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945/2018

Laki
aluevalvontalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan aluevalvontalain (755/2000) 23, 24 c, 30 b ja 34 a §, sellaisina kuin ne ovat,

23 § laissa 195/2015 sekä 24 c, 30 b ja 34 a § laissa 575/2018, seuraavasti:

23§

Aluevalvontaviranomaiset

Aluevalvontaviranomaisia ovat sotilas-, rajavartio-, poliisi- ja tulliviranomaiset sekä
niiden aluevalvontaan määrätyt virkamiehet.

Liikenne- ja viestintävirasto toimii aluevalvontaviranomaisena toimialallaan.
Puolustusministeriö johtaa ja sovittaa yhteen aluevalvontaviranomaisten toimintaa tä-

män lain soveltamisalaan kuuluvissa asioissa, jollei puolustusvoimien ylipäällikön toimi-
vallasta muuta johdu.

24 c §

Valtion ilma-aluksen ja merialueella tapahtuvan aluevalvontatehtävän turvaaminen

Ilmaliikennepalvelun tarjoajan ja ilmatilan hallintayksikön on turvattava aluevalvonta-
viranomaisen pyynnöstä ilmatilan esteetön käyttö aluevalvontatehtävää suorittavalle val-
tionilma-alukselle.

Siviili- ja sotilasilmailun yhteensovittamisesta säädetään ilmailulain 107 §:ssä.
Liikenne- ja viestintäviraston on alusliikennepalvelun tarjoajan avustamana turvattava

aluevalvontaviranomaisen pyynnöstä merialueen esteetön käyttö aluevalvontatehtävää
suorittavalle valtionalukselle.

30 b §

Tiedon tuottaminen, vaaratilanteiden ennaltaehkäiseminen ja alusliikenteen turvaaminen

Liikenne- ja viestintäviraston ja alusliikennepalvelun tarjoajan tulee tuottaa tieto Suo-
men aluevesillä olevasta ja sinne tulossa olevasta alusliikenteestä, ennaltaehkäistä vaara-
tilanteita sekä turvata alusliikenteen sujuminen normaalioloissa, normaaliolojen häiriöti-
lanteissa ja poikkeusoloissa.
HE 61/2018
HE 104/2018
LiVM 21/2018
EV 102/2018
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34 a §

Voimakeinojen käytön turvaaminen ilmatilassa ja merialueella

Sen lisäksi, mitä ilmailulaissa säädetään ilmatilan käytöstä, ilmaliikennepalvelun tarjo-
ajan ja ilmatilan hallintayksikön on rajoitettava ilmatilan käyttöä aluevalvontaviranomai-
sen pyynnöstä tämän lain 31–33 §:ssä säädettyjen voimakeinojen käytön turvaamiseksi ja
34 §:ssä säädetyn vihamielisen toiminnan torjumiseksi sekä tässä tarkoituksessa varattava
ilmatilan esteetön käyttö valtionilma-aluksille.

Liikenne- ja viestintäviraston ja alusliikennepalvelun tarjoajan on alusliikennettä ohjaa-
malla rajoitettava merialueen käyttöä aluevalvontaviranomaisen päätöksen mukaisesti
tämän lain 31–33 §:ssä säädettyjen voimakeinojen käytön turvaamiseksi ja 34 §:ssä sää-
detyn vihamielisen toiminnan torjumiseksi sekä tässä tarkoituksessa varattava merialueen
esteetön käyttö valtionaluksille.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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