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Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan miehittämättömien ilma-alusten kehitystä ja sen vaikutusta 
drone-operaattoreiden määrän kasvuun Suomessa. Työssä tarkastellaan droneteknologian 
keskeisimpien osa-alueiden ominaisuuksia yleisellä tasolla, jonka yhteydessä toteutettiin kysely 
suomalaisille droneharrastajille.  
 
Kyselyn tavoitteena oli kerätä suoria mielipiteitä alan harrastajilta ja tukea tässä tutkimuksessa 
käsiteltyä kysymystä: ”Onko droneteknologian kehityksellä ollut vaikutusta drone-operaattoreiden 
määrän kasvuun Suomessa”. Tutkimuksen tuloksista voitiin todeta, että droneteknologian 
kehityksellä oli vaikutusta drone-operaattoreiden määrän kasvuun ja että suomalaiset drone-
operaattorit jakavat samanlaisia näkemyksiä droneteknologian kehityksestä tulevaisuudessa.  
 
Miehittämättömien ilma-alusten käyttö on hyvin yleistä viranomaissektorilla, mutta informaation 
ollessa rajallista tätä sektoria ei tutkittu osana tätä opinnäytetyötä. Lisäksi tässä tutkimuksessa 
tehty kysely toteutettiin ainoastaan yleisellä tasolla, vaikka eri teknologian osa-alueihin olisi voinut 
syventyä enemmänkin. 
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This thesis examines the development of unmanned aircraft technology and its impact on the 
growth of drone operators in Finland. The thesis examines the characteristics of the main aspects 
of drone technology at a general level. For the support of such topic, a survey was made for Finnish 
drone enthusiasts.  
 
The aim of the survey was to gather direct opinions from the industry and to support the question 
addressed in this study: 'Has the development of drone technology had an impact on the growth of 
drone operators in Finland'. The results of the survey showed that the development of drone 
technology has had an impact on the growth of drone operators and that Finnish drone operators 
share similar views on the development of drone technology for the future.  
 
The use of unmanned aircraft is very common in the government sector, but due to limited 
information this sector was not studied as part of this thesis. Furthermore, the survey conducted in 
this study was only general in nature, although more in-depth information on different aspects of 
the technology could have been studied. 
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1 JOHDANTO 

Miehittämättömät ilma-alukset ovat yleistyneet Suomessa sekä kuluttajien keskuudessa että 

yritystoiminnassa viime vuosikymmenen aikana. Vuoteen 2020 mennessä Suomen Liikenne- ja 

viestintävirasto tiedotti heidän rekisterissään olleen 2400 lentotyötä tekevää toimijaa pois lukien 

harrastajat. Liikenne- ja viestintäviraston arvion mukaan Suomessa voitiin olettaa toimivan 50 000 

drone-operaattoria vuonna 2020, kun Suomen väestön määrä suhteutettiin muiden pohjoismaiden 

rekisteröityjen toimijoiden määrään. (Traficom 2020.)  

 

Aihe opinnäytetyölle valikoitui henkilökohtaisen kiinnostuksen vuoksi. Olen itse toiminut drone-

operaattorina n. 2 vuotta ja olen huomannut miehittämättömän ilmailun kasvaneen Suomessa. 

Halusin selvittää, mikä on vaikuttanut suomalaisten drone-operaattoreiden määrän kasvuun ja 

kerätä käyttäjien ajatuksia kyselytutkimuksen avulla. 

 

Opinnäytetyössä perehdytään droneteknologian kehitykseen ja tutkitaan, onko edellä mainitulla 

kehityksellä ollut vaikutusta drone-operaattoreiden lukumäärän kasvuun. Aluksi tutkimuksessa 

määritellään miehittämätön ilma-alus ja niiden kategoriat. Sen lisäksi tehdään katsaus 

miehittämättömien ilma-alusten kehitykseen ja ominaisuuksiin. Tutkimuksen keskeinen osa on 

droneharrastajille suunnattu kysely, jolla kartoitetaan droneteknologian eri osa-alueiden merkitystä 

operaattorille ja haetaan samalla vahvistusta tutkimuksessa käsiteltyyn hypoteesiin.  

1.1 Tutkimusongelma 

Työn tavoitteena on selvittää, onko droneteknologian kehityksellä ollut välitöntä vaikutusta niiden 

käyttäjäkuntaan Suomessa sekä mitä odotuksia käyttäjäkunnalla on droneteknologian 

tulevaisuudelta. Edellä kuvailtua tavoitetta tuettiin seuraavilla tutkimuskysymyksillä: 

- Miten droneteknologia on kehittynyt kuluneen vuosikymmenen aikana? 

- Mitä droneteknologian osa-alueita käyttäjäkunta suosii ja mille osa-alueelle he toivovat 

kehitystä tulevaisuudessa? 
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1.2 Tutkimusmenetelmät 

Työ toteutetaan lähtökohtaisesti kirjallisuuskatsauksena, josta saatujen tietojen tueksi tehdään 

kyselytutkimus suomalaisille drone-operaattoreille. Lähteinä käytetään tieteellisiä artikkeleita, 

julkaisuja ja muita miehittämättömään ilmailuun liittyviä tutkimuksia. Alan ja aihealueen ollessa 

melko tuore on huomioitu tiedon rajattu saatavuus ja tästä syystä lähdekritiikkiä tulee huomioida 

enemmän. 

 

Tutkimus rajattiin miehittämättömän ilmailun harrastuneisuuteen Suomessa sekä siihen, miten 

droneteknologian kehitys on vaikuttanut siihen. Droneteknologian kehityksen kautta 

miehittämättömien ilma-alusten käyttö näkyy myös erittäin paljon viranomaiskäytössä, mutta se 

päätettiin rajata pois tästä tutkimuksesta informaation heikon saatavuuden ja mahdollisten 

rajoitusten vuoksi. 
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2 MIEHITTÄMÄTTÖMÄT ILMA-ALUKSET JA NIIDEN KATEGORIAT 

Drone- tai drooni -sanalla tarkoitetaan miehittämätöntä ilma-alusta, joka voi olla autonominen tai 

etäohjattu. Ohjausmenetelmästä riippumatta dronesta ja sen ohjausjärjestelmästä käytetään 

yhteistä nimitystä Miehittämätön ilma-alusjärjestelmä. (Herrick 2017b.) Kielenhuollon 

tiedotuslehdessä on otettu kantaa termien drone ja drooni käytöstä, ja ne ovat molemmat 

hyväksyttyjä sanamuotoja (Tukiainen 2018). Tässä tutkimuksessa miehittämättömiä ilma-aluksia 

tullaan nimittämään sanalla drone ja dronen omistajista käytetään nimitystä drone-operaattori tai 

operaattori. Tämän luvun tarkoituksena on määritellä termiä drone ja avata miehittämättömien ilma-

alusten kategorisointia EU:n dronelainsäädännön mukaisesti. Tässä kappaleessa määriteltyä 

kategorisointia on hyödynnetty tähän tutkimukseen liittyvässä kyselyssä. 

