
Turvallisuusarviointi ja toimintaohjeistus 
 

Määräys OPS M1-32 vaatii tietyissä miehittämätöntä ilmailun toiminnoissa 

turvallisuusarvioinnin ja toimintaohjeistuksen tekemistä kirjallisessa muodossa. Näiden 

vaatimusten tarkoituksena on, että ilma-aluksen tai lennokin käyttäjä tunnistaa ennen 

lennätystä oman toiminta-alueensa vaaratekijät, arvioi toiminnan riskit ja määrittää ne keinot, 

joilla liian suuret riskit vähennetään turvalliselle tasolle. Lisäksi ilma-aluksen käyttäjän tulee 

laatia kirjallinen toimintaohjeistus sekä normaalitoimintaan että häiriötilanteisiin, jolla 

varmistetaan, että toiminnassa mukana olevat henkilöt tietävät tehtävänsä eri tilanteissa. 

Vaaditut dokumentit on mahdollista myös kirjoittaa toimintatyyppikohtaisesti, jolloin 

toimintakuvauksen mukaisessa toiminnassa voi käyttää samaa turvallisuusarviota sekä 

toimintaohjeistusta. 

1. Toimintakuvaus  

Ensimmäinen vaihe riskiarvioinnissa on toimintakuvauksen kirjoittaminen edes 

yksinkertaisesti. Toimintakuvauksen tulisi vastata vähintään seuraaviin kysymyksiin: 

 Millä alueella aiotaan toimia? 

 Kuinka kauan toiminta kestää? 

 Millaisella laitteella aiotaan lentää? 

 Kuinka korkealla on tarkoitus lentää? 

 Aiotaanko lentää näköyhteyden ulkopuolella? 

 Onko lähistöllä lentopaikkoja tai muuten paljon ilmaliikennettä? 

 Lennetäänkö tiheästi asuttujen alueiden päällä tai väkijoukkojen yläpuolella? 

 Onko toiminta-alueen läheisyydessä muita suojeltavia kohteita? 

2. Turvallisuusarvio 

2.1. Mahdollisten seurausten tunnistaminen 

Toimintakuvauksen pohjalta voidaan alkaa tekemään mahdollisten seurausten sekä 

vaaratekijöiden listausta. Helpointa on aloittaa mahdollisten seurausten listaamisella, jossa 

tulee käsitellä omalle toiminnalle aiheelliset seuraamukset ja todeta selkeästi, jos jotain 

alla olevista seuraamusten tyypeistä ei ole aiheellista arvioida. Onnettomuuksien 

seurauksilla on kolme yleistä kategoriaa: 

 Vahinkoa maassa oleville ihmisille 

 Vahinkoa muille ilma-aluksille 

 Vahinkoa kriittiselle infrastruktuurille 

2.2. Vaaratilanteiden tunnistaminen 

Vaaratilanteella tarkoitetaan tapahtumaa, joka voi johtaa onnettomuuteen. Vaaratilanteen 

käynnistävien tekijöiden tunnistamisessa tulee arvioida tapahtumien todennäköisyyttä ja 

perustella arviot. Vaaratilanteet tulee miettiä maariskille ja ilmariskille. Yleisiä huomioitavia 

käynnistäviä tekijöitä vaaratilanteille ovat esimerkiksi:  

 Tekniset ongelmat 

 Ulkoisten järjestelmien häiriöt (esim. GPS tai ohjausyhteyden häiriö) 

 Inhimilliset virheet 

 Ilmaliikenne törmäyskurssilla 

 Huonot sääolosuhteet 

Kyseinen tehtävätyyppi tulee tarkastella kaikkien näiden mahdollisten käynnistävien 

tekijöiden kautta. Tämä listaus on vain esimerkki yleisistä kategorioista eikä ole kaiken 

kattava.  
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2.3. Riskiarvio ja riskien vähentäminen 

Arvioitu riski koostuu onnettomuuden todennäköisyydestä ja seuraamusten vakavuudesta. 

Käynnistävien tekijöiden, vaaratilanteiden ja seuraamuksien listauksesta sekä arvioista 

kootaan riskiarvio, jossa on listattuna merkittäviksi arvioidut riskit. Liian suuriksi 

arvioituihin riskeihin täytyy löytää suojaavat menettelyt, joilla turvallisuus säilytetään 

hyväksyttävänä. Riskiä voidaan vähentää, joko pienentämällä onnettomuuden 

todennäköisyyttä tai seuraamuksien vakavuutta. Ehkäisevillä suojauksilla tarkoitetaan 

vaaratilanteita vähentäviä menettelyjä ja palauttavilla suojauksilla tarkoitetaan 

vaaratilanteen jälkeisiä suojauksia, jotka vähentävät seuraamuksia. Yleisiä ehkäiseviä 

suojauksia ovat toiminta-alueen tai toiminta-ajan rajoittaminen niin että lähistöllä on 

vähemmän ihmisiä tai muuta ilmailua. Palauttavia suojauksia ovat esimerkiksi laskuvarjo 

tai ihmisten suojaaminen rakennelmalla. Riskiarvion lopputuloksen tulisi olla perustellusti 

hyväksyttävä ennen kuin toiminta voidaan aloittaa, jos näin ei ole tulee toimijan muuttaa 

tehtävän menettelyjä, riskinvähennystoimia tai todeta toiminnan olevan liian riskialtista.  

 

3. Toimintaohjeistus 

Lopulta toimintakuvauksen ja turvallisuusarvion jälkeen tehtävä toimintaohjeistus on 

tarkoitettu tehtävään osallistuvien ihmisten omaan tarpeeseen. Yksinkertaisimmillaan 

toimintaohjeistus on lyhyt tarkastuslista tehtävistä asioista kauko-ohjaajalle tai muulle 

henkilöstölle normaalitoiminnassa ja häiriötilanteessa. Toimintaohjeistuksen tulee olla 

tarpeeksi kattava ja tarkka kyseisen operaation osalta, jotta kaikki toimintaan osallistuvat 

tietävät roolinsa ja tehtävänsä eri tilanteissa. Toimintaohjeistuksessa tulee ottaa huomioon 

riskiarvioinnissa esiin nousseet uhat ja niiden vähentämiseksi tehtävät toimenpiteet niiltä 

osin kuin ne vaikuttavat toimintaan osallistuvien tehtäviin.  


