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1 Johdanto 
 

Multikopterit ovat odotettua kehityksen tulosta helikopterien vakauttimien jälkeen. Aivan 

alkujaan ilmakuvat otettiin kuumailmapallosta, sitten pienlentokoneista ja helikoptereista. 

Multikopterit ovat suuri kehitys aikaisempaan sillä kuva on aikaisempaan verrattuna va-

kaata ja tuotantokustannukset matalat. Lisäksi multikopterin käyttö säästää aika huomat-

tavasti kuvaustilanteessa verraten helikopterista kuvattuun kuvaan. 

 

 
Kuva 1. DJI Phantomin lanseerauskuva vuodelta 2013. 

 

Multikopteri on moniroottorinen kauko-ohjattava ilma-alus, jota käytetään ilmakuvauk-

seen sen vakauden ja liikehtimiskyvyn ansiosta. Multikoptereita käytetään ilmakuvien 

ottamiseen muun muassa 

•  av-alalla (elokuvat, tv-sarjat, mainokset, musiikkivideot)  

•  mediassa (uutislähetykset ja muu kuvallinen journalismi)  

•  viranomaistehtävissä (evakuointi, pelastustehtävien kartoitus, isot yleisötapahtumat)   

•  kiinteistövälityksissä  

•  rakennussuunnittelussa 

•  maataloudessa 

•  energiaverkostojen toimivuuden kartoituksissa. 

 

Multikopterit ovat Suomessa suhteellisen uusi väline niin ammattilaisten kuin harrasta-

jienkin keskuudessa. Ne ovat yleistyneet vasta vuosien 2013 ja 2014 vaihteessa. 



2 

  

(imdb.com.) 

 

 

2 Tekniikan ihmeitä ja plagiointia 
 

2.1 Kiinan teknologinen nousu 
 

Kiina ei ole enää vain maa, jossa valmistetaan halpoja muovileluja. Nykyään se on maa-

ilman suurin teknologinen toimija. Joka päivä valmistetaan miljoonia tuotteita data- ja 

gadget-nälkäisille ihmisille nopeudella, joka saa Piilaakson näyttämään käytännössä ke-

hitysmaalta. Kiina on maa, jossa on yli kolme miljardia matkapuhelimen ja internetin käyt-

täjää, ja miljoonia uusia käyttäjiä lähes viikoittain. Teknologinen yhteisö ei kohtele Kiinaa 

enää pelkkänä tehtaana, vaan myös innovaatioita pursuavana rahasampona. Nämä 

kaikki asiat huomioon ottaen voidaan jopa odottaa, että lähitulevaisuuden suurimman 

innovaatiot tulevat juuri Kiinasta. Tervetuloa maailman ensimmäinen teknologinen dy-

nastia! (forbes.com) 

2.2 Yhtiö nimeltä DJI 
 

DJI on aasialainen vuonna 2006 perustettu lentovalmiisiin multikoptereihin ja ilmakuviin 

soveltuviin kameroihin sekä lisävarusteisiin erikoistunut yritys, ja se on kansainvälisesti 

suurin ja tunnetuin alan yritys. Lisäksi DIJ järjestää ympäri maailmaa kursseja lennättä-

miseen ja multikoptereiden käyttöön sekä lyhytelokuvakäsikirjoituskilpailuja. 

 

DJI on alan myös ehkä suurin yksittäin innovaattori.  Ja kuten monelle muullekin inno-

vaattorille käy, myös DJI joutui plagioinnin kohteeksi. Kiinassa, jossa plagiointi tuntuu 

kuuluvan melkeinpä jokaisen yrityksen agendaan, on aina suorastaan riski olla ensim-

mäinen, joka julkaisee uudenlaisia tuotteita. Kun DJI julkaisi ensimmäisen kuluttajamal-

lisen multikopterinsa tammikuussa 2013, ei sille annettu paljonkaan painoarvoa. Olihan 

vastaavia neliroottorisia härpäkkeitä tehty ennenkin. Vasta kun yhtiön seuraava Phan-

tom 2 julkaistiin saman vuoden joulukuussa, alkoi tapahtua. Muutama kamera-alan blog-

gari innostui laitteesta ja sana rupesi kiirimään. Samalla heräsivät myös kilpailijat. DJI:n 

pahimpana matkijana voidaan pitää Walkera-yritystä. Walkera on meritoitunut radio-oh-

jattavien asioiden yritys, mutta se ei ole varsinaisesti innovoinut mitään uutta. Vuoden 