2.1 Kokoonpanot 

Yleisimmät dronekokoonpanot jakautuvat kahteen alakategoriaan: moniroottorisiin sekä 

kiinteäsiipisiin aluksiin (kuva 1). Moniroottoriset alukset ovat yleisin alustyyppi sekä harraste- että 

ammattikäytössä johtuen niiden helppokäyttöisyydestä ja matalammista kustannuksista verrattuna 

kiinteäsiipisiin aluksiin. Moniroottoristen alusten yleisin konfiguraation on nelikopteri, joka koostuu 

neljästä roottorista. Vaihtoehtoisesti moniroottorisia aluksia on saatavilla sekä kolmella, kuudella 

että kahdeksalla roottorilla. (Circuits Today 2017.)  

 

Moniroottoristen ilma-alusten vahvuus muodostuu nimensä mukaisesti useamman roottorin 

mahdollistamasta hallinnasta aluksen ollessa lennossa. Moniroottoriset ilma-alukset on luotu 

pystysuoraa nousua ja laskua varten, sekä ne mahdollistavat leijumisen paikallaan ilmassa. 

(Martinez 2019.) Moniroottorisen järjestelmän mahdollistama lentoonlähtö tekee käyttöönotosta 

yksinkertaista eikä vaadi se vaadi oheislaitteita tai kiitorataa toisin kuin kiinteäsiipisten alusten 

käytössä. Yksinkertaisen käyttöönoton sekä vakaiden lento-ominaisuuksien puolesta 

moniroottorinen ilma-alus sopeutuu nopeisiin ilmakuvaa vaativiin operaatoihin. (Pilotinstitute 2020.) 

 

Stabiilien lento-ominaisuuksien puolesta moniroottoriset ilma-alukset asettavat myös rajoitteita 

pitkäkestoisten lentojen toteuttamiseksi, sillä alus kuluttaa todella paljon energiaa 
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tasapainottaessaan itseään ilmassa sekä kompensoidessa itseään tuulelta tarvittaessa (Circuits 

Today 2017).  

 

KUVA 1. Moniroottorinen ilma-alus (vasen) ja kiinteäsiipinen ilma-alus (oikea) (Kameraliike; 

Coolshop 2022) 

 

Kiinteäsiipinen ilma-alus muistuttaa lento-ominaisuuksiltaan ja ulkonäöltään lentokonetta. 

Kiinteäsiipinen alus ei kykene liikkumaan pystysuoraan moniroottorisen ilma-aluksen tavoin, vaan 

sen sijaan se liitää ennalta määrätyllä reitillä, niin kauan kun niiden energia riittää. Tästä syystä 

kiinteäsiipiset alukset voivat olla paljon tehokkaampia suhteessa moniroottorisiin ilma-aluksiin ja 

lentää pidempää matkaa. (Herrick 2017a.) Kiinteäsiipisten lennokkien keskimääräinen lentoaika on 

kaksi tuntia. Kaasumoottorilla varustellut lennokit mahdollistavat jopa yli 16 tunnin lentoajan ja tästä 

syystä ne se sopeutuvat paremmin pitkiin lentomatkoihin ja operaatioihin, kuten kartoitukseen ja 

valvontaan.  (Circuits Today 2017.) 

 

Kiinteäsiipisten lennokkien heikkoudet korostuvat lentoonlähdön ja laskeutumisen aikana. Toisin 

kuin moniroottoristen ilma-alusten kanssa, jotka mahdollistavat vertikaalisen lentoonlähdön, 

kiinteäsiipinen lennokki tarvitsee kiitoradan tai katapultin päästäkseen tarvittavaan nopeuteen, jotta 

siivet muodostavat nostetta ja lennokki kykenee liitämään. (Martinez 2019.) Kiinteäsiipisen aluksen 

laskeutumista varten tarvitsee kiitoradan tai vaihtoehtoisesti laskuvarjon, jotta kone saadaan 

hallitusti maahan (Circuits Today 2017). 
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Kiinteäsiipisten ilma-alusten käyttöönotto ja lentäminen vaatii huomattavasti enemmän kokemusta 

pilotilta. Kiinteäsiipisten alusten haastavuuden ja rajoitetun soveltuvuuden vuoksi moniroottoriset 

alukset ovat yleisempi vaihtoehto miehittämätöntä ilma-alusta valittaessa. (Circuits Today 2017.) 

2.2 EU:n dronelainasäädäntöön perustuva kategorisointi 

Vuoteen 2020 drone-operaattoreilla on ollut mahdollisuus lentää ja toimia ilman yhteisiä lakeja ja 

käytäntöjä. Tilanteeseen tuli muutos vuonna 2019, kun Euroopan lentoturvallisuusviraston komitea 

äänesti Euroopan Unionin yhteisten droneasetusten käyttöönotosta. Edellä mainittujen säädösten 

käyttöönotto oli alustavasti suunniteltu vuoden 2020 heinäkuulle, mutta pandemian vuoksi 

säädösten käyttöönottoa viivästettiin vuoden 2020 ja 2021 vaihteeseen. Säädösten käyttöönoton 

tuloksena kaikilta drone-operaattoreilta vaaditaan rekisteröinti asianmukaisen luokan alle riippuen 

miehittämättömän ilma-aluksen ominaisuuksista. (EASA 2022b.) 

 

”Avoin” luokka on jaettu kolmeen alakategoriaan riippuen miehittämättömän ilma-aluksen fyysisistä 

ominaisuuksista: A1, A2 ja A3 (TAULUKKO 1). Alakategoriasta riippumatta kaiken lentämisen 

avoimessa luokassa tulee täyttää seuraavat vaatimukset:   

- Dronen korkein sallittu lentokorkeus on 120 metriä maan tai veden pinnalta mitattuna. 

- Lentotoiminnan aikana tulee säilyttää suoraa näköyhteys ilma-alukseen. 

- Miehittämättömän ilma-aluksen enimmäismassa lentoonlähdön aikaan saa olla 25 kg. 

- Miehittämättömän ilma-aluksen on pysyttävän turvallisen välimatkan päässä ihmisistä, 

eikä sitä saa lennättää ihmisjoukkojen yllä. (Droneinfo 2022a.) 

