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Ohjeustus
Yleisilmailijoille

OHJE YLEISILMAILIJOILLE KULKUOIKEUDEN HAKEMISEKSI
Finavia Oyj ottaa käyttöön matkapuhelin liittymään perustuvan järjestelmän jolla
helpotetaan yleisilmailijoiden kulkua Finavian lentoasemille. Järjestelmä otetaan
käyttöön seuraaville Finavian lentoasemille: Enontekiö, Ivalo, Joensuu, Jyväskylä,
Kajaani, Kemi-Tornio, Kittilä, Kokkola-Pietarsaari, Kuopio, Kuusamo, Maarianhamina,
Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere-Pirkkala, Turku, Vaasa. Voimassa oleva EU asetus
185/2010 edellyttää, että kulkuoikeus lentokenttäalueelle voidaan myöntää henkilölle
ainoastaan perustellusta syystä, kulkua lentokenttäalueelle tulee valvoa sekä
lentoaseman pitäjän tulee pitää kirjaa, kenelle kulkuoikeus lentokenttäalueelle on
myönnetty.
Järjestelmä on matkapuhelin pohjainen. Yleisilmailija hakee, ensisijaisesti kerhonsa
kautta, lentoasemalta kulkuoikeuden yleisilmailijoille tarkoitettuun kulkuaukkoon
rekisteröitymällä järjestelmään. Tämän jälkeen henkilö voi soittamalla omalla
rekisteröidyllä puhelimellaan portissa olevaan numeroon saada portin avatuksi. Samalla
hakemuksella yleisilmailija saa kulun kaikkien Finavian lentoasemien, joilla on
järjestelmä käytössään, yleisilmailuoviin. Puhelun soittamien ja rekisteröityminen on
maksutonta.

Yleisilmailijoiden rekisteröinti
Rekisteröitymisen mahdollistavia perusteltuja syitä ovat:

•
•
•
•
•
•

voimassa oleva lentolupakirja
lentokoulun oppilas, edellyttää lentokoulun/opettajan todistusta
laskuvarjourheilija, edellyttää laskuvarjokerhon jäsenyyttä
lentokonemekaanikko
lentokenttäalueella sijaitseva lentokonehalli, josta on voimassa oleva
vuokrasopimus
muu erikseen perusteltu syy, edellyttää kirjallisia perusteluja, asiassa päätöksen
tekee viime kädessä Finavia Oyj Riskienhallinta / Yritysturvallisuus

Rekisteröityminen edellyttää erillisen SITOUMUS LOMAKKEEN allekirjoittamista, jossa
henkilö sitoutuu noudattamaan järjestelmää koskevia ehtoja. Väärinkäytösten ilmetessä
Finavia Oyj:llä on oikeus peruuttaa kulkuoikeus.

Toimijat, jotka tarvitsevat kulkua aukoista joihin uusi järjestelmä on asennettu, ovat
yhteydessä lentoasemaan. Jos kyseessä on kerho tai yhdistys tai vastaava toimija jolla
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on useita käyttäjiä, valitsee kerho yhteyshenkilön (esim. pj) joka hoitaa kootusti kerhon
jäsenien rekisteröinnin.
Kerho kerää kulkua tarvitsevilta rekisteröintihakemukset ja sitoumukset. Sitoumus
lomakkeet allekirjoitetaan ja skannataan sähköisiksi. Hakemukset voidaan myös täyttää
sähköisesti. Tiedostot tulee nimetä seuraavasti ”sukunimi_etunimi_hakemus.pdf /
sukunimi_etunimi_sitoumus.pdf” Yhteys henkilö lähettää hakemukset ja sitoumukset
kootusti lentoasemalle. Käyttöönottovaiheessa kerho täyttää hakijat myös koonti
taulukkoon, joka lähetetään myös lentoasemalle. Kerho arkistoi alkuperäiset
allekirjoitetut sitoumukset.

Käyttöönottovaiheen jälkeen rekisteröityminen tapahtuu samalla periaatteella.
Yhteyshenkilö kerää rekisteröitävältä henkilöltä/henkilöiltä sitoumuksen ja hakemuksen
ja toimittaa ne lentoasemalle. Kerho arkistoi alkuperäisen allekirjoitetun sitoumuksen.

Kerhoihin kuulumattomat yleisilmailijat voivat hakea kulkuoikeutta lentoasemalta
täyttämällä hakemuksen ja sitoumuksen. Sitoumuslomake allekirjoitetaan ja skannataan
sähköiseksi. Hakemus voidaan täyttää sähköisesti. Tiedostot tulee nimetä seuraavasti
”sukunimi_etunimi_hakemus.pdf / sukunimi_etunimi_sitoumus.pdf”. Hakemus ja
sitoumus lähetetään lentoasemalle sähköisenä ja hakija säilyttää alkuperäisen kappaleen
sitoumuksesta itsellään.

Huomioitavaa
Kulkuoikeus on aina henkilökohtainen.
Rekisteröinti edellyttää sitoumuslomakkeen täyttämistä.
Kulkuoikeuden voi saada useammalle kentälle samalla kertaa.
Jos kentällä on yleisilmailijoita varten ajoneuvoportti, edellytetään tähän oikeuden
saamiseen voimassa olevaa ajoneuvolupaa ko. lentokentälle.
Kulkuoikeus myönnetään 5v kerrallaan.