2013 loppupuolella Walkera julkisti oman versionsa Phantomista, nimeltään QR-X350, 
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joka oli erehdyttävästi samannäköinen kuin DJI:n vähän aikaa sitten julkaisema Phan-

tom. DJI:lta ei ole tehnyt vastatoimia plagioimisen. Arvatenkin syynä on, että hekin saa-

vat omanlaisia käyttäjäkokemuksia myös Walkeran käyttäjiltä, joita he pystyvät käyttä-

mään hyväkseen tulevissa tuotteissaan. 

 
Kuva 2. DJI Phantom tammikuu 2013 

 

 
Kuva 3. Walkera QR-X350 
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Kuva 4. DJI Inspire 1 joulukuu 2014 

 

 
Kuva 5. Walkera Voyager tammikuu 2015 

 

Toki aina pitää muistaa, että plagiointi on menestyksen merkki, ja DJI:n urahan on ollut 

silkkaa menestystä tähän saakka. Toukokuussa 2015, joidenkin arvioiden mukaan, yri-

tyksen arvo olisi 8 miljardia dollaria. Ei huono nousu kahdessa vuodessa. Vuonna 2013 

yrityksen arvoksi laskettiin vaivaiset 100 miljoonaa dollaria. (imdb.com, businesinsi-

der.com). 

 

2.3 Multikopterin ohjaus 
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Elokuvakäytössä multikopterit ovat yleistyneet niiden vakauden, laadun ja matalien tuo-

tantokustannusten vuoksi. Multikoptereita voidaan ohjata myös autonomisesti. Esimer-

kiksi yhteys suositun Phantom 2 -kuvauskopterin ja kauko-ohjaimen välillä toteutetaan 

muissakin radio-ohjattavissa käytettävän 2.4. Ghz dublex -yhteyden avulla sen perusten 

analogiseen PPM signaaliin. Toinen yleinen ohjaamismenetelmä on WLAN-yhteyden 

avulla. Joitakin koptereita ohjataan erillisen puhelimeen saatavan applikaation ja WLAN-

yhteyden avulla. 
 

Koptereita voidaan ohjata myös autonomisesti. GPS-paikanninta hyödyntäen kopteri 

lentää itsenäisesti haluttuun sijaintiin ilman kauko-ohjausta. Itsenäisen ohjauksen haas-

teet ovat esteiden väistäminen ja akun kestävyys. 

 

Elokuvakäytössä käytetään multikoptereita, joiden maksimietäisyys kauko-ohjaami-

sessa voi olla satojakin metrejä. Signaali kuitenkin katkeaa helposti ja reittiä suunnitel-

lessa on hyvä ottaa huomioon kaikki mahdolliset esteet. Aiemmin mainitsemani Phanton 

2 -kuvauskopteri voidaan ohjelmoida palaamaan aloituspaikkaan signaalin katketessa. 

Tällä tavoin voi rajata kopterin putoamisen, hajoamisen ja ulkopuolisten vahingoittami-

sen pois. (imdb.com, futaba.com.) 

 

 
Kuva 6. Futaba T-18MZ Ohjain 

 

2.4 Kaiken näköisia ja kokoisia 
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Yleisin kopterityyppi on neliroottorinen ilma-alus. Näitä on kaikenkokoisia ja -näköisiä, 

mutta jos halutaan kuvata järkevän laatuista kuvaa, on sen kyettävä nostamaan muka-

naan jonkinlainen kamera. Ilmakuvaus radio-ohjattavilla ei toki ole mikään uusi asia, 

mutta laadukas, kustannustehokas ja tarkka kuva on. Ennen piti hankkia erittäin kallis 

lentävä laitteisto, jota oli todella vaikea lentää, ja sitten siihen oli uskallettava laittaa ka-

mera. Kalliita kameroita eivät koneet kyenneet nostamaan, ja liian pienet digitaalikame-

rat olivat liian huonoja. Mutta sitten ongelmaan tuli ratkaisu Gopro-kameroiden muo-

dossa.  