 

Mikäli edellä mainittuja vaatimuksia ei voida täyttää, operaattorin tulee hakea lentolupaa ”Erityinen” 

-kategorian kautta. ”Erityinen”-kategoria kattaa riskialttiimmat siviilikäyttöön tarkoitetut 

droneoperaatiot, joissa drone-operaattorin tulee varmistaa turvallisuus valtakunnallisen 

ilmailuviranomaisen kanssa. Toimiluvan saadakseen operaattorin tulee toimittaa riskinarviointi, 

jossa määritellään siviilikäyttöön tarkoitetun droonin käytön edellyttämät vaatimukset. (EASA 

2022a.) Edellä mainittujen kategorioiden lisäksi on määritelty ”Sertifioitu” -kategoria, jota käytetään 

riskialttiimpien operaatioiden suunnittelussa. Kyseistä kategoriaa sovelletaan seuraavissa 

tilanteissa:  

- ihmisten kuljetus 

- vaarallisten aineiden kuljetus 
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- ihmisjoukkojen yllä tapahtuvat lennot isommilla miehittämättömillä aluksilla (> 3 m) 

- SORA-riskiarvioinnin (SORA=Spesific Operations Risk Assessment) perusteella riskiä ei 

voida riittävästi lieventää. (Droneinfo 2022b.) 

Tutkimuksen osana olevassa kyselyssä käytän kategorisointia: A1, A2, A3 ja Erityinen. Sertifioitu 

kategoria jätettiin pois kyselystä, sillä se ei ollut tutkimuksen kohderyhmän kannalta relevantti. 

 

 

 

TAULUKKO 1. Dronejen kategorisointi (Droneinfo 2022a). 

LUOKKA A1 A2 A3 

Rajoitukset 

lainsäädännön 

siirtymäkaudella 

(Vuoteen 2023 

loppuun asti) 

Paino: < 500 g 

 

Lentäminen on 

sallittua tiheästi 

asutuilla aluille, sekä 

yksittäisten ihmisten 

ylitse. Lentäminen 

kiellettyä 

ihmisjoukkojen yllä. 

 

Koulutusvaatimukset: 

Ei 

koulutusvaatimuksia 

 

UAS-vyöhykkeiden 

ilmatilavaroitukset 

huomioitava 

Paino: 500 g – 2 kg 

 

Lentäminen on 

sallittua tiheästi 

asutuilla alueilla. 

Lentäminen sallittua 

turvallisella 

etäisyydellä ihmisistä. 

 

 

Koulutusvaatimukset: 

Teoriakoe verkossa, 

sekä lisäteoriakoe 

 

UAS-vyöhykkeiden 

ilmatilavaroitukset 

huomioitava 

Paino: 500 g - 25 kg 

 

Lentäminen on 

sallittua harvaan 

asutulla alueella. 

Lentäminen sallittua 

kaukana ihmisistä. 

 

 

 

Koulutusvaatimukset: 

Teoriakoe verkossa 

 

 

UAS-vyöhykkeiden 

ilmatilavaroitukset 

huomioitava 
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3 MIEHITTÄMÄTTÖMIEN ILMA-ALUSTEN KEHITYS JA OMINAISUUDET 

Tässä luvussa käsitellään miehittämättömien ilma-alusten kehityksen aikajanaa ja merkittävimpiä 

tuotteita. Lisäksi määritellään eri teknologian osa-alueiden sisältö, jotka toimivat pohjatietona tätä 

lukua seuraavaa kyselyä ja siinä käsiteltyjä aiheita varten. 

3.1 Miehittämättömän ilmailun kehitys 

Tässä luvussa tarkastellaan siviili-ilmailuun tarkoitettujen dronejen kehitystä sekä tarkastellaan, 

mitä merkittäviä ominaisuuksia on vuosien varrella tuotu markkinoille. Tässä kappaleessa kuvattua 

kehitystä tarkastellaan lähtökohtaisesti moniroottoristen ilma-alusten näkökulmasta. 

 

Kuluttaja- ja harrastetason ilma-alukset alkoivat rakentaa mainettaan vuodesta 2006, jolloin USA 

myönsi ensimmäiset luvat miehittämättömien ilma-alusten siviilikäytöstä. Vuonna 2010 Parrot 

julkaisi ensimmäisen moniroottorisen ilma-aluksensa, joka oli ensimmäinen mobiililaitteella 

ohjattava miehittämätön ilma-alus, joka toimi täysin WiFi-yhteydellä. (Melanson 2010.) 

 

Seuraavan merkittävän julkaisun teki kiinalainen yritys DJI vuonna 2013. Phantom 1 -

moniroottorinen ilma-alus julkaistiin ilmakuvaajille suunnattuna laitteena, jota markkinointiin 

lentovalmiina laitteena suoraan pakkauksesta. Kyseisen mallin mukana tuli ensimmäiset 

autonomiset varotoimenpiteet, jotka mahdollistivat dronen automaattisen paluun 

lentoonlähtöpisteelle (RTH) seuraavissa tapauksissa: 

- Drone ajautuisi liian kauas tai signaali ilma-aluksen ja ohjaimen välillä katkeaisi jostain 

syystä. 

- Dronen virtalähteen varaus laskeutuu liian alhaiseksi. (Hayden 2021.) 

 

DJI jatkoi Phantom-sarjan kehitystä neljän mallin verran vuosien 2013–2017 ajan. Vuoteen 2017 

mennessä Phantom -sarjan kehitys mahdollisti aluksen ja ohjaimen välisen signaalin toiminnan 

jopa viiden kilometrin välimatkalla. Viimeisimmät Phantom -mallit varusteltiin integroidulla 

kamerajärjestelmällä, joka mahdollisti vakaan sekä korkean resoluution videonkuvan taltioinnin. 

(DrDrone 2018.)  

 



  

13 

Vuonna 2016 julkaistu DJI Mavic Pro julkaistiin ensimmäisenä taitettavana dronena, joka tarjosi 

Phantom -sarjassa jo olevat ominaisuudet käyttäjäystävällisemmässä koossa. Sen lisäksi Mavic 

Pro -malli tarjosi pidemmän lentoajan ja pidemmän kantaman operaattorin ja aluksen väliselle 

signaalille. Mavic Pron julkaisun jäljiltä siitä tuli aikansa suosituin miehittymätön ilma-alus 

kuluttajien ja harrastelijoiden keskuudessa tarjoten paljon mahdollisuuksia kompaktissa koossa. 

(DrDrone 2018)  

 

Mavic -sarja on jatkanut kehitystään vuosien varrella tarjoten kuluttajille ja ammattilaisille entistä 

enemmän ominaisuuksia käyttäjäystävällisessä muodossa, joista viimeisimpänä toimii vuonna 

2021 julkaistu Mavic 3. Se toimii DJIn lippulaivamallina tarjoten monipuolisemmat ominaisuudet 

kuin missään muussa Mavic -sarjan laitteessa. (DJI 2022.) Edellä kuvailtujen tuotelinjojen jäljiltä 

DJI myös julkaisi ”Mini”-tuotesarjan, joka pohjautui Mavic-sarjan pienimpään malliin. Vuodesta 

2021 DJIn Mini 2 -drone (kuva 1) on kasvattanut suosiotaan merkittävästi pienen kokoonpanonsa 

ansiosta, joka sijoittaa sen dronelainsäädännössä vähiten rajoitettujen ilma-alusten joukkoon. Laite 

on erittäin käytännöllinen kuljettaa ja varastoida pienen kokonsa vuoksi. (Posea 2021.) 

