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FINAVIAN LENTOASEMIEN YLIMÄÄRÄINEN
AVAUS

EXTRA OPENING OF FINAVIA AIRPORTS

REF AIP AD 1.1 Lentopaikan käyttö, kohta 1.3 Palveluita
koskevat toiminta-ajat

REF AIP AD 1.1 Aerodrome / heliport availability, para 1.3
The operational hours of services

Tässä esitetyt tiedot tulevat voimaan heti ja se tullaan sisällyttämään 21.4.2022 voimaan tulevaan AIP:n muutokseen.

The information presented in this supplement will be valid
immediately and it will be incorporated in AIP AMDT WEF
21 APR 2022.

Pyyntö lentoaseman ylimääräisestä avaamisesta julkaistujen aukioloaikojen ulkopuolella tehdään puhelinnumeroon
+358 20 708 3150 tai apoc@finavia.fi (airport operations
center - apoc). Avaamispyyntö on esitettävä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja siihen on sisällytettävä aina
alla yksilöidyt tiedot operaatiosta:

A request for extra opening of the airport shall be requested
from TEL +358 20 708 3150 or apoc@finavia.fi (airport operations center - apoc). The request must be made at the
earliest possible stage and include always details of the operation listed below:

- Lähtö / saapumisaika
- Lähtö / kohdelentoasema / maa
- Ilma-aluksen tyyppi
- Tarvittava pelastuspalveluluokka
- Turvatarkastuspalvelut tarvitaan KYLLÄ / EI
- Maahuolintapalvelu tarvitaan KYLLÄ / EI
- Matkustajien lukumäärä
- Palvelun tarvitsijan yhteystiedot
- Tankkauspalvelun tarpeet
- Jäänpoistopalvelun tarpeet

- Departure / arrival time
- Departure / destination airport / country
- Aircraft type
- Needed fire category
- Security control needed YES / NO
- Ground handling service needed YES / NO
- Number of passengers
- Appropriate contact information
- Refuelling requirement
- De-icing service requirement

Lentoaseman tavoite on mahdollisuuksien mukaan tarjota
tarvittavat palvelut.

The objective of the airport is, as far as possible, to provide
necessary services.

Kaikkiin lentoaseman ylimääräisiin avaamisiin sovelletaan
Finavia Oyj:n palveluehtoja, kohta 7.8.3. Pyynnön esittäneen on maksettava ylimääräinen avausmaksu myös riippumatta siitä, käytetäänkö pyydettyjä palveluita.

Any extra opening of the airport will be subject to the terms
of service of Finavia Corporation, para 7.8.3. If extra opening was requested, the charge must be paid irrespective of
whether the requested service were actually used or not.
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