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LENTOLIIKENNEMAKSUT

GEN 4

CHARGES FOR AERODROMES AND AIR
NAVIGATION SERVICES

Lentoliikennemaksuihin kuuluvat lentoasemamaksut (GEN
4.1) ja lennonvarmistuksen maksut (GEN 4.2).

Charges for aerodromes and air navigation services include
aerodrome charges (GEN 4.1) and air navigation services
charges (GEN 4.2).

GEN 4.1 LENTOASEMAMAKSUT

GEN 4.1 AERODROME CHARGES

4.1.1 Lentoasemamaksut sisältyvät Finavian lentoasemapalveluita koskeviin yleisiin palveluehtoihin.

4.1.1 Aerodrome charges are included in Finavia’s general
terms of airport services.

Palveluehdot on julkaistu Finavian Internet-sivuilla osoitteessa:

The terms are published at Finavia’s web site:

www.finavia.fi/fi/lentoyhtioille/liikennemaksut/
www.finavia.fi/en/airlines/airport-charges-and-conditions/
4.1.2 Lentoasemien aukioloajat, jatkettu aukipito ja ylimääräinen avaaminen

4.1.2 Airport operating hours, extended opening and additional opening

Lentoaseman aukioloaika määräytyy lennonvarmistuselimen
(ATS) toiminta-ajan mukaan.

The opening hours of the passenger terminal are determined
by the operational hours of ATS.

Lennonvarmistuselinten toiminta-ajat on julkaistu AIP:n
osassa AD 2, kohdassa 2.3. Niiden lentoasemien osalta,
joilla palvelua ei anneta H24, lennonvarmistuselinten toiminta-ajat julkaistaan ainoastaan NOTAMilla.

The operational hours of ATS units are published in AIP, section AD 2, para 2.3. The operational hours of aerodromes not
serving H24 are published only by NOTAM.

Mikäli palvelua halutaan muina kuin Finavian ilmoittamina
lentoasemien aukioloaikoina, on siitä sovittava aina Finavian
kanssa erikseen. Asiasta sopimiseksi lentoliikenteen harjoittajan tai muun ilma-aluksen käyttäjän on otettava yhteyttä
kyseiseen lentoasemaan. Mikäli lentoasema pyynnöstä avaa
lentoaseman tai jatkaa lentoaseman aukioloaikaa, peritään
pyynnön esittäjältä normaalien lentoliikennemaksujen lisäksi
ylimääräinen avausmaksu tai jatkettu aukiolomaksu ja turvatarkastuksesta aiheutuvat lisäkustannukset. Finavia pidättää
oikeuden olla avaamatta lentoasemaa tai jatkamatta sen
aukioloaikaa.

Where services are required outside the airport operating
hours notified by Finavia, they must be agreed upon separately. To make such an agreement, the air carrier or other aircraft operator shall contact the airport. If the airport is opened
or airport operating hours extended on request, the requesting operator shall pay an extra charge for airport opening or
extended hours of operation in addition to the ordinary air traffic charges, plus any additional costs for security control.
However, Finavia reserves the right to refrain from opening
the airport or extending its operating hours.

Lentoaseman jatkettu aukipito, ks. Palveluehdot, kohta
7.2.3.

For extended opening hours of the airport, see the Terms of
service, para 7.2.3.

Lentoaseman ylimääräinen avaaminen, ks. Yleiset palveluehdot, kohta 7.2.4.

For extra opening of the airport, see the Terms of service,
para 7.2.4.
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