3.2 Fyysiset ominaisuudet 

Tässä tutkimuksessa miehittämättömien ilma-alusten fyysisillä ominaisuuksilla viitataan dronen 

fyysiseen kokoon ja sen käsiteltävyyteen. Dronen fyysisellä koolla on suuri merkitys sen 

soveltuvuuteen eri kategorioissa, kuten on kuvailtu kappaleessa 2.2 esitellyssä 

dronelainsäädännössä. Yleisesti dronen fyysisillä ominaisuuksilla on suuri merkitys 

kuljetettavuuteen ja käyttäjäystävällisyyteen. 

3.3 Lento-ominaisuudet 

Keskeisimpänä droneteknologian osa-alueena toimivat lento-ominaisuudet. Tässä tutkimuksessa 

ilma-alusten lento-ominaisuuksilla tarkoitetaan dronen energialähteiden kyvykkyyttä, operaattorin 

ja ilma-aluksen välille muodostuvan yhteyden tehokkuutta ja ilma-alusten autonomisia 

ominaisuuksia.  

 

Moniroottoristen ilma-alusten tehonlähteenä toimivat lähtökohtaisesti litiumpolymeeriakut (LiPo). 

Litiumpolymeeriakkujen vahvuutena on niiden suunnittelussa mahdollistettu modulaarisuus ja 
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korkea kapasitanssi. Modulaarisuudella tarkoitetaan erilaisiin kokoonpanoihin suunniteltavaa 

akustoa. Korkean kapasitanssin etuna on suuremman energiamäärän varastointi pienemmässä 

koossa, jonka vuoksi pienimpienkin neliroottoristen alusten lentoaika on jopa puoli tuntia. (Grepow 

2020; Power 2019.)  

 

Kuluttajatason moniroottoristen alusten ohjaaminen tapahtuu operaattorin kauko-ohjaimelta 

lähtevän radiosignaalin avulla, jolle miehittämätön ilma-alus toimii vastaanottajana. Ohjaimen ja 

aluksen välisen radiosignaalin taajuutena toimii yleisimmin 2,4 GHz, sekä 5,8 GHz. (911 Security 

2021.) 2,4 GHz:n etuna toimii sen kantavuus, jonka vuoksi moniroottoristen ilma-alusten 

ohjaaminen on mahdollista jopa kilometrien päästä. 2,4 GHz:n tueksi on lisätty 5,8 GHz:n signaali, 

joka mahdollistaa nopeamman datasiirron, mutta ei kykene läpäisemään kiinteitä esineitä tai 

kykene kommunikoimaan yhtä kauas kuin 2,4 GHz signaali. (James 2020.)  

 

IEEE 802.11 -standardin mukaisesti kotitalouksissa sekä toimistossa toimivien Wi-Fi-verkkojen 

yhtenä yleisempänä taajuutena toimii 2,4GHz, jonka vuoksi miehittämättömien ilma-alusten 

lennätys urbaanien alueiden yllä voi altistaa signaalin häirinnälle (Electronics; Stapleton 2021). 5,8 

GHz ei ole yhtä yleinen taajuusalue, jonka vuoksi se altistuu herkemmin häiriöille (James 2020). 

Dronevalmistajien ratkaisu eri signaalitaajuuksien rajoitteisiin on vaihtelevuus, jossa ohjaimen ja 

miehittämättömän ilma-aluksen välisen kommunikaation taajuus valikoituu automaattisesti tarjoten 

olosuhteisiin nähden vakaimman linkin ohjaimen ja aluksen välille (DJI). 

 

Jotta miehittämättömän aluksen operointi olisi turvallista, vakaata ja helppoa, dronet käyttävät 

hyväkseen erilaisia sensoreita. Dronen keskeisin osa on inertiamittausyksikkö, joka käyttää 

erinäisten sensorien dataa tunnistaakseen ilma-aluksen orientaation ilmassa ja kompensoimaan 

kallistusta tai tuulta. (Cult.) Inertiamittausyksikön tukena toimivat myös GPS-moduuli ja mallin 

mukaan ultra-ääntä, laseria tai LiDar -teknologiaa hyödyntäviä sensoreita (RF 2012).  

 

GPS-moduuli mahdollistaa ilma-aluksen paikannuksen, jonka vuoksi se toimii kriittisenä osana 

kuluttajatason moniroottoristen ilma-alusten turvallisuutta. Drone lähettää telemetriikkatietoa 

operaattorin ohjaimeen, josta lentäjä voi tulkita dronen lentokorkeuden, sijainnin kartalla ja 

etäisyyden lentoonlähtöpisteestä. Edellä kuvailtu telemetriikkatieto toimii kriittisenä osana dronen 

turvaominaisuutta, joka tunnetaan nimellä Return-To-Home tai RTH. RTH mahdollistaa dronen 

autonomisen paluun lentoonlähtöpisteelle esimääritetyllä lentokorkeudella. (DJI 2019; Ciobanu.) 
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Operaattori voi aktivoida RTH-ominaisuuden, jos hän ei kykene havaitsemaan dronea. Lisäksi 

RTH-ominaisuus on ohjelmoitu aktivoitumaan automaattisesti, jos dronen ja ohjaimen välinen 

signaali katkeaa tai ohjain sammuu. Drone tulkitsee myös energialähteen varausta reaaliaikaisesti 

ja arvioi sen kestoa suhteessa jo lennettyyn matkaan. Jos drone lennetään kauas 

lentoonlähtöpisteestä ja akun varaus saavuttaa dronen mielestä liian alhaisen varauksen, RTH-

järjestelmä varoittaa operaattoria palauttamaan dronen lentolähtöpisteelle jäljellä olevan varauksen 

avulla, jotta voidaan välttyä mahdolliselta hätälaskeutumiselta. (DJI 2019.) 

3.4 Kameran ominaisuudet 

Tässä tutkimuksessa kameran ominaisuuksilla tarkoitetaan kameran tarjoamaa resoluutiota ja 

vaihtoehtoisten kuva- tai väriprofiilien saatavuutta. Resoluutiolla tarkoitetaan valo- tai videokuvassa 

esiintyvien pikselien määrää, joka on suorassa yhteydessä kuvan laatuun ja sen selkeyteen. 

Termiä resoluutio käytetään usein mittarina, jolla arvioidaan monitorien, tulostimien, digitaalisten 

kuvien ja erilaisten muiden laitteisto- ja ohjelmistotekniikoiden laatua. (Techopedia 2020.)  

