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Liikenne- ja viestintäviraston lausuntopyyntö ASM-toimintakäsikirjan päivittä-
misestä 

 

Lausuntopyyntö 

Liikenne- ja viestintävirasto, Ilmavoimien esikunta ja ANS-Finland ovat valmistelleet 

ASM-toimintakäsikirjan päivitystä 23.4.2020 uudistuvaan ilmatilaan. 

Muutosesityksiä ovat esittäneet seuraavat tahot: Puolustusvoimat, ANS Finland ja 

Suomen Ilmailuliitto.  

Muutokset pääasiakirjaan: 

 CBO-lyhenteen- ja määritelmän lisääminen. Tämä liittyy Suomen ja Ruotsin vä-

liseen CBA-toiminnasta annettuihin sopimuksiin. Ilmatilauudistuksessa CBA-

Bothnia alueesta luovuttiin ja se korvattiin vaara-alueilla. 

 1.1.2020 kumotun Komission asetuksen 677/2011 poisto. 

 Puolustusvoimien toiminnasta annetun varomääräyksen muutokset päivitetään 

ASM-toimintakäsikirjaan. Ennakkoilmoitus Puolustusvoimien toiminnasta lyhe-

nee 14 vrk ennakkoajasta ns. D-1-toimintaan, jossa ennakkoilmoitukset ilmati-

lanvarauksista annetaan toimintapäivää edeltävänä arkipäivänä klo 12:00 men-

nessä. Muutoksella pyritään tehostamaan ilmatilankäyttöä.  

 Muutetaan kohtaa 9.2 tilastointi ja raportointi siten, että ANS Finland mittaa 

Komission täytäntöönpanoasetuksen (2019/317) liitteen I, jakson 2 mukaisia 

suorituskykyindikaattoreita sekä seurantaindikaattoreita ja raportoi niistä ka-

lenterivuosittain ilmailuviranomaisille. 

Muutokset Liitteisiin: 

 Suomen Ilmailuliiton muutosesitys harrasteilmailun etuoikeuskauden laajenta-

misesta.  

 Suomen Ilmailuliiton esitys Nummelan ja Hyvinkään purjelentotoimintaan pe-

rustettujen vaara-alueiden etuoikeuden muuttaminen siten, että vaara-alueen 

etuoikeudellista ylärajaa nostettaisiin 4000FT -> 5000FT. 

 ANS Finlandin esitys Helsinki-Vantaan ruuhkatuntien laajentamisesta muuttu-

neen liikennekuorman takia siten, että etuoikeus olisi EFHK:n liikenteellä 

14:00-18:00 LMT nykyisen 14:30-17:30 LMT sijaan. 
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Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ‒ Transport- och kommunikationsverket Traficom 
 

 Liite 4 poistetaan ja lisätään pääasiakirjan kohtaan 9.2 ilmatilankäytön seuran-

nan mittausperiaatteet.  

 ATS-reittiverkosto poistuu pääosin Suomesta 23.4.2020 ja tämä aiheuttaa 

muutoksia mm. ilmatilankäytön etuoikeuksiin. Tästä syystä reittikohtaisista 

etuoikeuksista luovutaan ja käyttöön otetaan aluekohtaiset etuoikeusasemat. 

Liikenne- ja viestintävirasto pyytää teiltä lausuntoa 6.3.2020 mennessä ASM-toiminta-

käsikirjan versioluonnoksesta 1.9. Lausunto tulee toimittaa Liikenne- ja viestintäviras-

ton kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo@traficom.fi ja ilmatila@traficom.fi. 

Pyydämme liittämään lausuntoonne viitetiedoksi myös Liikenne- ja viestintäviraston 

asianumeron TRAFICOM/50252/03.04.00.01/2020. 

Mikäli emme ole vastaanottaneet lausuntoanne määräpäivään mennessä, tulkit-

semme, ettei organisaatiollanne ole lausuttavaa kyseiseen asiaan. 

Asiaa käsittelee Liikenne- ja viestintävirastossa ylitarkastaja Mika Saalasti,  

puh. 029 534 6108, mika.saalasti@traficom.fi. 

 

Mika Saalasti 

Ylitarkastaja 

Jakelu 

-Liikenne- ja viestintäministeriö 

-Puolustusministeriö 

-Sisäministeriö 

-Oikeusministeriö 

-Ympäristöministeriö 

-Sotilasilmailun viranomaisyksikkö  

-Pääesikunta 

-Ilmavoimien Esikunta 

-Rajavartiolaitoksen Esikunta 

-ANS-Finland 

-Finavia 

-Mikkelin lentoasema 

-Seinäjoen lentoasema 

-Lappeenrannan lentoasema 

-Suomen Ilmailuliitto 

-Suomen Moottorilentäjien liitto 

-Suomen Lennonjohtajien yhdistys 

-Suomen Lentäjäliitto 

-Suomen Liikennelentäjäliitto 

-Suomen Ilmailuopisto 

-Finnair 

-Norra 

-PatriaPAS Finland 

 

 

Liitteet 

-ASM-toimintakäsikirja ja sen liitteet 1 ja 2 
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