 

Gopro-kamerat toivat kuluttajille markkinahintaan uskomattoman kevyet ja hyvät pienka-

merat. Suurta roolia koko kuvassa näytteli myös kuvanvakaimien eli gimbaalien kehitty-

minen ja halpeneminen. Kuvanvakaimien avulla saatiin eliminoitua lentävien laitteistojen  

tärina ja epävakaus, jolloin kuvaamisesta saattoi saada ammattimaisemman näköistä. 

Aiemmin isoissa elokuvaproduktioissa käytettiin täysikokoisia helikoptereita, joista ku-

vattiin. Kuva oli mahdollista saada täysin vakaaksi hidastamalla kuvaa raskaasti, mikä 

taas rajoitti suuresti sitä mitä kuvassa saatettiin nähdä. Kuvassa ei voitu näyttää paljon-

kaan liikettä, koska muutoin hidastus tekisi siitä epäluonnollisen näköistä. Ehkä yksi 

maailman tunnetuimmista ilmakuvista ennen kuvanvakaimia on vuonna 1980 ilmestynyt 

Hohto. 

 

 
Kuva 7. DJI H3-D3 Gimbaali ja GoPro Hero 3+-kamera 
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Kuva 8. Hohto (1980) alkutekstien kuvitusta 

 

Ammattilaisille tarkoitetut multikopterit ovat kehittyneet jo niinkin pitkälle, etteivät ne mil-

lään lailla sovellu harrastajille, jotka eivät ole niiden ohjaamiseen tai tekniikkaan pereh-

tyneet. Siinä missä pienemmät neliroottoriset tulevat valmiina suoraan paketista, pitää 

ammattilaiskopterit lähes poikkeuksetta rakentaa itse palikka palikalta. Aluksi on valit-

tava, minkälainen runko halutaan. Kopteriin on mahdollista saada neljä-, kuusi-, kahdek-

san- tai kymmenenkätinen runko.  

 

Jokaiseen käteen voi periaatteessa liittää maksimissaan kaksi moottoria per käsi. Moot-

toreita lisäämällä saadaan lisää nostovoimaa, jolla kyetään nostamaan ilmaan ihan pe-

rusjärjestelmäkamera tai jopa täysiverinen filmikamera lisälaitteineen. Nämä kaikki va-

linnat määrittävät myös laitteen akkutarpeen. Akkuja on kooltaan sormiparistosta aina 

kymmenen kilon painoisiin järkäleisiin. Sitten vielä hankitaan ohjausjärjestelmä, suuntai-

met, propellit, ohjain, antennit, gps, varovalot, johdotukset ja muut haluttavat lisävarus-

teet. Mahdollisuudet ovat siis loputtomat.  

 

Näiden kokoonpanojen hinnat vaihtelevat aina 2000 eurosta 50 000 euroon. Siksi ei ole 

ihme, että suurin ja nopein kehitys tapahtuu juuri massamarkkinoille suunnatuissa pik-

kukoptereissa. Onneksi pienten koptereiden edistys voidaan valjastaa isompien kopte-

reiden  akkujen sekä navigaatio- ja varojärjestelmien käyttöön. (imdb.com.) 
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Kuva 9. DJI S1000S 

 

 
Kuva 10. Vulcan X8-900 

 

2.5 Teknologian kehitys tulevaisuudessa 
 

Multikoptereiden kehitys tulee olemaan räjähdysmäistä. Ei varmasti nyt ihan matkapu-

helimiin verrattavaa kehitystä, mutta kuitenkin. Pelkästään kahdessa vuodessa on mark-

kinoille tullut huimia edistyksiä esimerkiksi videosignaalien kantomatkojen pidentymi-

sessä ja akkujen kestoissa. DJI:n toukokuussa 2015 julkaisema Phantom 3 -kopteri on 

ensimmäisiä vapaan lähdekoodin alustoille perustuvia laitteita. Vapaan lähdekoodin etui-

hin kuuluu se, että kuka tahansa saa kajota ja muuttaa laitteiston ohjelmistoja ja vieläpä 

DJI:n avustuksella. He tarjoavat kehittelijöille työkaluja kehittää omia ohjelmia kopterille. 