 

Ilmakuvakselle hyödyllisenä ominaisuutena toimii häviöttömän kuvaformaatin saatavuus. RAW-

formaatilla tarkoitetaan häviöttömän tiedon saatavuutta laitteen kuvakennolta. RAW-formaatin 

kuvamateriaali tarjoaa mahdollisuuden säätää jo ennalta tehtyä valotusta jälkikäteen ja se kykenee 

säilyttämään moninkertaisesti enemmän väriä suhteessa paketoituun kuvaformaattiin kuten JPG. 

(Adobe 2022.) 

 

Tässä tutkimuksessa ”Kameran ominaisuudet” -kategoriaan sisällytettiin myös videokuvauksessa 

hyödyllinen Log-väriprofiilin saatavuus. Integroitujen dronekameroiden kyky kuvata laajan 

dynaamisen alueen kuvaa on haastavaa yleisempien kuvaformaattien avulla kuten MP4. Log-

väriprofiili mahdollistaa laajemman sävyalueen taltioinnin kuvakennolta, minkä vuoksi on 

mahdollista tehdä jälkikäsittelyä laajemman sävy- ja värialueen kanssa.  (Malayeri 2018.) Valo- tai 

videokuvan jälkikäsittelyllä tarkoitetaan varsinaista kuvausta seuraavaa prosessia, jossa 

kuvamateriaalin valotusta ja väritystä voidaan manipuloida tietokoneelle valmistettujen 

editointiohjelmistojen avulla (Wikipedia 2022). 
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4 KYSELY DRONE-HARRASTAJILLE 

Tämän opinnäytetyön taustaoletus on se, että droneteknologian kehitys eri osa-alueilla on johtanut 

niiden yleistymiseen ja harrastajien lukumäärän kasvuun. Kyselyn tavoitteena on selvittää edellä 

mainitun oletuksen pitävyyttä suomalaisten droneharrastajien keskuudessa ja saada yleinen 

käsitys siitä, miten miehittämättömien ilma-alusten ominaisuudet ja niiden kehitys on vaikuttanut 

ilma-alusten valintaan.  

4.1 Kyselyn sisältö 

Kysely (liite 1) alkoi taustatietojen keräyksellä, joita tässä kyselyssä olivat ikä ja sukupuoli. Lisäksi 

vastaajilta kerättiin seuraavat tiedot:  

- aika, jonka henkilö on toiminut drone-operaattorina 

- droonin käyttötarkoitus 

- dronelainsäädännön mukainen kategoria, jonka alla operaattori toimii. 

 

Taustatietojen jäljiltä tarkasteltiin yksilön prioriteetteja dronen hankinnan suhteen ja kysymykset 

toteutettiin tarjoamalla ennalta määritellyt teknologian osa-alueet arvioitavaksi asteikolla 1–3, jossa 

1 on ”Tärkein osa-alue”, 2 on ”Jokseenkin tärkeä osa-alue” ja 3 on ”Ei niin tärkeä osa-alue”.  

 

Vastaajia pyydettiin asettamaan kappaleen 3 alaotsikoissa määritellyt osa-alueet 

tärkeysjärjestykseen kolmessa eri kysymyksessä. Ensimmäisenä tuli arvioida teknologian 

priorisointia hankittaessa ensimmäisen ilma-aluksen. Toisena kysymyksenä operaattorin tuli 

arvioida samat osa-alueet ja pohtia, mitä teknologian osa-alueita hän priorisoisi valitessaan dronea 

nykypäivänä. Viimeisenä tuli vastata, mille edellä arvioiduista osa-alueista vastaaja odottaa eniten 

kehitystä tulevaisuutta ajatellen. Arvosteltaviksi osa-alueiksi rajattiin ”Fyysiset ominaisuudet”, 

”Kameran ominaisuudet” ja ”Lento-ominaisuudet”.  

 

Osa-alueiden arviointia seurasi kysymys: ”Koetko että droneteknologian kehitys harraste- ja 

kuluttajatason ilma-aluksissa on johtanut drone-operaattorien lukumäärän kasvuun Suomessa?”. 

Kysymyksen tarkoituksena oli saada tukea tässä opinnäytetyössä pohdittuun oletukseen 
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miehittämättömien ilma-alusten yleistymisestä. Viimeiseksi vastaajilla oli mahdollisuus kuvailla 

vapaasti oman ilma-aluksen käyttötarkoitusta ja esittää perusteita sen hankkimiselle. 

4.2 Kohderyhmä 

Kysely toteutettiin sosiaalisen median harrasteryhmien kautta ja vastaajat olivat lähtökohtaisesti 

suomalaisia. Kysymyslomake jaettiin kahteen droneharrastajista koostuviin ryhmiin Facebook 

palvelussa sekä yksittäisille droneharrastajille. Kohderyhmäksi valikoitui droneharrastajien ryhmät 

sosiaalisessa mediassa, jotka koostuivat vapaa-ajan harrastajista ja ammattilaisista. Kyseinen 

kohdeyleisö valikoitiin olemassa olevien ryhmien vuoksi, mikä mahdollisti suuremman 

kohdeyleisön saavutettavuuden. 

4.3 Tulokset 

Kyselyyn vastasi 77 henkilöä. Perustietojen keräysten perusteella voidaan todeta, että suomalaiset 

droneharrastajat koostuvat lähtökohtaisesti miehistä. Vastaajista 93,5 % oli miehiä, naisia oli 5,2 

%. Yksi vastaajista ei halunnut ilmoittaa sukupuoltaan. (Kuva 2.) 

 

 

 

KUVA 2. Sukupuolijakauma 

 

Vastanneiden ikäjakauma oli hyvin vaihteleva. Suurin osa vastaajista sijoittuu 45–54-vuotiaiden 

ryhmään (26 %). Toiseksi suurimpana ikäryhmänä on 35–44-vuotiaat (19,5 %), jota seurasi 25–34-
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vuotiaiden ryhmä (18,2 %). 54–64-vuotiaiden ja 18–24-vuotiaiden ryhmät olivat samankokoisia 

(11,7 %). Pienimmiksi ikäryhmiksi jäivät yli 65-vuotiaat (7,8 %) ja alle 18-vuotiaat (5,2 %). (Kuva 3.) 

 

KUVA 3. Ikäjakauma 

 

Drone-operaattoreiden kokemus vaihteli hyvin paljon ja suuremmiksi ryhmiksi muodostui 1–2 

vuotta miehittämätöntä ilmailua harrastaneet (31,3 %) ja yli viisi vuotta kokemusta omaavat 

operaattorit (29,9 %). Edellä mainittuja ryhmiä seurasi alle vuoden operaattorina toimineet henkilöt 

(16,9 %) sekä 2–3 vuotta toimineet (15,6 %). 3–4 vuotta harrastaneet muodostivat pienimmän 

ryhmän (6,5 %). (Kuva 4.) 

