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Presentation Notes
muutama sana esittelynä niille, jotka eivät tunne:Trafissa joulukuun alusta, lentokelpoisuus yksikössä tarkastajanaSitä ennen taustalla insinööriopinnot ja 3 vuotta jatkuvanlentokelpoisuudenhallinta tehtävissä part 145/M organisaatiossaUltrakevyt ja purjelentolupakirjat



Liikenteen turvallisuusvirasto 

SISÄLTÖ 

• Lyhyt kertaus EASAN määräysrakenteesta ja 
määräysmuutosprosessista 

• Kertaus viimevuonna voimaan astuneista määräyksistä 

• Millaisia määräysmuutoksia on tulossa ja ketä ne 
koskevat? 

• Millainen aikataulu? 

• Miten vaikuttaa nykyiseen toimintaan? 

• Mistä löytyy lisätietoa? 

 

Presenter
Presentation Notes
Seuraavan 45 min aikana tarkoitus ehtiä käydä läpi tiivis paketti määräysmuutoksista koskien ilma-alusten jatkuvaa lentokelpoisuutta. Kysymyksiä voi esittää tarvittaessa kesken esityksen ja tietysti esitelmän lopuksi. Koska aika on rajallinen, niin pienimpiin yksityiskohtiin ehditä perehtyä ja tarkoitus antaa selkeä yleiskuva ja pääkohdat.
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Määräysrakenne/EASA 
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Basic Regulation 216/2008 

Continuing Airworthiness 1321/2014 

Part M 
Part 145 
Part 147 
Part 66 
Part T 

Part ML 

AMC 

GM 

Presenter
Presentation Notes
Heti alkuun pieni esittely EASA:n määräysrakenteesta.Kaiken pohjalla on Perusasetus, joka sisältää yhteiset siviili-ilmailua koskevat säännöt, sekä mm. EASA:n perustaminen. Perusasetuksen muutosprosessi on myös työnalla. Seuraavalla tasolla on erialatasoja, joista keskitytään nyt jatkuvaan lentokelpoisuuteen.Se on jaettu Annexeihin, Part M lentokelpoisuus, Part 145 huoltotoiminta, Part 147 koulutus, Part 66 lupakirjat ja Part T kolmannen maan operaattoreiden vaatimukset.AMC:t ja GM:t havainnollistavat tapaa noudattaa perusasetuksen ja sen soveltamisalan määräyksiä.Tänään käsitellään tulevaa lisäystä, eli uutta Annexia, Part ML:ää, josta puhutaan myös Kevyenä Part M:nä
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Määräysmuutosten lähtökohdat 
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• Vuonna 2011 perustettiin General Aviation Task Force EASA:n 
määräysvalmisteluntueksi edustamaan yleisilmailun eriosa-alueita 
keskustelussa soveltuvista menetelmistä keventämään määräyksen 
tuomaa taakkaa yleisilmailuyhteisölle 

 

 

• Olemassa olevien lentokelpoisuusmääräysten (1321/2014) 
katsottiin olevan yleisilmailuyhteisölle liian raskaat. Samat 
määräykset koskivat sekä harraste- että kaupallista ilmailua, eikä 
ilma-aluksen teknistä monimutkaisuutta ollut huomioitu 
vaatimustasossa 

Syntyi tarve keventää vaatimuksia 
yleisilmailun kevyestä päästä 

Presenter
Presentation Notes
Yleisilmailu yhteisössä koettiin määräysten aiheuttavan kohtuuttomia kustannuksia, jotka johtivat mm. lentotuntimäärien laskuun ja sitä kautta lentokokemuksen vähenemiseen, jolla ei turvallisuuden kannalta ollut suotuisaa vaikutusta. Pienet ja yksinkertaiset harrastekäytössä olevat ilma-alukset noudattivat samoja vaatimuksia kuin raskaan puolen kaupallisessa toiminnassa olevat ilma-aluksetGeneral aviation task force: ryhmä ilmailun vaikuttajia; yhdistyksiä, viranomaisia, valmistajia ja valmistajien yhdistyksiä.Prosessi aloitettu vuonna 2011
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Part-M General Aviation PHASE I ja PHASE II 

• Määräysten keventämismuutosprosessi jaettiin toteutuksen 
kannalta kahteen vaiheeseen 
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• Phase I 

Ensimmäinen osa kevennystä, pienempi määräysmuutos joka 
saataisi voimaan nopeammalla aikataululla  

 

• Phase II 

Toinen vaihe kevennystä, isompi määräysmuutos 

  

Presenter
Presentation Notes
Phase I osalta viimevuoden heinäkuussa julkaistiin uusi asetus ja kertaan seuraavaksi hieman sen pääkohtia, ennen kuin mennään phase II:een.
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Missä mennään tällä hetkellä? 