Samantyylinen kehitysbuustaus tapahtui, kun Apple oli ensimmäisten joukossa julkaise-
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massa vapaan lähdekoodin kehitystyökaluja uskomattoman suositulle iPhone-puheli-

melle. Apple tosin rupesi rajoittamaan vapaata lähdekoodia saman tien, kun ihmiset ru-

pesivat väärinkäyttämään vapaan lähdekoodin tuomia mahdollisuuksia.  

 

Lähitulevaisuudessa voimme odottaa täysin ohjelmoitavia täydellä kennolla varustettuja 

koptereita, joiden lentoaika on yli tunnin, hinta on lähellä tuhatta euroa ja jotka eivät käy-

tännössä pysty tippumaan ilman ulkoista yllättävää tapahtumaa.  

Kopterit elokuva- ja tv-tuotannoissa tuotannon näkökulmasta 

 

3 Kopterit elokuva- ja tv-tuotannoissa tuotannon näkökulmasta 
 

3.1 Multikoptereilla rikkaaksi 
 

Tuottajan näkökulmasta multikopterin käytöllä tuotannoissa on useampi hyvä puoli. Mul-

tikopteri on kustannustehokas ja aikaa säästävä, mutta sen käyttö oikeuttaa myös kor-

keamman hinnan pyytämiseen asiakkaalta. 

 

Ilman kustannustehokkaita multikoptereita olisi ilmakuvan mahdollistaminen ohjaajalle 

isompi keskustelun aihe. Oikeiden miehitettyjen helikopterien vuokrat ovat niin kalliita, 

että nykysillä tuotantobudjeteilla se veisi ohjaajan auttamatta ”kill your darling” -tilantee-

seen. Olisi pakko luopua jostain muusta saadakseen kuvattua ilmakuvaa helikopterista 

käsin. 

 

Multikopterien tuoma tehokkuus tuotantoon on monipuolista. Itse kopterit ovat edullisia 

investointeja, kuten myös tarvittavat lisäosat, muun muassa gimbaalit. Multikoptereihin 

saatavia pieniä ja kevyitä kameroita ovat markkinat täynnä ja niidenkin hinta on tullut 

tarpeeksi matalalle kuluttajille.  

 

Multikopterien tuoma ajansäästö kuvaustilanteissa on rahanarvoista. Kraanan ja dollyn 

pystytykset vievät aikaa ja tuovat liikuteltavuutensa vuoksi logistisia seikkoja, jotka nä-

kyvät kuluina budjetissa. Multikopterilla kuvattuja ilmakuvia varten ei myöskään tarvitse 

rakentaa erikseen tukevaa alustaa. Verraten nimenomaan kraanaan ja dollyyn, multikop-
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terin tuomat taloudelliset säästöt näkyvät myös palkoissa. Multikopterin ohjaamiseen tar-

vitaan yksi ihminen tai mahdollisesti toinen tähystämään. Ilmakuvan kuvaamisessa ei 

näin ollen tarvita kamera-assistentteja ja gripejä.  

 

Mainos- ja musiikkivideopuolella multikopterit kuvauskäytössä ovat erityisen järkeviä in-

vestointeja jokaiselle tuotantofirmalle. Eräässäkin casessa suuri suomalainen firma tilasi 

promovideon yritykselleen 10 000 euron budjetilla. He innostuivat jo ensimmäisessä 

suunnittelupalaverissa multikopterin käytöstä ja ilmakuvasta nähdessään joitakin kysei-

sen tuotantofirman portfolion esimerkkejä. Samassa palavereissa pystyttiin heti melkein 

tuplaamaan budjetti. Ilmakuvat ovat näyttäviä, ja vaikka niiden toteutus on edullista, voi 

sitä myydä ulos kalliimmalla ja kovemmalla katteella sen tuoman lisäarvon vuoksi. 

 

Ilmakuvat on helppo myydä asiakkaille. Tämän onkin moni huomannut ja ilmakuviin kes-

kittyneet firmat ovat yleistyneet nopeasti. Mainosten ja musiikkivideoiden lisäksi ilmaku-

viin erikoistuneet firmat myyvät tuotettaan yhä enemmän yksityishenkilöille kuten hääpa-

reille ja tonttien omistajille. 

