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YLEISILMAILUN D-ALUEET, AMC-ENNAKKOILMOITUS- JA AKTIVOINTILOMAKE 
Toimita amc.ops@ops-ansfinland.fi . Varmista perillemeno soittamalla AMC:lle 03 386 9851.                        

TOIMINTA PVM __                            VASTUUHENKILÖN NIMI (ei NOTAMiin) _______________________________ 

YHTEYSTIETO TOIMINNAN AIKANA (aktivointi NOTAMiin): 

PUH__________________  MAHDOLLINEN VARAPUH______ ______________ RADIOTAAJUUS______________  

ENNAKKOILMOITUKSEN TIEDOT  
Vaatii AA-statuksen, toimintaa edeltävänä arkipäivänä klo 1200 LMT mennessä: 
TOIMINNAN TYYPPI: ________________                                                           ______ 

ALUEEN TUNNUS JA NIMI  AJAT (LMT) YLÄRAJA LAATU (V/I) 

    

    

    

    

    

    

AMC:n KÄYTTÖÖN: 
TEHDYT KOORDINAATIOT: ________    ________    ________    ________    ________    ________   
 
TOIMINTAPÄIVÄ 
1. Aktivointipyyntö AMC:lle vähintään 1 h ennen suunniteltua toiminnan aloitusta, jos alueesta ei ole tehty       

ennakkoilmoitusta TAI ennakkoilmoituksen tiedot ovat muuttuneet       
2. Soita toiminnan aloitusilmoitus AMC:lle max. 15 min ennen ilmoitettua aloitusaikaa                 

• AMC antaa varausnumeron                     varausnro: ________   
3. Soita lopetusilmoitus toiminnan loppuessa varausnumeroa käyttäen.                  

ENNAKKOILMOITUKSEN MUKAINEN: KYLLÄ  / EI   (Jos ei, merkitse alle haluttujen alueiden kaikki tiedot.) 

TOIMINNAN TYYPPI: ________________                                                           ______ 
ALUEEN TUNNUS JA NIMI AJAT (LMT) YLÄRAJA LAATU (V/I) 

    

    

    

    

    

    

AMC:n KÄYTTÖÖN:    
TEHDYT KOORDINAATIOT: ________    ________    ________    ________    ________    ________   

VAIKUTTAVAT ALUEET (D/R/TSA) _____________________________________________________________               

AMC TKK LIITE 2:n MUKAINEN   AMC TOOL    NOTAM-PROPOSAL   NOTAM  

VARAUSNRO ______________  R/D aloitus- ja lopetuskaavake    
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