OHJE: VALOKUVAUS, VIDEOKUVAUS JA KAUKO-OHJATUN ILMA-ALUKSEN (DRONEN) LENNÄTTÄMINEN
SATAMA-ALUEELLA
Turvallisuus ja lupa
Valokuvaus, videointi sekä kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättäminen satama-alueella vaativat luvan. Lupa
annetaan kirjallisena, ja sitä on suositeltavaa hakea hyvissä ajoin ennen kuvaustilannetta. Satamassa toimivat yritykset myöntävät luvan hallinnoimilleen alueille ja satamanpitäjä (Rauman Satama Oy) muille alueille.
Satama-alueella tehtävien kuvausten yhteyshenkilö on Esa Vuori, lupahakemukset sähköpostitse
esa.vuori@portofrauma.com.
Satama-alueella kuvaamisessa tulee noudattaa Rauman sataman satamajärjestystä ja turvallisuusohjeita.
Kuvausluvan saamisen edellytys on sataman turvallisuusperehdytyksen suorittaminen. Satama-alueella
liikuttaessa on muistettava käyttää asianmukaista turvavarustusta (kypärä, turvaliivit ja turvakengät). Valokuvaus, videokuvaus tai lennättäminen eivät saa häiritä lastitoimintoja eikä maa-, raide- ja vesiliikennettä.
Kuvaajan on varmistettava kuvaustilanteen turvallisuus. Kuvaamisen aloittamisesta tulee aina ilmoittaa.
Kuvauslupaa haettaessa tulee kertoa kuvien tai videoiden käyttötarkoitus. Materiaalia ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen (esim. sosiaaliseen mediaan) kuin mihin lupa on myönnetty. Satamalla on oikeus tarkastaa kuvattu materiaali ja tarvittaessa pyytää poistamaan turvallisuuden, asiakkaiden liikesalaisuuksien tai
muun asiakkaan edun takia haitalliset kuvat.
Lennättäminen
Lennätettäessä kauko-ohjattua ilma-alusta satama-alueella tulee huomioida turvallisuus ja ottaa huomioon
sataman asiakkaiden ja satamassa toimivien yritysten etu. Satama ei myönnä lupaa pelkkään lennättämiseen satama-alueella vaan lennättämisen tulee liittyä kuvaamiseen tai ennakolta sovittuun työtehtävään.
Haettaessa lupaa kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättämiseen, tulee hakemukseen liittää seuraavat tiedot:
•
•

lento- ja kuvaussuunnitelma (tiedot missä alueella on tarkoitus lentää ja mitä kohteita kuvataan,
käsikirjoitus tai muu suunnitelma kuvauksesta)
lennättäjän paikka ja nousu-/laskeutumispaikka

Ohjaajan tulee yhdessä sataman vastuuhenkilön kanssa tarkastaa lentoreitti, lennättäjän paikka sekä paikka, josta nousut ja laskut tapahtuvat ja merkitä alue tarvittaessa. Ohjaajan tulee noudattaa lennättämisen
aikana kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättämisestä annettua sääntelyä. Lennättäminen on ehdottomasti
suoritettava siten, että lennätys tapahtuu suorassa näköyhteydessä. Lennätettäessä on huomioitava, että
satamassa on paljon korkeita esteitä, jotka voivat vaarantaa gps-yhteyden sekä estää näkyvyyden. Lennättäjällä tulee aina olla mahdollisuus ja taidot ohjata ilma-alus käsikäyttöisesti takaisin lähtöpaikkaan.
Kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättämiseen myönnetään lupa vain taholle, jolla on tähän tarkoitukseen
nimenomaisesti myönnetty vastuuvakuutus, jonka piiriin kuuluvat kaikki kuvauksiin osallistuvat kuvausryhmän henkilöt. Vastuuvakuutuksen tulee korvata ulkopuolisille aiheutuneet vahingot. Lennättäjä vastaa kuvausten aiheuttamista vahingoista. Todistus vastuuvakuutuksesta on toimitettava lupahakemuksen liitteenä. Toimijan tulee olla rekisteröitynyt Trafin RPAS-toimijoiden rekisteriin. Lisätietoa kauko-ohjattavan ilmaaluksen lennättämisestä: www.trafi.fi

KUVAUS- JA LENNÄTYSLUPAHAKEMUS
Haen kuvauslupaa / videokuvauslupaa / lennätyslupaa Rauman sataman alueelle (ympyröi).
Kuvaajan nimi:
Kuvaajan yritys (ilmoitettu RPAS-rekisteriin):
Sataman turvallisuusperehdytyksen päivämäärä:
Kuvauspäivä(t):
Kuvaussuunnitelma (kuvaus tähän tai liitteeksi):
Kuvauspaikka:
Kuvaustapa (millä kuvataan):
Kuvien julkaisu (missä, milloin):
Kauko-ohjatun ilma-aluksen lennättämiseen liittyvään lupahakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot:
•
•
•

lentosuunnitelma (tiedot missä alueella on tarkoitus lentää ja mitä reittiä pitkin. Tiedot mitä kohteita kuvataan tai missä ilma-aluksella työskennellään)
ohjaajan paikka lennättämisen aikana ja nousu-/laskeutumispaikka
todistus vastuuvakuutuksesta

Lisätietoja:

PÄÄTÖS LUVAN MYÖNTÄMISESTÄ:
Myönnän luvan:
satama-alueella valokuvaamiseen / videokuvaamiseen / lennättämiseen (ympyröi tarvittavat kohdat)
En myönnä lupaa (ympyröi ja tarkenna tarvittaessa)
Kuvaamisessa/lennättämisessä on kuvausohjeiden lisäksi noudatettava seuraavia ehtoja:

Sataman yhteyshenkilö kuvaamiseen/lennättämiseen liittyvissä asioissa (nimi ja puh):

______________________
Luvan myöntäjän nimi:
Rauman Satama Oy