4 Liikavarovaisuutta vai järkevää huolellisuutta? 
 

4.1 Viranomaissäädökset 
 

Yhdysvalloissa multikoptereita ollut saatavilla kauemmin ja niiden yleistyminen on johta-

nut rajoitteisiin ja lakien säätämiseen. Yhdysvalloissa säädöksiä säätelevät yksittäiset 

osa-valtiot sekä FAA (Federal Aviation Administartion). Ammattikäytössä tarvitaan 

FAA:n lupa, harrastusmielessä ei tarvita lupaa, mutta ohjeita hyvä noudattaa. Lennättä-

misestä ei myöskään saa pyytää maksua, eikä sitä saa tehdä kaupallisessa tarkoituk-

sessa. 

 

Euroopan sisällä rajoitteita säätää EASA (European Aviation Safety Agency). Vuonna 

2014 ICAO (International Civil Aviation Organization) on kehittänyt käsikirjan miehittä-

mättömille kauko-ohjattaville ilma-aluksille. Myös JARUS -organisaatio (Joint Authorities 

for Rulemaking on Unmanned Systems), jonka jäsen EASA on, työskentelee asian pa-

rissa. 
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Isossa-Britanniassa säännöksistä vastaa CAA (Civil Aviation Authority). CAA jakaa 

säännöt ilma-aluksen painoluokan mukaan. 

 

Ranska erityisesti on tiukentanut lyhyessä ajassa multikoptereiden käyttöä. Syynä tähän 

tiukkaan linjaan on turvallisuus. Ranskan turvallisuus- ja puolustusvirasto on tehnyt tar-

jouskilpailun multikoptereiden sieppausjärjestelmästä. Taustalla vaikuttavat Ranskassa 

havaitut laittomat multikopterit muun muassa Presidentinlinnan ja ydinvoimaloiden lähei-

syydessä. Näitä multikoptereita Ranska epäilee tiedustelulennokeiksi. Tarjouskilpailulla 

Ranska toivoo löytävän keinon valvoa ja havaita mahdollisia tiedustelulennokkeja sekä 

tuhota ne. 

 

Suomessa multikoptereiden ja muiden miehittämättömien ilma-alusten suhteen säädök-

siä on ollut vähän. Tämä johtuu todennäköisesti ilma-alusten nopeasta yleistymisestä, 

eivätkä viranomaiset siten ole pysyneet kehityksen mukana. Lisäksi Trafi haluaa olla Fi-

navian ilmailujohtajan Pekka Hentun mukaan (Yle aamu-tv 19.5.2015) liberaali säännös-

telyn suhteen, koska he uskovat liiallisen säännöstelyn estävän multikoptereiden kau-

pallisen puolen kehitystä ja kasvamista, jossa Suomi on hieman jäljessä muihin maihin 

verrattuna. 

 

Trafin sivuilla on 6.5.2015 julkaistu tiedote, jossa kerrotaan Trafin lähettäneen miehittä-

mättömien ilma-alusten käyttöä koskevan määräysluonnoksen lausuntokierrokselle. 

Määräysluonnoksen mukaan lupaa lennättämiseen ei tarvita, mutta Trafille on tehtävä 

ilmoitus ennen ensimmäistä lentoa. Ilmoituksessa on kerrottava: 

•  tiedot käyttäjästä  

•  ilma-aluksen tekniset perustiedot 

•  aiotun toiminnan laatu ja laajuus 

•  tieto aiotaanko toimintaa harjoittaa tiheästi asutulla alueella tai väkijoukon yläpuolella.  

 

Muita Trafin laatimia perussääntöjä lennätykselle: 

•  Ilma-aluksen lennättäminen yöllä on kiellettyä 

•  Lennätyksistä ei saa aiheutua suurta meluhaittaa  

•  Lennätyksistä ei saa aiheutua haittaa ulkopuolisille ihmisille tai heidän omaisuudelleen.     

alle18-vuotiaat eivät saa ohjata alusta.  

•  iIma-aluksessa on aina oltava järjestelmä / kauko-ohjaajalla menetelmä siltä varalta, 

että yhteys alukseen katkeaa tai alukseen tulee jokin toiminnallinen vika. 

