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Toimintaohje yleisilmailun vaara-alueiden käytöstä 

AMC:n yhteystiedot 

Puh: 03- 386 9851 

Sähköpostiosoite: amc.ops@ops-ansfinland.fi  

 

Yleistä (ref. ASM TKK: 3.10, AIP: ENR 5.1.4) 

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).  

Nämä toimintaohjeet koskevat pysyviä D-alueita ja soveltuvin osin laskuvarjohyppytoimintaan perustettuja 
Tempo D-alueita. Laskuvarjohyppytoimintaan perustettujen Tempo D-alueiden osalta tarkempia ohjeita on 
Traficomin perustamispäätöksessä.  

Gliding Event Tempo-alueen toimintaohjeet julkaistaan erikseen Traficomin perustamispäätöksessä. 

 

ASM-Toimintakäsikirjan kohdan 3.10 mukaisesti ” Vaara-alueen aktivoivassa NOTAM-tiedotteessa 
julkaistaan vaara-alueella toimivan tahon varmistettu puhelinnumero sekä toiminnassa mahdollisesti 
käytettävä radiotaajuus, tästä vaatimuksesta voidaan poiketa viranomaistoiminnassa.”  

Vaara-alueella toimivan tahon tulee olla tavoitettavissa ko. puhelinnumerosta D-alueen aktivoinnin ajan. 

 

Traficom on julkaissut vaara-alueisiin 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.” 
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ENNAKKOILMOITUS (ref. ASM TKK: 7.2.3, AIP: ENR 5.1.4.3) 

Ennakkoilmoituksia voivat esittää vain määritetyille alueilla hyväksytyt toimijat (AA-status). 
Ennakkoilmoitus tulee tehdä AMC:lle toimintaa edeltävänä arkipäivänä klo 12 LMT mennessä ensisijaisesti  
sähköpostitse lomakkeella ja toissijaisesti puhelimitse. Mikäli ennakkoilmoitus tehdään sähköpostilla, tulee 
sähköpostin perilletulo varmistaa soittamalla. AMC käsittelee ja koordinoi ennakkoilmoitukset tarvittavien 
tahojen kanssa (vaikuttavat ATS-yksiköt, Ilmavoimat) ottaen huomioon ASM-Toimintakäsikirjassa 
määritellyt prioriteetit. Koordinoidun ennakkoilmoituksen perusteella AMC julkaisee D-alueen aktivointi 
NOTAM:n. 

Ennakkoilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot: 

 Toimintapäivämäärä 
 Vastuuhenkilön 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. EFD120A, B, C, D MENKIJÄRVI, EFD146 ALAVUS) 
 Toiminnan suunniteltu aloitus- ja lopetusaika LMT 
 D-alueen / -alueiden yläraja 
 Toiminnan laatu (VFR / IMC) 

 

TOIMINTAPÄIVÄ 

Aktivointipyyntö (ref. ASM TKK: 8.2.1, 8.5, AIP: ENR 5.1.4.3) 

Toimintapäivänä D-alueen aktivointipyyntö tulee esittää vähintään 1 h ennen suunniteltua toimintaa, mikäli 
ei ole tehty ennakkoilmoitusta tai ennakkoilmoituksen tiedot ovat muuttuneet.  

Mikäli ei ole tehty ennakkoilmoitusta, tulee aktivointipyynnön sisältää vastaavat tiedot kuin kohdassa 
ennakkoilmoitus ja se tulee tehdä ensisijaisesti sähköpostitse lomakkeella ja toissijaisesti puhelimitse. 
Mikäli aktivointipyyntö tehdään sähköpostilla, tulee sähköpostin perilletulo varmistaa soittamalla. Mikäli 
kyseessä on ennakkoilmoituksen päivittäminen, se tulee tehdä puhelimitse. 

Mikäli aktivointipyyntö tehdään myöhemmin kuin 1 h ennen suunniteltua toimintaa ei voida taata, että D-
alue saadaan aktivoitua haluttuun aikaan.  

Toiminnan aloitusilmoitus (ASM TKK: 8.2.1, 8.2.2) 

Toimijan tulee soittaa toiminnan aloitusilmoitus AMC:lle aikaisintaan 15 minuuttia ennen toiminnan 
aloitusta.  

Aloitusilmoituksen yhteydessä AMC antaa toimijalle varausnumeron (esim. G123/22), jota tulee käyttää sen 
saamisen jälkeen kaikessa varaukseen liittyvässä puhelinkoordinaatiossa AMC:n kanssa. 

Toiminnan lopetusilmoitus (ASM TKK: 8.2.3)  

Toiminnan loppuessa toimijan tulee soittaa lopetusilmoitus AMC:lle varausnumeroa käyttäen. AMC peruu 
harkintansa mukaan aktivointi NOTAMin. 


