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FÖRESKRIFTER FÖR MODELLFLYG
Läget nu
Vi följer Traficoms föreskrift OPS M1-32





Man får inte flyga närmare än 50 m från en folksamling utomhus.
Största tillåtna massa 25 kg.




Det är tillåtet att flyga modellflyg på max 3 kg ovanför tätbebyggda områden om det är säkert. Det är
2
inte tillåtet att flyga modellflyg på över 3 kg i tätbebyggda områden (> 800 pers/km ).
Användarens namn och kontaktuppgifter ska finnas på modellflyget.
FPV-flygning är tillåten om man har minst en medhjälpare som övervakar situationen.
Maximal flyghöjd är vanligtvis 150 m.



På Karby flygfält är den högsta tillåtna flyghöjden cirka 400 m (1400 FT MSL).



Läget 1.7.2020
Övergångsperioden för anpassning till EU:s modellflygsföreskrifter börjar. Vi fortsätter att följa OPS M1-32.
En del av EU-bestämmelserna träder i kraft 1.7.2020. Detta försvåras av att Finlands lagstiftning och övriga
föreskrifter ännu inte är färdiga.
EU-bestämmelser som träder i kraft:













Inom klubbar får man följa samma regler som tidigare. Traficom har ännu inte meddelat (och vet inte
heller själva...) vad det betyder i praktiken. På modellflygfält får man troligen flyga på nuvarande
höjder. Det är ännu osäkert om de åldersgränser och registreringstvånget som nämns nedan gäller
flygning på modellflygfältet i Karby.
Registreringstvång för modellflygare, gäller samtliga som flyger modellflyg på över 250 g.
Registreringstvånget gäller även för modeller på under 250 g om modellen är försedd med kamera.
Registrering kostar 20–40 €/år beroende på tillvägagångssätt.
Prov på internet för samtliga modellflygare som flyger modeller på över 250 g. Provet är gratis om
det görs i samband med registrering.
Det är tillåtet att flyga med modeller på max 2 kg i tätbebyggda områden, om det anses säkert.
Avståndet till utomstående personer ska vara minst 50 m. Det är inte tillåtet att flyga med modeller
som väger över 2 kg i tätbebyggda områden.
o För att flyga med modeller som väger 0,5–2,0 kg i tätbebyggda områden krävs utöver
provet på internet även att man utfört ett övervakat teoriprov.
En pilot måste vara 12 år. Yngre personer får endast flyga under övervakning av en behörig person
(prov, registrering) som har fyllt 16 år. Även piloter under 12 år ska registrera sig samt utföra provet.
SIL försöker sköta registreringen internt. Därmed skulle åtminstone SIL:s medlemmar kunna få
registreringen som en medlemsförmån. Enligt föreskriften skulle även klubbar kunna anmäla sina
medlemmar till registret. Det finns inga prisuppgifter om detta, men det kunde möjligtvis vara
förmånligare än att var och en anmäler sig själv.
Piloter som flyger modeller på över 20 kg måste teckna en ansvarsförsäkring i enlighet med EU:s
förordning om försäkringskrav. Sådana kan inte tecknas i Finland.
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Läget 1.7.2022






Man kan fortsättningsvis flyga ganska fritt med modellflyg på under 250 g.
Modellflyg delas in i klasserna C0–C4 och tillverkarna har hand om certifiering och märkning av
dessa. De olika klasserna har egna bestämmelser och begränsningar. Modellflyg som uppfyller
bestämmelserna finns ännu inte på marknaden.
Alla övriga modellflyg hamnar i YRMI-klassen och man får endast flyga dessa långt från
utomstående (över 150 m från bebyggelse och liknande)
Maximal flyghöjd generellt 120 m.

Myndigheterna i Finland har möjlighet att bevilja modellflygklubbar undantag från bestämmelserna i lagen.
Undantagen kan vara mildare eller strängare än bestämmelserna i lagen. Det finns två möjliga scenarion för
modellflygfält/klubbar:
Artikel 15. Traficom märker ut modellflygfältet på kartan och berättar vad man får göra där. Viktiga frågor är
vilka typer av modellflyg som man får flyga med där, höjdbegränsningar, viktbegränsningar osv. För
klubbens verksamhet innebär detta i princip inga förändringar.
Artikel 16. Tillstånd ges till klubben, inte till modellflygfältet. I praktiken ska klubben skriftligt beskriva sin
verksamhet, informera medlemmarna om tillståndsvillkoren, övervaka och styra verksamheten samt reagera
på incidenter. Verksamheten är inte bunden till modellflygfältet.

