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Toimintaohje yleisilmailun vaara-alueiden käytöstä 

 

Yleistä 

AIP: ENR 5.1.4, ASM TKK: 3.10 

Tämän toimintaohjeen tarkoitus on tarkentaa yhteistoimintamenettelyä ilmatilan hallintayksikön (AMC) 
kanssa niiltä osin, kun asiaa ei ole kirjattu ASM-Toimintakäsikirjaan (ASM TKK) tai Suomen ilmailukäsikirjaan 
(AIP). 

22.4.2021 ASM-Toimintakäsikirjan päivityksen myötä D-alueiden aktivointi NOTAMeissa julkaistaan 
toimijan varmistettu puhelinnumero sekä toiminnassa mahdollisesti käytettävä radiotaajuus. Tällä 
uudistuksella pyritään paremmin mahdollistamaan koordinaatio vaara-alueelle lentämistä suunnittelevalle 
ilma-aluksen päällikölle. D-alueen varaajalla on siis vastuu olla tavoitettavissa NOTAMiin merkitystä 
yhteystiedosta D-alueen aktivoinnin ajan. Tähän uudistukseen perustuen AMC aloittaa toimintamallin, jossa 
aktivoidun D-alueen NOTAM perutaan AMC:n harkinnan mukaan, jos alueen varaaja ilmoittaa toiminnan 
päättyneen ennen NOTAMissa ilmoitettua aikaa. Uutena asiana AMC myös antaa varaukselle 
varausnumeron, jolla ko. varaus identifioidaan (esim. 120/21). 

Traficom on julkaissut asiaan liittyen 31.3.2021 turvallisuustiedotteen, jossa todetaan mm.: 

”Ilmatilassa, jossa tarjotaan lennonjohtopalvelua tai lentopaikan lentotiedotuspalvelua, tulee selvittää AIP 
Supplementilla tai NOTAM-tiedotteella aktiiviseksi ilmoitettujen vaara-alueiden todellinen aktiivisuus 
ensisijaisesti vaara-alueella operoivalta taholta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, todellisen aktiivisuuden voi 
selvittää puhelimitse AMC-yksiköltä tai radiolla ao. ilmaliikennepalveluelimeltä ennen vaara-alueelle 
lentämistä. 

ASM-toimintakäsikirjan mukaisesti AMC ylläpitää ajantasaista ilmatilan hallinnan suunnitelmaa. Ilmatilan 
käyttäjät ilmoittavat AMC:lle kaikista tiedossa olevista muutoksista suunniteltuun toimintaan. 

Toiminnan lopettamisesta tulee ilmoittaa AMC:lle puhelimitse varaustarpeen päätyttyä. Varaus on peruttu 
välittömästi käyttäjältä saadun perumisilmoituksen jälkeen. Ilmoituksen jälkeen AMC peruu 
ilmatilavarauksen aktivointi NOTAM:n.” 

Tehdessään perumisilmoituksen alueen varaajalla on vastuu erityisesti ATS-ilmatilassa varmistua, ettei ko. 
varauksessa enää ole toimintaa. 

Ennakkoilmoituksen tekeminen 

AIP: ENR 5.1.4.3, ASM TKK: 7.2.3 

Ennakkoilmoituksia voivat esittää vain määritetyille alueilla hyväksytyt toimijat (AA-status). 
Ennakkoilmoitus tulee tehdä AMC:lle toimintaa edeltävänä arkipäivänä klo 12 LMT mennessä ensisijaisesti  
sähköpostitse tai puhelimitse. Annetun ennakkoilmoituksen perusteella AMC tekee tarvittavat 
koordinaatiot muiden ilmatilaa mahdollisesti käyttävien tahojen kanssa (esim. Ilmavoimat), jotta osapuolet 
voivat huomioida omassa toiminnassaan toisen osapuolen toiminnan vaikutukset, ts. mahdolliset 
rajoitukset / kompromissit. Ennakkoilmoituksen perusteella AMC ei vielä tee D-alueelle varausta, joten 
toimijan tulee tehdä varsinainen aktivointipyyntö toimintapäivänä. 
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Ennakkoilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 

 Toiminta päivämäärä 
 Varaajan nimi (ei aktivointi NOTAMiin) 
 Yhteystiedot varauksen aikana (puhelin / mahdollinen varapuhelin / käytettävä radiotaajuus) 

(aktivointi NOTAMiin) 
 Toiminnan tyyppi (purjelentoa, taitolentoa, riippuliitoa, laskuvarjohyppyä, muuta) 
 D-alueen tunnus ja nimi (esim. EFD127A, EFD127B, EFD127C HYVINKÄÄ) 
 Toiminnan suunniteltu aloitus- ja lopetusaika 
 D-alueen / -alueiden yläraja 
 Toiminnan laatu (VFR / IMC) 

Aktivointipyynnön tekeminen 

AIP: ENR 5.1.4.3, ASM TKK: 8.2.1, 8.5 

Toimintapäivänä varsinainen D-alueen aktivointipyyntö tulisi esittää vähintään 1 h ennen suunniteltua 
toimintaa, joko sähköpostitse tai puhelimitse, muuten ei voida taata, että D-alue saadaan aktivoitua 
haluttuun aikaan. Mikäli pyyntö tulee myöhään, varaus aktivoidaan sitten, kun tarvittavat toimenpiteet on 
AMC:ssa suoritettu. 

Mikäli D-alueelle on tehty ennakkoilmoitus, toimija ilmoittaa, pyytääkö aktivointia ennakkoilmoituksen 
mukaisesti vai siitä poiketen. Mikäli pyyntö poikkeaa ennakkoilmoituksesta, tulee poikkeavat tiedot ilmaista 
selkeästi. 

Jos D-alueelle ei ole ennakkoilmoitusta, tulee toimijan ilmoittaa aktivointipyyntöä tehdessään vastaavat 
tiedot kuin kohdassa ennakkoilmoitus.  

AMC antaa toimijalle varausnumeron, jota tulee käyttää ko. alueen aloitus ja lopetussoiton yhteydessä. 

Toiminnan aloitussoitto 

ASM TKK: 8.2.1, 8.2.2 

Ennen toiminnan aloittamista D-alueella toimijan tulee soittaa toiminnan aloitussoitto. Pyyntö toiminnan 
aloittamisesta tulee esittää aikaisintaan 15 minuuttia ennen toiminnan aloitusta AMC:lle puhelimitse. 
Soiton tarkoituksena on, että AMC vahvistaa toimijalle D-alueen aktiivisuuden sekä kertoo toimijalle 
mahdolliset rajoitukset. 

Toiminnan lopetussoitto 

ASM TKK: 8.2.3  

Toimija ilmoittaa toiminnan lopettamisesta tai ilmatilavarauksen perumisesta AMC:lle puhelimitse 
varaustarpeen päätyttyä. AMC peruu harkintansa mukaan aktivointi NOTAMin. 

AMC:n yhteystiedot 

Puh: 03- 386 9851 

Sähköpostiosoite: amc.ops@ops-ansfinland.fi (Huom. Mikäli ennakkoilmoitus tai varauspyyntö tehdään 
sähköpostilla, tulee sähköpostin perilletulo varmistaa soittamalla AMC:hen.) 


