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ENR 1.1 GENERAL RULES

1. YLEISTÄ

1. GENERAL

Huom.: Suomessa sovellettavat lentosäännöt ja ilmaliikennepalvelun menetelmät noudattavat pääosiltaan ICAO:n Annex 2 ja 11 normeja ja suosituksia.

The air traffic rules and procedures to air traffic in Finnish territory conform, in general, with the standards and recommended practices of ICAO Annexes 2 and 11.

Ilmaliikennepalvelun menetelmissä sovelletaan pääosin
ICAO:n Doc 4444:ssä (The Rules of the Air and Air Traffic
Services) annettuja menettelytapoja sekä eräitä ICAO:n Doc
7030:ssa (Regional Supplementary Procedures) esitettyjä
EUR-alueella sovellettavissa olevia lisämenetelmiä.

The procedures to air traffic conform, in general,1.10 with the
Procedures for Air Navigation Services given in ICAO Doc
4444 (The Rules of the Air and Air Traffic Services) and some
supplementary procedures given in ICAO Doc 7030 (Regional Supplementary Procedures) applicable in the EUR Region.

Kansainvälisten ja kansallisten sääntöjen ja menettelytapojen väliset merkittävät eroavaisuudet on annettu osassa
GEN 1.7 eikä niitä toisteta tässä osassa (ENR), ellei niiden
esittäminen ole selvyyden tai kokonaisuuden kannalta välttämätöntä (esim. taulukot).

Significant differences between national and international
rules and procedures are given in GEN 1.7, and they will not
be repeated in this section (ENR) unless required for clarification or for completion (e.g. tables).

2. RAJANYLITYSPAIKAT

2. POINTS FOR BORDER CROSSING

Ilma-aluksen aikoessa ylittää Suomen/Ruotsin tai Suomen/Norjan välisen maarajan, suositellaan julkaistujen ATSreittien käyttämistä. Lentosuunnitelman täyttämisen osalta,
ks. osa ENR 1.10.

When the aircraft intends to cross the state border over land
between Finland/Sweden or Finland/Norway, the use of published ATS routes is recommended. For contents of FPL, see
section ENR 1.10.

3. ILMATILAN JOUSTAVA KÄYTTÖ (FUA)

3. FLEXIBLE USE OF AIRSPACE (FUA)

3.1 Ilmatilan joustava käyttö (Flexible Use of Airspace FUA) -konsepti on kehitetty yhdessä ECAC-valtioiden viranomaisten, lentoliikenteen harjoittajien ja EUROCONTROLin
kanssa. FUA-konseptin tarkoituksena on kehittää ilmatilan
käytön joustavuutta parantamalla ilmatilan eri käyttäjien sekä
ilmatilavarausten koordinointia ja sitä kautta tehostaa ilmatilan käyttöä ECAC-alueella.

3.1 The Flexible Use of Airspace Concept has been developed by the civil and military representatives of the ECAC
States together with the representatives of aircraft operators
and EUROCONTROL. The objective of the FUA Concept is
to increase the flexible use of airspace in the ECAC area by
improving the co-ordination between the different airspace
users.

3.2 FUA-konseptin peruslähtökohta on, että ilmatilaa käytetään joustavasti ja että vain tiettyä käyttäjäryhmää varten
tehdyt ilmatilavaraukset ovat aina tilapäisiä ja perustuvat
todelliseen käyttötarpeeseen.

3.2 The basis of the FUA Consept is that the airspace is
used flexibly on a day-to-day basis. Consequently, any necessary airspace segregation should be only of a temporary
nature and is based on real usage.

3.3 FUA-konseptin käyttöön liittyvät ilmatilarakenteet ja
menettelytavat on esitetty Suomen ilmailukäsikirjassa (AIP)
seuraavasti:

3.3 The airspace structures and procedures related to the
FUA Consept are published in AIP Finland as follows:

ENR 1.9: Ilmaliikennevirtojen säätely (ATFCM)

ENR 1.9: Air Traffic Flow Management (ATFCM)

-

-

sisältää kuvauksen NM:sta, ATFCM-menetelmistä,
FMP- ja AMC-yksiköistä

including description of NM, ATFCM procedures, FMP
and AMC units

ENR 3.3 kohta 3: Ehdolliset reitit (Conditional Routes CDR)

ENR 3.3, para 3: Conditional Routes (CDR)

-

-

sisältää kuvauksen CDR-reittien luokituksesta / käytettävyydestä, EAUP/EUUP-sanomasta
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including description of category / availability of CDR,
EAUP/EUUP message format
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ENR 5.2: Tilapäiset erillisvarausalueet (TSA), tilapäiset ilmatilavarausalueet (TRA) ja lentotiedotusalueiden rajojen yli
tapahtuvan ilmatilan käytön alueet (CBA)