•  Ilma-aluksen on väistettävä muita ilma-aluksia 
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Ilmailulta rajattujen alueiden ulkopuolella 

•  aluksen lentoonlähtömassa saa olla enintään 25 kg 

•  ohjauksen on perustuttava näköyhteyteen 

•  ilma-aluksen on oltava koko ajan ohjattavissa 

•  sään ja valoisuuden huomioon ottaen ilma-aluksen on oltava riittävän lähellä kauko-

ohjaajaa tai tähystäjää, jotta ohjaaja tai tähystäjä voi havaita muun liikenteen ja enna-

koida väistämistarpeet.  

•  näköyhteyden apuna ei saa olla apuvälineitä 

•  jos mukana on tähystäjä, täytyy tähystäjällä ja ohjaajalla olla yhteydenpitoa varten 

vähintään kaksi toisistaan riippumatonta puheviestintään tarvittavaa välinettä 

•  ohjaajan tai tähystäjän etäisyys ilma-aluksesta saa olla enintään 500 metriä 

•  lennätyskorkeuden on oltava alle 150 metriä maan tai veden pinnasta 

•  lennättäminen alempana kuin tehtävän edellyttämällä korkeudella ei ole sallittua 

•  lentokentän läheisyydessä vaakasuora etäisyys kiitotiestä tai helikopterilentopaikasta 

on oltava vähintään 5 kilometriä ja miehittämättömän ilma-aluksen lentokorkeus saa olla 

enintään 50 metriä. Ilmaliikennepalvelun tarjoajalta voi kuitenkin hakea poikkeusluvan. 

 

Väkijoukon tai tiheästi asutun alueen yläpuolella saa lennättää ilma-alusta, kun 

•  ilma-aluksen lentoonlähtö massa on enintään 7 kg 

•  ilma-aluksen lasku voidaan hätätilanteessa suorittaa siten, ettei sitä aiheudu vaaraa 

ulkopuolisille tai heidän omaisuudelleen 

•  ilma-aluksen käyttäjä on laatinut etukäteen kirjallisen turvallisuusarvioinnin, joka sisäl-

tää vaaratekijöiden tunnistamisen, riskien arvioinnin ja riskien vähentämisen. Asiakirjaa 

on säilytettävä vähintään kolme kuukautta ja se on pyydettäessä esitettävä valvontavi-

ranomaisille 

•  ilma-aluksen käyttäjä on laatinut kirjallisen toiminta-ohjeistuksen normaalitilanteessa 

ja hätätilanteessa. Asiakirjaa on säilytettävä vähintään kolme kuukautta ja se on pyydet-

täessä esitettävä valvontaviranomaisille 

 

Lisäksi kauko-ohjaajan on pidettävä päiväkirjaa jokaisesta lennätyksestä. Merkinnöistä 

on tultava seuraavat asiat ilmi: 

•  lennätyksen päivämäärä 

•  lennätyspaikka 

•  iIma-aluksen kauko-ohjaaja 

•  ilma-aluksen valmistaja ja malli 
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•  aluksen ilmassa olon alkamis- ja päättymisaika 

•  se, onko alukseen näköyhteys (VLOS) vai tapahtuuko yhteys näköyhteyden ulkopuo-

lella (BVLOS) Päiväkirjaa on säilytettävä kolmen vuoden ajan. Säännöt eivät koske pe-

lastus- tai viranomaistehtäviä. 

 

Mielestäni yllä mainitut ohjeistukset, ennakkoilmoitukset ja päiväkirjat ovat ihan hyviä ja 

järkeviä säädöksiä, mutta pystyvätkö viranomaiset todella näitä säädöksiä valvomaan? 

 

Olisi hyvä, että jo varhaisessa vaiheessa keskusteltaessa miehittämättömien ilma-alus-

ten säännöksistä ja ohjeista, eriteltäisiin ammattilaiset ja harrastajat, vapaa-ajan käyttö 

ja esimerkiksi ammattimaiset kuvaustilanteet. Myös kuvauskäyttöiset kopterit olisi hyvä 

eritellä ja luoda niille omat säännöt ja ohjeet. Epätietoisuus voimassa olevista säännök-

sistä on yleistä alalla. 