 

 

KUVA 4. Kokemuksen jakauma. 

 

Luvussa 2.1 kuvatun lainsäädännön mukaista kategorisointia noudattaen suomalaisista 

droneharrastajista 36,4 % toimii A1-luokassa ja 35,1 % A2-luokassa. A3-luokan harrastajia oli 14,3 

% vastaajista. "Erityinen"-kategorian oli valinnut 6,5 % vastaajista. 7,8 % vastaajista ei tiennyt omaa 

kategoriaansa. (Kuva 5.) 
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KUVA 5. Kategorisoinnin jakauma 

 

Viimeisenä tietona tarkasteltiin miehittämättömän ilma-aluksen käyttötarkoitusta. Suurimpana osa-

alueena oli harrastekäyttö (64,9 %). Toiseksi suurimpana ryhmänä vastanneet operaattorit käyttivät 

droneaan sekä harraste- että ammattikäyttöön. Pienin osuus vastanneista (7,8 %) toimi ainoastaan 

ammattikäytössä. (Kuva 6.) 

 

 

KUVA 6. Käyttötarkoituksen jakauma. 

 

 

Taustatietojen jälkeen operaattoreiden tuli priorisoida eri teknologian osa-alueet 

tärkeysjärjestykseen aloittaessaan drone-operaattorina. Suomalaisista drone-operaattoreista 

suurin osa ei kokenut dronen fyysisten ominaisuuksien olevan tärkeitä harrastuneisuuden alussa. 

Kauemmin harrastaneiden operaattoreiden keskuudessa tämä havainto ei yllättänyt, sillä 

miehittämättömien ilma-alusten kategorisointia ja rekisteröintiprosesseja ei aiemmin ollut ja 
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lentäminen oli tästä syystä suoraviivaisempaa kuluttajatason miehittämättömän ilma-aluksen 

fyysisistä ominaisuuksista riippumatta. Kyselyyn vastanneista suurin osa koki miehittämättömien 

ilma-alusten lento-ominaisuuksien olevan jokseenkin tärkeää ja kameran ominaisuuksien olevan 

tärkeimpiä. Kuluttajatason miehittämättömät ilma-alukset ovat lähtökohtaisesti mahdollistaneet 

ilmakuvauksen kaikille ja tästä syystä operaattorien kiinnostus on alustavasti ollut kameran 

ominaisuuksissa, eikä niinkään pitkien lentomatkojen tai autonomisten ominaisuuksien puolella. 

(Kuva 7.) 

 

 

KUVA 7. Teknologian osa-alueiden jakauma harrastuneisuuden alussa. 

 

Operaattoreiden mielipiteet droneteknologiasta muuttuivat hieman, kun edellä mainittuja 

ominaisuuksia tuli priorisoida uudelleen nykypäivään nähden. Suurin muutos tapahtui ”jokseenkin 

tärkeällä” sektorilla, jossa kaikki osa-alueet saavuttivat varsin tasaisen määrän ääniä, mikä viittaa 

siihen, että kaikkien osa-alueiden ominaisuuksilla on yhtä tärkeä merkitys nykypäivänä. Dronen 

fyysiset ominaisuudet säilyivät vähiten tärkeimpänä osa-alueena ja kameraominaisuudet säilyivät 

tärkeimpänä osa-alueena. (Kuva 8.) 
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KUVA 8. Teknologian osa-alueiden jakauma nykypäivänä. 

 

Tulevaisuuden näkymien kannalta vastanneet kokivat kameran ominaisuuksien olevan miltei yhtä 

tärkeitä kuin lento-ominaisuudet. Tämä viittaa siihen, että miehittämättömien ilma-alusten kamerat 

ovat kehittyneet siihen pisteeseen saakka, johon kuluttajat ovat varmasti tyytyväisiä, mutta 

kaipaavat kehitystä muillekin osa-alueille. Suurimpana yllätyksenä vastanneet eivät odota 

miehittämättömien ilma-alusten fyysisten ominaisuuksien kehittyvän, vaikka dronelainsäädännön 

aiheuttama kategorisointi on rajoittanut ilma-alusten käyttöä. (Kuva 9.) 

 

 

KUVA 9. Teknologian osa-alueiden jakauma tulevaisuuden odotuksien kannalta 
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Teknologian osa-alueiden tarkastelua seurasi suora kysymys tässä opinnäytetyössä tarkastellusta 

tutkimuskysymyksestä: ”Onko droneteknologian kehityksellä ollut välitöntä vaikutusta suomalaisten 

drone-operaattoreiden lukumäärän kasvuun?” (Kuva 10.) 

 

 

KUVA 10. Drone-operaattoreiden kasvu. 

 

90,9 % prosentti vastaajista koki droneteknologian kehityksellä olleen vaikutusta alan 

harrastajamäärän kasvuun. 5,2 % prosenttia vastanneista ei kokenut tämän olevan syy siihen ja 

loput vastanneista eivät osanneet sanoa. 

 

Suurin osa vastaajista (31,2 %) oli aloittanut miehittämättömän ilmailun harrastuksena 1–2 vuotta 

sitten. Lisäksi enemmistö vastanneista kuului A1-kategoriaan, joten heidän voidaan olettaa 

käyttävän Mavic-sarjaa seuranneen Mini-sarjan dronea, kun otetaan huomioon A1-sarjaan 

sijoittuvien ilma-alusten markkinat. Mini-tuotesarja julkaistiin samaan aikaan, kun enemmistö aloitti 

harrastuksensa. Kyseisen tuotesarjan vahvuutena on sen pieni koko, mikä mahdollistaa sen 

sijoituksen dronelainsäädännössä vähiten rajoitettujen ilma-alusten joukkoon. Yksi kyselyyn 

vastanneista kommentoi seuraavasti: ”Nykyään lennätän DJI Mini 2 dronea johtuen 

lennätyssäännöksistä, ainut riittävän laadukas drone, jolla kärsii retkeilykohteissa ja lomakohteissa 

kuvailla satunnaisten ihmisten lähistöllä.”  

 

Toiseksi suurin käyttäjäryhmä kokemuksen perusteella aloitti harrastuksensa yli 5 vuotta sitten 

(29,9 %). Yli 5 vuotta sitten kehitetty Phantom-sarja toi ensimmäiset ilmakuvaajille suunnatut 

alukset markkinoille. Phantom-sarjan ilma-aluksia markkinointiin lentovalmiina laitteena suoraa 

pakkauksesta. Phantom-sarjan ohella kehitetty Mavic-sarja toi markkinoille ensimmäisen 
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taitettavan dronen vuonna 2016, jossa oli Phantom-sarjan ominaisuudet 

käyttäjäystävällisemmässä koossa ja on jatkanut kehitystään nykypäivään asti. Edellä kuvatut 

tuotesarjat ja ominaisuudet mahdollistivat ilmakuvauksen kaikille, mikä lisäsi miehittämättömästä 

ilmailusta kiinnostuneiden harrastajien määrää. 43 vapaamuotoisesta vastauksesta 10 henkilöä 

mainitsi käyttävänsä Mavic-sarjan ilma-alusta, mikä viittaa siihen, että kokoonpanoltaan 

käytännöllisemmät ilma-alukset lisäsivät miehittämättömän ilmailun harrastajien määrää.  