ENR 5.2: Temporary Segregated Areas (TSA), Temporary
Reserved Areas (TRA) and Cross Border Areas (CBA)

-

-

sisältää kuvauksen TSA-, TRA- ja CBA-alueista

including description of TSA, TRA and CBA Areas

4. ILMAKUVAUS

4. AERIAL PHOTOGRAPHY

4.1 Ilmakuvauksesta ja lupaviranomaisesta säädetään aluevalvontalaissa (755/2000, §13-15 ja 20) seuraavasti:

4.1 The regulations concerning aerial photography and the
granting authorities (given below) are based on the Territorial Surveillance Act (755/2000, §13-15 and 20):

Suomen alueella ei saa ilman lupaa kuvata lennon aikana
ilma-aluksesta tai muusta ilmassa liikkuvasta laitteesta sähkömagneettisen säteilyn taltiointiin käytettävällä laitteella,
ellei Suomea velvoittavasta kansainvälisestä sopimuksesta
muuta johdu:

A device used for recording electromagnetic radiation may
not be used without permission on board an aircraft or other airborne craft in Finnish territory during a flight to record
unless otherwise stated in international agreements binding
on Finland:

1.

ilmailulain nojalla ilmailulta pysyvästi rajoitettuja alueita;

1.

areas where aviation is permanently restricted by Aviation Act;

2.

linnoitusalueita, linnakkeita tai kasarmialueita;

2.

fortified areas, fortresses or garrison areas

3.

sotasatamia tai sotilaslentokenttiä;

3.

naval ports or military airports;

4.

puolustusvoimien varikoita tai varastoja;

4.

depots or storage areas of the Finnish Defence Forces;

5.

puolustusvoimien viestiasemia, antennikenttiä tai puolustuslaitteita tai -välineitä;

5.

signal stations, antenna farms or defence equipment or
devices of the Defence Forces;

6.

puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen maastoharjoituksia.

6.

field exercises of the Defence Forces or the Border
Guard.

Edellä olevat rajoitukset eivät koske kuvaamista lentoväylällä liikkuvasta ilma-aluksesta yksityiseen tarkoitukseen.

The stipulations given above do not apply to the taking of
photographs for private purposes from an aircraft flying in
an airway.

Luvan perusteella otetut tallenteet voidaan lupamääräysten
noudattamisen valvomiseksi määrätä esitettäviksi lupaviranomaiselle.

Submission to the approving authority of any recordings
made on the basis of a permit may be ordered in order to
verify compliance with the stipulations of the permit.

4.2 Luvan ilmakuvaukseen myöntää pääesikunta. Luvan ilmakuvaukseen rajavyöhykkeellä myöntää Rajavartiolaitos,
yhteistyössä Pääesikunnan kanssa.

4.2 Permissions for aerial photography are granted by The
Operations Division of the Defence Command. Permissions for aerial photography within the border zone will be
granted by The Border Guard Headquarters, in cooperation
with The Operations Division of the Defence Command.

4.3 Lupaa on haettava Puolustusvoimilta lomakkeella viimeistään 7 vuorokautta ennen lentoa. Rajoitusalueella
EFR100 ei saa taltioida tietoa lennon aikana ilman Pääesikunnan lupaa.

4.3 Permission shall be applied from the Finnish Defence
Forces on a form no later than 7 days before the flight. It is
not allowed to store data without a permit during a flight in
the restricted area EFR100.

4.4 Lupaa haetaan kirjallisella hakemuksella osoitteella:

4.4 Applications for a permit shall be addressed in writing to:

Puolustusvoimat
Pääesikunta / Operatiivinen osasto
PL 919
00131 Helsinki

Finnish Defence Forces
Defence Command / Operations division
PL 919
FI-00131 Helsinki

Hakemuslomakkeita on saatavissa Pääesikunnasta ja lentoasemien ATS-elimiltä.

The application forms are available from the Operations division of Defence Command and from the ATS units at aerodromes.

4.5 Tarkempia tietoja ilmakuvausluvista antavat:

4.5 Further information for aerial photography will be given
by:

Pääesikunnan operatiivinen osasto
TEL: 0299 510 333 ja 0299 510 334
FAX: 0299 510 390
Topografikunta, TEL: 0299 800 (vaihde)

The Defence Command, Operations division
TEL: + 358 299 510 333 and 299 510 334
FAX: + 358 299 510 390
Topographic Service, TEL: + 358 299 800 (exchange)
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