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FINAVIA’S AIR NAVIGATION SERVICES TO AIR
NAVIGATION SERVICES FINLAND OY

1. Finavia Oyj:n lennonvarmistustoiminta eriytetään
omaksi erityistehtäväyhtiöksi 1.4.2017 alkaen. Uusi yhtiö
Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland) tuottaa
1.4.2017 alkaen Suomessa lentoreittipalvelun sekä lähilennonjohto-, lähestymislennonjohto- ja lentotiedotuspalvelut niillä lentoasemilla, joilla Finavia on tähän asti
vastannut lennonvarmistuspalveluista.

1. The Air navigation services of Finavia Corporation will be
separated into a special assignment company from 1 April
2017. The new company, Air Navigation Services Finland Oy
(ANS Finland), provides en-route services and local aerodrome/approach control and aerodrome flight information
services at those airports where Finavia has previously provided air navigation services.

Uusi yhtiö vastaa myös lennonvarmistustekniikan palveluiden tuottamisesta, lennonneuvontapalvelusta (FPC) ja
ilmailutiedotuspalvelusta (AIS) sekä palveluista valtion
ilmailulle. Lentoreittipalveluun sisältyy Suomen aluelennonjohto, ilmatilan hallinta, lentopelastus ja lentoliikennevirtojen säätely.

The new company will also be responsible for air navigation
related functions such as technical services, flight planning
services (FPC), aeronautical information services (AIS) and
aeronautical services for state purposes. The en-route services include area control services, airspace management,
aeronautical search and rescue services (ASAR) and air traffic flow management (ATFM).

Finavia Oyj:n vastuulle jää muutoksessa lentoasemapalvelujen tuottaminen.

Finavia Corporation remains responsible for airport services.

2. Uuden yhtiön yhteystiedot:

2. Contact details of the new company:

Nimi: Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland)

Name: Air Navigation Services Finland Oy (ANS Finland)

Käyntiosoite:
Lentäjäntie 3, Vantaa

Visiting address:
Lentäjäntie 3, Vantaa

Postiosoite:
PL 157
01531 Vantaa

Mailing address:
P.O.Box 157
FI-01531 VANTAA, Finland

Internetosoite: www.ansfinland.fi
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi(at)ansfinland.fi

Web page: www.ansfinland.fi
E-mail address: firstname.surname(at)ansfinland.fi

3. Finavia Oyj:n yhteystiedot pysyvät ennallaan.

3. The contact details of Finavia Corporation remain unchanged.

4. Voimassa olevissa ilmailutiedotusjulkaisuissa (AIP, AIP
SUP, AIC ja ilmailukartat) on näkyvissä entiset yhteystiedot. Tiedot päivitetään julkaisuja uusittaessa.

4. The valid AIS publications (AIP, AIP SUP, AIC and Aeronautical Charts) contain old contact information. The information will be updated when the publications are revised.

5. Vaikka entiset sähköpostiosoitteet toimivat arviolta
ainakin vuoden 2018 loppuun saakka, asiakkaiden toivotaan käyttävän välittömästi uusia yhteystietoja kuten
ais@ansfinland.fi.

5. Although the former email addresses will be in operation
at least up to the end of year 2018 customers are asked to
use the new contact information such as ais@ansfinland.fi
immediately.
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