 

Drone-teknologian kehityksen lisäksi harrastuneisuuteen on vaikuttanut lainsäädäntö ja sen 

kehitys, mikä selvisi tämän opinnäytetyön osana toteutetun kyselyn vapaamuotoisista vastauksista.  

Esimerkkejä vapaamuotoisista vastauksista: 

 

”Ärsyttävän sekavaa uusi lainsäädäntö ja erityisesti se, että se rajoittaa vanhojen laitteiden 

käyttöä.” 

 

”Koen että ”turha” byrokratia on tappamassa innostukseni harrastukseen.” 

 

”Nyttemmin sääntöjen tiukennuttua ei ole jaksaminen riittänyt suorittaa kaikkia vaadittavia 

kelppareita ja lennättely jäänyt ihan minimiin.” 

 

Useampi vastaaja koki uudistuneen lainsäädännön ja siihen liittyvän lisääntyneen byrokratian 

rajoittaneen miehittämätöntä ilmailua. Kaikki vapaamuotoiset vastaukset löytyvät opinnäytetyön 

liiteosiosta (liite 2). 
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5 YHTEENVETO 

Oman droneharrastukseni kautta lähdin tutkimaan miehittämättömien ilma-alusten kehitystä 

Suomessa, ja lopulta se valikoitui opinnäytetyön aiheeksi.  Päätin lähteä tutkimaan sitä, onko 

droneteknologian kehityksellä ollut vaikutusta drone-operaattoreiden lukumäärän kasvuun 

Suomessa. 

 

Opinnäytetyö alkoi teoriakatsauksella, jossa määriteltiin termistöä, lainsäädäntöä ja 

miehittämättömien ilma-alusten ominaisuuksia. Teoriakatsauksen tavoitteena oli kartoittaa 

lainsäädäntöä ja teknologian eri osa-alueet, sekä muodostaa niistä luokitukset kyselyä varten. 

Kysely toteutettiin sosiaalisen median harrasteryhmien kautta. Kysymyslomake jaettiin kahteen 

droneharrastajista koostuvaan ryhmään Facebook -palvelussa sekä yksittäisille droneharrastajille. 

 

Kyselyn mukaan suurin osa suomalaisista drone-operaattoreista on harrastajia ja on toiminut 

miehittämättömän ilmailun parissa joko 1–2 vuotta tai yli 5 vuotta. Näillä kokemusvuosilla on yhteys 

droneteknologian kehityksessä tapahtuneisiin innovaatioihin. Tässä opinnäytetyössä 

tarkastelluista droneteknologian osa-alueista kameran ominaisuudet olivat tärkein ominaisuus 

kyselytutkimukseen vastanneiden mukaan. Tulevaisuudessa toivotaan myös muiden 

droneteknologian osa-alueiden (fyysiset- ja lento-ominaisuudet) kehittyvän. Huolimatta siitä, että 

kyselyyn vastasi vain 77 henkilöä, tämä yhteys harrastuneisuuden ja innovaatioiden välillä oli 

havaittavissa. 

 

Tutkimuksen yhteenvetona voidaan todeta, että droneteknologian kehityksellä on ollut vaikutus 

miehittämättömän ilmailun toimijoiden määrään, mutta harrastajien määrän kasvaessa 

dronelainsäädäntö on tiukentunut ja voi jatkossa vähentää toimijoiden määrää. Huolimatta 

tiukentuneesta dronelainsäädännöstä miehittämätön ilmailu tulee jatkamaan kasvuaan 

kaupallisella sektorilla ja se olisi mielenkiintoinen tutkimuskohde tulevaisuutta ajatellen.  
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KYSELYTUTKIMUKSEN VAPAAMUOTOISET VASTAUKSET LIITE 2 

”seurailin sosiaalisessa mediassa keväästä 2018 syksyyn jolloin päätin ostaa dji mavic airin.. se 

vastasi silloisia tarpeitani parhaiten.. nyt olen reilu 2 vuotta lentänyt / kuvannut mavic 2 prolla” 

 

”seurasin aktiivisesti kesästä 2018 mm facea... ja päädyin marraskuussa ostamaan dji mavic air 

dronen... nyt lennän mavic 2 prolla... ja odotan uusia uuden lain täyttämiä.. pitää sit miettiä minkä 

ostaa...” 

 

”Oman dronen kankinta mielenkiinnosta kuvaukseen. Oman käyttö omien tilanteiden, lomien yms 

kuvaukseen. Työpaikalla dronen käyttö on pääasiassa kartoitus lentoja, massojen seurantaan 

liittyviä lentoja ja sitten kohteiden havannoillastamiseen ja työturvallisuuteen liittyviä lentoja, sekä 

ns mainospätkien ja kuvien kuvausta” 

 

”Aikanaan kauan sitten kiinnostus teknologiaan. Nykyisin lentävä kamera” 

 

”Nuo kysymykset joihin vaihtoehdot 1..2..3 on hankala kertoa mitä aikaisemmin painotin ja mitä 

nykyään painotan. Sanoisin että 6-8v sitten kun aloittelin drone-harrastuksen ei ollut tärkeää miten 

kömpelön iso drone oli, kunhan rakentamalla sai riittävän vakaata kuvaa ilmakuvausharrastusta 

aloittaessani. Nykyään toivon dronen olevan mahdollisimman pieni mutta samalla mahdollisimman 

paljon kameran ominaisuuksia tarjoava. Tuo dronen ominaisuus kysymys minusta jäänyt 

vähemmälle huomiolle johtuen siitä että nykyään kun ostan vain valmiita DJI droneja, ovat ne 

yleensä aina mitä uudempi drone, sitä enemmän uusia ominaisuuksia jo sisältäviä. Nykyään 

lennätän DJI Mini2 dronea johtuen lennätyssäännöksistä, ainut riittävän laadukas drone jolla kärsii 

retkeilykohteissa ja lomakohteissa kuvailla satunnaisten ihmisten lähistöllä.” 

 

”Tein/teen droneni itse, koska markkinoilta ei löydy vastaavaa järkihintaan. Lennätän täyden 

kennon kameraa.” 

 

”Kuvailen kopterilla ihan omaksi ilokseni. Aluksi hankin sellaisen pienen Tello-dronen 

kokeilumielessä, joka sitten kuitenkin synnytti kiinnostuksen ilmakuvaamiseen ja sitä kautta 

päädyin Dji Mavic -kopteriin.” 

