
Kuninkaanportin lennokkikenttä 
- Sijainti, yleistietoa ja toimintaohjeita 

Porvoon Ilmailukerho ry. 



Kentän sijainti ja kulkuyhteys 

Kentälle kulku hiekkatietä pitkin,  tie 
alkaa Harabackandulta Shellin 
jälkeen n. 200m. 

Kuninkaanportin 
liikenneympyrä 

Parkkipaikka 

Lennokkikenttä sijaitsee Kuninkaanportissa Kiialan peltojen vieressä.  Kuninkaanportin liikenneympyrästä 
käännytään Harabackankadulle. Noin 200 m. Shellin jälkeen kääntyy vasemmalle hiekkatie, joka johtaa 
kentälle. Parkkipaikka sijaitsee hiekkatien päässä kenttäalueen vieressä. 
 
HUOM! Kenttä vain kerholaisille ja/tai kerholaisen valvonnassa ja vastuulla. Toimintaan voi tutustua 
paikan päällä mutta yleisön oleskeltava parkkialueella turvallisuussyistä 



Lentosektorit ja -kieltoalueet 

Varikko – ja  
lentokieltoalue 

PÄÄASIALLINEN LENTOSEKTORI ON KIIALAN PELTOJEN PÄÄLLÄ. TEIDEN, RAKENNUKSIEN, PARKKIPAIKAN JA VARIKON PÄÄLLÄ 
LENTÄMINEN ON KIELLETTY.  Lentokieltoaluetta  tai muita sektoreita voidaan ja joudutaan käyttämään mm. nousujen, lähestymisten ja 
taitolentoliikkeiden aikana lyhyesti, jolloin se on sallittua jos se voidaan turvallisesti suorittaa, mutta sieltä tulee siirtyä mahdollisimman nopeasti 
pääasialliseen lentosektoriin. Lentokieltoaluetta saa hyödyntää myös hitaalla ja keveyllä kalustolla kuten liidokeilla tai pienillä sähkökoneilla, joista ei ole 
vaaraa sivullisille. Varikon ja parkkipaikan yli sekä kohti lennättäminen ehdottomasti kielletty.  

Yleisö – ja  
lentokieltoalue 

 

  PÄÄASIALLINEN LENTOSEKTORI 

LENTOKIELTOALUE 



Lennokkikentän säännöt 
• Kentän käyttö vain jäsenille tai kerholaisen valvonnassa. 

• Kenttäalueelle vain lennättäjät ja heidän avustajansa. 

• Pääasiallinen lentosektori peltojen päällä. 

• Varikkoalueen ja parkkipaikan yli lentäminen kielletty. 

• Nousut ja laskeutumiset huudetaan selkeästi. 

• Lennätyskalusto asianmukaisesti rakennettu/huollettu. 

• Lennokki väistää aina ilma-alusta riittävän kauas. 

• Kaikki lennättäjät ovat tasa-arvoisia kentän käyttäjiä. 

• Älä roskaa ja pidä kenttäalue siistinä. 

• Yleisön oleskeltava sille varatuilla alueilla. 

• Kentän käyttö muuhun toimintaan kielletty. 



Muut asiat 

• Kentän käyttö edellyttää pakollista turvallisuuskoulutusta ja 
sitoumus-asiakirjan allekirjoittamista. 

• Sääntöjen noudattamatta jättäminen johtaa kentän 
käyttöoikeuden ja jäsenyyden peruuttamiseen. 

• Alkoholin vaikutuksen alaisena lennättäminen ehdottomasti 
kielletty (nollatoleranssi). 

• Vaaratilanteista on ilmoitettava välittömästi kerhon 
vastuuhenkilöille 
– ”Läheltä piti” ja onnettomuus-tilanteet, joissa syntyi tai oli ilmeinen vaara aiheutua 

vahinkoa henkilöille, ajoneuvoille, rakennuksille tai muulle omaisuudelle on 
ilmoitettava viipymättä kerhon vastuuhenkilölle järjestyksessä PJ, vara-PJ, sihteeri, 
johtokunnan jäsen tai johtokunnan varajäsen. 

 



Hyviä lennätyksiä!!! 


