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Ilmailulaki (864/2014)
Valtioneuvoston asetus ilmailulta rajoitetuista alueista (930/2014)
PVOHJEK-PE - PUOLUSTUSVOIMIEN OHJE LUVAN HAKEMISESTA ILMAILULTA
RAJOITETULLE ALUEELLE LENTÄMISELLE

1. Yleistä
Tällä normilla annetaan ohjeet Puolustusvoimien lupamenettelyyn, jossa käsitellään hakemukset lentämisestä pysyville ilmailulta rajoitetuille alueille. Valtioneuvoston asetuksella lentäminen
rajoitusalueilla on mahdollista Puolustusvoimien luvalla ja Puolustusvoimien asettamin erityisehdoin.
Ohjeessa määritetään myös eritysehdot rajoitetulla alueella lentämiseen liittyen. Eritysehdot käsittävät ajallisia ja paikallisia määritteitä, joiden täyttyessä ilmailulta vaaralliselle alueelle lentämiseen vaaditaan Puolustusvoimien lupa.
Lupaviranomainen Puolustusvoimissa on Pääesikunta. Lupa-asiat Pääesikunnassa käsittelee
Pääesikunnan operatiivinen osasto. Lupaa on haettava Puolustusvoimien lomakkeella ”Lupahakemus lentämiselle rajoitusalueella” viimeistään seitsemän vuorokautta ennen suunniteltua lentoa, ellei Suomea sitovasta kansainvälisestä velvoitteesta muuta johdu. Lupahakemus on saatavilla osoitteesta www.puolustusvoimat.fi (Asiointi => lomakkeet).
Lupahakemuksen osoittaminen
Pääesikunta, operatiivinen osasto
PL 919
00131 Helsinki
permit.defcom@mil.fi
Lisätietoja 0299 800 (vaihde)
2. Rajoitusalue (R-alue)
Rajoitusalueella tarkoitetaan valtakunnan maa-alueen tai aluevesien yläpuolella olevaa rajoiltaan määrättyä ilmatilan osaa, jossa ilma-alusten lentämistä on rajoitettu erityisin määräyksin.
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Suomen ilmatilassa olevat rajoitusalueet on jaettu kolmeen ryhmään: 1.) pysyvästi voimassa
olevat rajoitusalueet ja 2.) pysyvät tilapäisesti voimassa olevat rajoitusalueet 3.) erikseen perustettavat rajoitusalueet
Pysyvät tilapäisesti voimassa olevat rajoitusalueet ovat voimassa vain ilmailutiedotusjärjestelmässä erikseen määriteltyinä aikoina.
Puolustusvoimat ei ole lupaviranomainen erikseen perustettaville tilapäisille rajoitusalueille lentämisessä. Erikseen perustettavia rajoitusalueita voidaan perustaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi Trafin tai Fianavian päätöksellä määräajaksi. Luvan erikseen perustettaville tilapäisille rajoitusalueille lentämiseen myöntää alueen perustaja tai tosiasiallinen käyttäjä.
Ilmailulta vaarallisia alueita ovat:
1. Pysyvästi voimassa olevat R-alueet (aktiivisia 24h). Näitä alueita ovat maanpuolustuksen
ja aluevalvonnan kannalta merkittävät sotilaskohteet, kuten esimerkiksi varuskuntaalueet ja linnakkeet.
a. Rajoitusalueet R10-R54 ja
b. R100 ITÄINEN RAJOITUSALUE
2. Pysyvät tilapäisesti käytössä olevat R-alueet, jotka aktivoidaan erillisellä etukäteisilmoituksella käyttäjän toimesta. Tilapäisiä rajoitusalueita ovat esimerkiksi Puolustusvoimien
käyttämät ampuma-alueet.
a. Rajoitusalueet R56-R117
3. Erikseen perustettavat rajoitusalueet yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämisen
ja merkittävän valtiollisen tai yleisötapahtuman turvaamiseksi. Puolustusvoimat voi esittää perustettavaksi erikseen perustettavan rajoitusalueen omaan toimintaansa liittyen
(TEMPO-R). Puolustusvoimat ei myönnä lupia erikseen perustettaville rajoitusalueille.
Ilmailulta rajoitettujen alueiden aktiivisuus julkaistaan ilmailutiedotusjärjestelmässä.
3. Rajoitusalueilla lentämisen erityisehdot
Pysyville ja tilapäisesti käytössä oleville pysyville rajoitusalueille lupa myönnetään vain erityistapauksessa silloin, kun rajoitusalueella tapahtuva lentotoiminta liittyy Puolustusvoimien toimintaan ja siitä on sovittu Puolustusvoimien kanssa. Luvan hakemista tilapäisesti aktivoitaville pysyville rajoitusalueille ei tarvita, kun alueet eivät ole ilmoitettu aktiivisiksi ilmailutiedotusjärjestelmässä.
Rajoitusalueella EF R100 lentämiseen ei tarvita lupaa valtakunnan rajan ylittävältä aluelennonjohtopalvelun alaiselta ilmaliikenteeltä.
Puolustusvoimien strategisen kumppanin käyttäessä tilapäisesti käytössä olevaa rajoitusaluetta,
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noudatetaan luvan hakemisessa ja myöntämisessä samoja menettelyjä ja erityisehtoja kuin
Puolustusvoimien toiminnassa. Strategisella kumppanilla on oltava voimassa oleva yhteistoimintasopimus Puolustusvoimien kanssa rajoitusalueiden käytöstä.
Ilmatilan joustavan käytön periaatteiden ja tehokkaan käytön mahdollistamiseksi voimassa olevaan tilapäisen R-alueen ilmatila voidaan antaa muille käyttäjille silloin, kun alue ei ole alueen
varaajan tosiasiallisessa käytössä. Palvelutarjoaja voi selvittää johdetun liikenteen ilmailutiedotusjärjestelmän mukaan voimassa olevalle tilapäiselle R-alueelle silloin, kun alueella tapahtuva
ilmailulle vaarallinen toiminta ei ole käynnissä.
Luvan saannin edellytyksenä pysyville tai tilapäisesti aktivoitaville pysyville rajoitusalueille lentämisestä on yhteistoimintasopimus rajoitusalueen varaajan tai tosiasiallisen käyttäjän kanssa.
Tiedot yhteistoimintasopimuksesta on lähetettävä lupaviranomaiselle lupahakemuksen yhteydessä.
4. Rajoitusalueelle lentämisen luvanhakuprosessi
Lupahakemus on saatavilla www.puolustusvoimat.fi sivustolta. Lupahakemuksesta tulee selvitä
vähintään seuraavat tiedot:
-