 

”Painotan valinnoissani kokoa/kuljetettavuutta koska pääasiassa käytän dronea vaelluksilla/retkillä” 
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”Ensimmäinen drone oli DJI Phantom 3 A jonka myötä toiminimi pystyyn ja ihan mukavasti pientä 

keikkaa siellä täällä, kalustoa hiukan aina päivitellen. Lähes pelkästään kuvaamista ja videointia 

josta esimerkiksi asuntoalueen esittelyvideota asiakkaalle valmiiksi räätälöitynä. Myös joitakin 3D-

mallinnuksia asiakkaalle. Enimmäkseen kuitenkin kuvausharrastuksen tukena. Nyttemmin 

sääntöjen tiukennuttua ei ole jaksaminen riittänyt suorittaa kaikkia vaadittavia kelppareita ja 

lennättely jäänyt ihan minimiin.” 

 

”Olen aina harrastanut videokuvaamista ja drone toi siihen aivan uuden näkökulman. Tuhannella 

eurolla sain todella hyvin Mavic kopterin ja olen saanut kuvattua sillä hienoja kuvia. Teen ihan 

harrastekäyttöön, mutta julkaisen myös Youtubessa (Finternational).” 

 

”Ilmakuvaus oli tärkein syy.” 

 

”Olen hankkinut sen ihan valokuvaamista varten. Toinen asia, kysymys: Kauanko olet toiminut 

drone-operaattorina? * haetaanko tässä nyt miten kauan on ollut rekisteröitynä, sillä se on vain 

hieman päälle vuosi vai haetaanko tässä miten kauan on harrastanut, en tiedä.....” 

 

”2016 Iskä vain osti sellaisen yllätykseksi (phantom 4), edelleen on tuossa hyllyssä. Viime vuosina 

jäänyt vähemmälle lentely opiskelujen ja rekisteröitymisen takia (taino.. loppunut kokonaan). 

Käyttänyt harrastuksena, mutta onhan tuolla vähän palkkaakin tullut tienattua mainoksista, 

dokumentteja varten klippejä, yms. ei mitään kovin isoa.” 

 

”Käyttö töissä sekä markkinointimateriaalin tuottamiseen että esim. lämpökamerateknologiaa 

hyödyntävään kuvantamiseen” 

 

”Käyttö osittain dokumentoinnissa, mielenkiinto tarkastella maastoa ilmasta käsin, joskus myös 

käytetty eläimen etsinnässä.” 

 

”Jo kauan sitten alkanut lennokkiharrastus” 

 

”Etsintä töihin hommasin ensimmäisen piti metsästä etsiä 31karannutta lehmää jotka oli hukassa 

3kk ja dronella löysin sen jälkeen tehnyt etsintä työtä ja talo kuvauksia” 

 

”Ilmakuvaus” 
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”Tavoitteeni on saada mukavia ilmakuvauksia. Olen harrastanut videointia 40 vuotta ja kaipasin 

uusia haasteita.” 

 

”Maisema ja maastopyöräilyn kuvaus” 

 

”Olen maanviljelijä ja kuvaan lähinnä peltojani Dronedeploy-ohjelmalla.” 

 

”Pitkän linjan kuvausharrastus ja viime vuosien ammattitoimintaan kaipasi uuden ulottuvuuden ja 

lento vaikutti hauskalta itsessään. Viime aikoina kuvannut lähinnä musiikin parissa mm. 

musiikkivideoihin kuvitusta.” 

 

”Ammattikuvaus mainostarkoituksiin. Erityisesti videotuotanto. Ärsyttävän sekavaa uusi 

lainsäädäntö ja erityisesti se että rajoittaa vanhojen laitteiden käyttöä.” 

 

”Drone Racing kiinnosti aluksi enemmän. Nyt tulee enemmän kuvailtua Mavicilla lomakuvia.” 

 

”Huolestuttaa kartoitus ominaisuuksien puuttuminen edullisemmista lennokeista muun muassa 

uudessa Mavic 3:ssa ei ole tukea, joka oli vielä Mavic 2:ssa. Ostin viimeisen dronen merkkinä Autel, 

jossa kyseinen tuki on, että voi käyttää maataloudessa peltojen satokartoituksessa eikä tarvitse 

monien tonnien droneihin vielä sotkeentua.” 

 

”Rajoitusten tiukkeneminen ja yleinen dronevastaisuus lennokkipiireissä ajoi rajentamaan 

ensimmäset kuvausdronet 7 vuotta sitten.” 

 

”Ilmakuvaus. Haaveilin sellaisesta jo 80-luvulla ensimmäisiä rc lennokeita tehdessä” 

 

”Olin aikaisemmin kuvannut kameralla, ja halusin laajentaa kuvausharrastusta” 

 

”Valokuvaukseen uusia näkökulmia” 

 

”Valokuvausharrastuksen laajentaminen” 

 

”Vastuullisesti,varoen ja sääntöjen mukaan, kuvia omaksi iloksi, mutta koen että ”turha” byrokratia 

on tappamassa innostukseni harrastukseen.” 
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”Vapaa-ajan valokuvaus, seuraa mukana vaelluksissa, kalassa, meloessa ja retkiluistellessa.” 

 

”Oman dronen oston toi se että ne ovat nykyään hauskoja suht halpoja "leluja" joilla voi kuitenkin 

halussaan ottaa ammattimaisia kuvia tai videoita.” 

 

”Valokuvausharrastuksen "laajennus", maisemakuvaus ja muutosten dokumentointi. Vanha 

ilmailuharrastustausta myös taustalla” 

 

”pitkäaikainen ilmailuharrastus” 

 

”Mielenkiinotinen harrastus” 

 

”Työkäytössä, pääasiassa ilmakuvauksia merellä” 

 

”Ilmailuinnostus, kuvakulmien tarkkailu ylhäältä kiinnostaa.” 

 

”Ilmailu ala ollut aina itseä lähellä mutta diabeetikkona en pääse lentokoneen ohjaimiin joten tämä 

oli keino päästä itse lentämään ja kun dronen kameralla sitten saa sekä live että tallenne kuvaa 

jolla sitten sai vielä hyötyä valokuvaajan ammatissa erilaisista kuvakulmista oli paketti erittäin 

loistava” 

 

”Olen ollut mukana ensimmäisistä harrastelaitteista alkaen. Pääkäyttö kuvaus” 

 

”Mukava lisä valokuvaaukseen ja voi käyttää apuna sähköverkon ilmajohtojen vianhakuun, 

esimerkiksi paikantamaan linjalle kaatuneita puita.” 

 

”Kotimaan moottoripyöräilyn parhaiden kohteiden taltiointi ilmasta.” 

 

”Maisema ja autourheilun kuvausta” 

 


