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Genom denna föreskrift upphävs följande luftfartsbestämmelser som utfärdades av Luftfarts-

förvaltningen den 22 maj 2006:   

OPS M1-15, Underskridande av minimiflyghöjder med flygplan och  
OPS M4-4, Minimiflyghöjder för helikopterflygning. 
 

Underskridande av minimiflyghöjder vid VFR-flygverksamhet  

 
 

 

1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH FÖRESKRIFTENS SYFTE 

 

1.1 De allmänna kraven gällande minimiflyghöjder definieras i EU:s gemensamma trafik-

regler för luftfart (Standardised European Rules of the Air, SERA, kommissionens ge-

nomförandeförordning (EU) nr 923/2012 om gemensamma luftfarts- och driftsbe-

stämmelser för tjänster och förfaranden inom flygtrafiken och om ändring av genomfö-

randeförordning (EG) nr 1035/2011 och förordningarna (EG) nr 1265/2007, (EG) nr 

1794/2006, (EG) nr 730/2006, (EG) nr 1033/2006 och (EU) nr 255/2010). 

 

1.2 De allmänna minimiflyghöjderna (SERA.5005 (f)) kan underskridas med luftfartyg 

endast under de villkor som anges i denna föreskrift eller med särskilt tillstånd av Tra-

fiksäkerhetsverket. 

 

1.3 Denna luftfartsföreskrift tillämpas inte på flygverksamhet med obemannade luftfartyg. 

 

 

 

2 UNDERSKRIDANDE AV MINIMIFLYGHÖJDER 

 

2.1 Minimiflyghöjder kan underskridas i följande fall utan Trafiksäkerhetsverkets tillstånd: 

 

2.1.1 Kommersiell specialiserad flygverksamhet av högriskkaraktär 

 

Underskridandet av minimiflyghöjderna som anges i trafikreglerna för luftfart är tillå-

ten inom sådan specialiserad flygverksamhet som bedrivs i enlighet med tillstånd för 

specialiserad flygverksamhet, enligt följande: 

 

a) Flygningen får utföras på den flyghöjd som uppgiften kräver på andra områ-

den än över tätbebyggda delar av tätorter eller över folksamlingar utomhus, 

då det sker enligt standardverksamhetsmetoder och drifthandboken. 

 

b) Vid fotograferingsflygningar och värmefotograferingsflygningar får minimi-

flyghöjder underskridas enligt standardverksamhetsmetoder och drifthandbo-

ken. De lägsta tillåtna flyghöjderna är då enligt följande: 
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1. inom Helsingfors bullerdämpningsområde med helikopter 150 meter (500 

fot) från hinder och med flygplan 300 m (1000 fot) från hinder; 

 

2. över tätbebyggda delar av övriga tätorter och över folksamlingar utomhus 

med helikopter 75 meter (250 fot) från hinder och med flygplan 150 m 

(500 fot) från hinder; 

 

3. på andra områden än de som nämns i punkterna 1 och 2 med helikopter 

30 meter (100 fot) från hinder och med flygplan 60 m (200 fot) från hin-

der. 

 

 

2.1.2 Skolflygningar  

 

Om det utbildningsprogram som godkänts i flygutbildningstillståndet innefattar såd-

ana skolflygningar som förutsätter att de normala minimiflyghöjderna underskrids, 

får man i enlighet med utbildningsprogrammet underskrida de föreskrivna minimi-

flyghöjderna utanför tätbebyggda delar av tätorter då dessa punkter i utbildnings-

programmet genomförs. 

 

 

2.1.3 Akut läkarhelikopterverksamhet  

 

Vid akuta ambulans- och skolflygningar, som genomförs på uppdrag av Nödcentrals-

verket, i enlighet med delen SPA.HEMS (CAT) i kommissionens förordning (EU) nr 

965/2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift 

(nedan förordningen om flygdrift) är underskridandet av de föreskrivna minimiflyg-

höjderna tillåten oberoende av området enligt metoder som är godkända av bolaget, 

om genomförandet av uppdraget kräver detta. 

 

 

 

2.1.4 Efterspanings- och räddningsflygningar  

 

Under efterspanings- och räddningsflygningar som utförs på uppdrag av flygrädd-

ningscentralen, flygräddningsundercentralen, sjöräddningscentralen, sjöräddnings-

undercentralen, flygkontrollenheten eller Nödcentralsverket är det tillåtet att under-

skrida de föreskrivna minimiflyghöjderna utan särskilt tillstånd oberoende av områ-

det, om detta krävs för att uppdraget skall kunna utföras. 

 

Vid flygutbildning som gäller efterspanings- och räddningsflygning får man i enlighet 

med organisationens godkända kursprogram underskrida de föreskrivna minimiflyg-

höjderna på andra områden än över tätbebyggda delar av tätorter eller över folk-

samlingar utomhus. 

 

 

2.2 Flygningar som förutsätter tillstånd från Trafiksäkerhetsverket 

 

2.2.1 För flygningar som utförs i andra syften än de som nämns i punkt 2.1 skall man 

ansöka hos Trafiksäkerhetsverket särskilt om behövliga tillstånd för underskridande 

av minimiflyghöjden. 
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2.2.2 Vid ansökan om tillstånd för underskridandet av minimiflyghöjden måste en gransk-

ning av verksamhetens säkerhet framställas enligt punkt SPO.OP.230 i förordningen 

om flygdrift. Granskningen måste innefatta en riskbedömning av verksamheten samt 

utgående från den en utredning av standardverksamhetsförfarande för säkerstäl-

lande av att den inte orsakar en orimlig fara för människorna eller egendomen som 

finns på marken eller i vattnet. När det gäller lyftarbete eller transport av hängande 

last, måste en sådan utredning innefatta en granskning av att luftfartygets prestanda 

är tillräcklig och att de övriga egenskaperna av luftfartyget är lämpliga för den plane-

rade verksamheten. 

 

 

3 UTFÖRANDET AV FLYGNINGEN 

 

3.1 Vid flygningar på lägre höjd än de föreskrivna minimiflyghöjderna skall flygningarna 

utföras så att de inte medför fara för utomstående eller för deras egendom, eller onö-

dig bullerstörning. De berörda flygtrafiktjänstenheterna ska hållas underrättade om 

underskridandet av minimiflyghöjden samt om var, när och i vilket syfte flygningarna 

utförs. 

 

3.2 Vid överföringsflygningar till arbetsställen skall normala minimiflyghöjder iakttas. Vid 

överföringsflygningar som hör samman med polisens övervakningsuppdrag och efter-

spanings- och räddningsuppdrag (SAR) får minimiflyghöjderna emellertid underskridas 

då vädret kräver det. 

 

3.3 Vid flygningar på lägre höjd än de föreskrivna minimiflyghöjderna får endast personer 

som är nödvändiga för flyguppdraget följa med. 

 

 

 

 

 

 

Pekka Henttu 

Luftfartsdirektör 

 

 

 

Päivi Metsävainio 

Enhetschef 