R-alueen tunnus
luvan tarkka ajankohta (pvm ja kelloaika)
lentotoiminnan korkeusraja
selvitys siitä, mihin rajoitusaluetta tarvitaan (ammunta, räjäytys, valaisuvälineet, puolustusvoimien miehittämätön sotilasilmailu, muu)
yhteyshenkilö yhteystietoineen (hallintoyksikkö, arvo, nimi, puhelinnumero, osoite)
mahdolliseen asiaan liittyvät sopimukset ja järjestelyt

Lupahakemus lähetetään pääesikunnan operatiiviselle osastolle. Lupahakemuksen voi lähettää
sähköpostilla osoitteeseen permit.defcom@mil.fi tai kirjeitse osoitteeseen Pääesikunta, operatiivinen osasto, PL 919, 00131 Helsinki.
Lupahakemuksen on oltava Pääesikunnassa viimeistään seitsemän vuorokautta ennen lentämistä rajoitusalueella.
Lupahakemuksen saavuttua Pääesikuntaan, lupahakemus taltioidaan luparekisteriin. Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti Puolustusvoimat pyytää Rajavartiolaitokselta lausuntoa, jos lupahakemus koskee rajoitusaluetta R100 tai sillä nähdään olevan vaikutusta rajavartiolaitoksen
toimintaan.
Pääesikunnan operatiivinen osasto tekee lupahakemusta koskevan päätöksen ja taltioi sen
Puolustusvoimien luparekisteriin.
Pääesikunnan operatiivinen osasto tiedottaa päätöksistään luvan hakijaa, Liikenteen turvallisuusvirastoa (Trafi), Finaviaa ja tarvittaessa Rajavartiolaitosta.
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