 

Uskon elokuva-alalla työskentelevien multikopteri-ohjaajien tietävän riskit ja uhkat hyvin. 

Vahinkojen sattumisia halutaan minimoida kuten muissakin elokuvan tekovaiheissa ja 

osastoissa. Ohjaajat suunnittelevat reitit tarkkaan ottaen huomioon akun keston, sääolo-

suhteet ja esteet. (imdb.com, faa.gov, uasvision.com, trafi.fi.) 

 

4.2 Uhkat ja mahdollisuudet 
 

Multikopterien tuomat mahdollisuudet ovat rajattomat. Niillä kun voi käytännössä kuvata 

kokonaisen elokuvan. Toki on otettava huomioon, ettei kopterilla kuvattaessa ääntä on 

mahdoton äänittää. Laadukkaan ja edullisen ilmakuvan lisäksi multikopterilla voi kuvata 

ajoja niin ulkona kuin sisälläkin. Osaavan lentäjän avulla kuvausryhmä voi luopua koko-

naan perinteisistä ajokalustosta. Jo nyt käyttäjien on mahdollista ostaa ohjelma, jolla 

gsp:n avulla kopterin voi pitää ilman ohjausta tietyn etäisyyden päässä kohteesta. Oh-

jelma tosin ei vielä osaa itse väistää lintuja, puita tai muita vastaan tulevia esteitä. Edul-

lisen hinnan ja monipuolisen käytön lisäksi multikopterin ohjaus ei vaadi sen suurempaa 

koulutusta tai opiskelua, vaan kuka tahansa voi kopteria ohjata. Tässä tosin on hyvä 

huomioida ammattilaisille tarkoitettujen multikoptereiden kehitys – ne ovat jo tekniikal-

taan sellaisia, että niihin perehtymätön ohjaaja tuskin pääsee pitkälle ilman kopterin pu-

toamista, rikkoutumista ja mahdollista vahingontekoa. Multikopterit ovat helpottaneet 

elokuvan tekemistä niin taloudellisesti kuin ajankäytöllisestikin laadusta tinkimättä. 
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Mahdollisuuksista ja taloudellista hyödyistä huolimatta on multikoptereissa silti vielä pa-

rannettavaa. Kopterit putoavat helposti alas. Kopterin omat laskuvarjot voi ostaa vain 

lisävarusteina. Multikoptereiden käytön trendi uhkaa omalta osaltaan alaa, kun liika mitä 

tahansa on aina pahasta. Laadukkaat ilmakuvat ja ajot eivät elokuvan sisältöä pelasta. 

 

Multikoptereiden käyttö alalla on uhka alan työllisyydelle. Multikameralla kuvatun ilma-

kuvan kuvaamiseen ei tarvitse esimerkiksi gripiä tai kamera-assistenttia lainkaan. Toi-

saalta uhka ei ole niin todellinen kuin voisi luulla, koska multikopterilla kuvattuun kuvaan 

ei saa mukaan tasokasta ääntä tai äänitettyä puhetta. Jälkiäänitys tuo mukanaan aina 

lisäkustannuksia. 

 

Multikoptereiden yleistyessä myös riskit ovat kasvaneet. Seuraukset multikopterin tör-

määmisestä ihmiseen voivat olla hyvinkin vakavat. Kopterit voivat törmätä myös toisiinsa 

ja kiinnittää muiden ihmiset huomion pois itse tekemisestä, esimerkiksi autoilijoiden. 

Koen näiden riskien lisääntyvän nimenomaan harrastelijoiden vuoksi, en niinkään am-

mattilaisten käytön vuoksi. 

 

Multikopterit luovat rajattomasti mahdollisuuksia elokuvantekijöiden lisäksi myös pelas-

tusviranomaisille ja uutistoimituksille, mutta myös paparazzeille, naapurikyttääjille, sala-

kuljettajille ja terroristeille. Lisäksi yhdysvaltalainen verkkokauppa Amazon (HS 

2.12.2013) suunnittelee nettitilausten perille toimittamista multikoptereiden avulla. Ama-

zon on saanut koelentoluvan FAA:lta (lentoposti.fi 21.3.2015). Todennäköisesti Amazo-

nin nyt pilottihankkeessa olevia sUAS-ilma-aluksia ei ihan lähitulevaisuudessa nähdä 

pörräämässä ilmassa tilauksia asiakkaille toimittamassa, koska tiheästi asuttujen aluei-

den yläpuolella lentämisessä on paljon ongelmia, ja sen tuomat vaaranuhat ihmisille ja 

heidän omaisuuksilleen ovat suuret ja todelliset. Lisäksi nykyisten multikoptereiden akun 

kestävyys on aivan liian minimaalinen Amazonin suunnittelemaan tarkoitukseen. 

(imdb.com, amazon.com). 
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Kuva 11. Amazon Prime Air multikopteri 

 

4.3 Väärin lennetty 
 

Monet vasta-alkajat ovat liian usein lähteneet innokkaina kokeilemaan rajojaan. Vielä ei 

ainakaan ole raportoitu sen pahempia onnettomuuksia, mutta sellaisen pelossa elävät 

monet ammatikseen multikoptereita lentävät pilotit. Yksikin pahempi onnettomuus multi-

koptereilla aiheuttaisi saman tien narun kiristämisen säännösten kohdalla ja viranomais-

valvonnassa. Aina pitää muistaa, että lento onnistuu ongelmitta hyvällä suunnittelulla. 

Huonolla säällä lentämään ei kannata lähteä. Vaikka multikopterit pysyvät nykyään suh-

teellisen hyvin ilmassa kovassakin tuulessa, tuuli vähentää aina ohjaustuntuman kont-

rollointia. Lentäessä on aina pyrittävä olemaan tuulen alapuolella. Sade estää lentämi-

sen luonnollisesti aina. Pisarakin vettä tuottaa piirikorteilla oikosulkuja. Onneksi tulevai-

suudessa voitaneen odottaa roisketiiviitä koptereita. Joitain vedenkestäviä koptereita on 

jo markkinoilla, mutta niiden käytöstä on vielä hyvin vähän käyttäjäkokemuksia. 

 

4.4 Liiallinen käyttö  
 

Liikakäytön tuomat ongelmat ovat vahingot ja mässäily. Elokuva-alalla liikakäyttö johtuu 

nyt olevasta trendistä. Tekijät keskittyvät helposti liikaa ilmakuvaan ja tehosteisiin eivätkä 

niinkään elokuvan sisältöön. Liiallinen käyttö myös kyllästyttää. Ilmakuvat ilman suunnit-

telua ja kärkeä eivät enää yllätä katsojia tai tekijöitä. Vaarana on, että käy samoin kuin 

kävi järjestelmäkameroiden tulviessa jokaiseen kuvaustilanteeseen. Ehkä siis vaaditaan-

kin ylimeneminen, jolloin kelkasta jäävät tylsistyvät amatöörit pois, ja jäljelle jäävät vain 

raudanlujat ammattilaiset, kuten minä.  
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4.5 Tulevaisuus ja oletettavia muutoksia 
 

Tulevaisuudessa on odotettavissa, että joku aiheuttaa isomman luokan onnettomuuden, 

tai jokin rikollinen instassi hyödyntää multikoptereita terrorismitekoihin. Siitä on välitön 

seuraus siihen, että hallinnot ympäri maailmaa alkavat kiristämään säädöksiä.  

 

Minun näkemykseni on, että jo kymmenen vuoden sisällä yksityisten ihmisten multikop-

terit ovat luvanvaraisia ja ammattilaisilla on tarkat säädökset kaikkeen lentämiseen liitty-

vään toimintaan. Nyt vaaditut lentopäiväkirjat jäävät yksinkertaisuudessaan historiaan ja 

tilalle saadaan jäljityslaitteet koptereihin ja niiden videosignaalin pitää näkyä suorana 

myös poliisin ilmavalvontakeskukseen. Koptereiden käyttö tulee varmasti lisääntymään 

myös viranomaisten keskuudessa, kuten esimerkiksi jäljitys- vakoilu- ja paikannustilan-

teissa. Tällainen kehitys viranomaiskäytössä ei tietenkään tapahdu aivan lähitulevaisuu-

dessa. Taidamme siis toisin sanoen elää multikoptereiden kulta-aikaa. On tämä hienoa. 
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