NPA 
2012-17  

OPINION 
10/2013 

(EU) 
2015/1088 
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NPA 
2015-08 

OPINION + 
CRD 

(ODOTETAAN 
2016) 

PHASE I 

PHASE II 

Presenter
Presentation Notes
Havainnollistamiseksi kuvattu määräysprosessin kulkua.NPA (jonka EASA on valmistellut yhdessä GA task forcen kanssa) -> julkaistaan kommentoitavaksi yleisesti määräaikaan mennessä. (EASA:n sivuilla CRT, kommentointityökalu)NPA sisältää ehdotuksen tulevaksi määräykseksi myös kysymyksiä joihin kaivataan ehdotuksia. Mm. kyseisessä NPA:ssa kysyttiin ehdotusta miten Part ML-määräysten mukaiset ilma-alukset tulisi merkitä? Kyltein? Tuleeko matkustajia informoida ja miten?)Kommentointien määräaika on umpeutunut (9.10.2015).Kommentit käsitellään ja julkaistaan opinion yhdessä CRD:n kanssaEASA julkaisee määräyksen (decision), (sekä AMC ja GM) kun Euroopan komissio on sen virallisesti hyväksynytOdotuksena että ennen AERO 2016 messuja julkaistaan opinion ja crd. Määräys astunee voimaan aikaisintaan 2017HUOM NPA on ehdotus ja sisällöllisesti voi muuttua vielä paljonkin
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Viimeisimmät muutokset  asetukseen  
(EU) 1321/2014 
 ASETUS (EU) 2015/1088 

-  Astui voimaan 27.7.2015 

- Part M muutoksia, Phase I 

- AMC/GM julkaistu 21.10.2015 ED Decision 2015/024/R 

- AMC/GM julkaistu 17.12.2015 ED Decision 2015/029/R 

  - mm. malli huolto-ohjelma AMC M.A.302(e) 

     ja MIP huoltolistat AMC M.A.302(i) 

 

ASETUS (EU) 2015/1536 

- ACAM, kriittiset työt, Part-T vaatimukset kolmansien maiden 
operaattoreille 
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Presenter
Presentation Notes
Viimeisimmät muutokset jatkuvaalentokelpoisuutta koskevaan asetukseen. Julkaistiin viime vuonna.Heinäkuussa 2015 julkaistiin asetus EU 2015/1088, joka muutti 1321/2014 asetusta mainituilta osin.Lokakuussa julkaistut AMC ja GM päivittivät AMC/GM:n voimassa olevaa revisiota (issue 1:stä)Joulukuussa AMC ja GM revisio päivittyi kokonaan issue 2:ksi.AMC materiaalia, jossa:Ohjeita kuinka CAMOn ja omistajan välillä laaditaan sopimuksiaOhjeita omistajan vastuusta, kun hän ilmoittaa (hyväksyy) oman huolto-ohjelman. ELA1 koneille yksityiskäytössä. Ei lähetetä viranomaiselle.Ohjeita eri toimijoiden vastuista liittyen huolto-ohjelmaan.Ohjeita huolto-ohjelman vuosittaiseen tarkastukseen lentokelpoisuustarkastuksen yhteydessä.Mallihuolto-ohjelma AMC M.A.302(e).Esimerkit MIP minimitarkastushuolto-ohjeista. Ohjeita, koska huolto voidaan tehdä ilman hallia.Ohjeita CAMO (G) ja F organisaatioille epäsuoran hyväksynnän käytöstä. 

http://easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2015024r
http://easa.europa.eu/document-library/agency-decisions/ed-decision-2015029r
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• Minimum Inspection Programme (MIP) 
vähimmäistarkastusohjelman käyttöönotto M.A.302(h) 

• Omistaja voi hyväksyä huolto-ohjelman (ei lähetetä 
viranomaiselle) M.A.302(h) 

• Huolto-organisaatiot (Part -145/ M.A. Subpart F) voivat 
laatia huolto-ohjelmia M.A.201(e)(ii) 

• Huolto-organisaatiot (Part -145/ M.A. Subpart F) voivat 
tehdä lentokelpoisuustarkastuksen vuosihuollon 
yhteydessä M.A.901(ii) 
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(EU)2015/1088 Merkittävimmät muutokset 
EI kaupallisille ELA1 ilma-aluksille 

 

Presenter
Presentation Notes
Uusi asetus toi kevennyksiä ei kaupallisille ELA1 ilma-aluksille (alle 1200kg).Vähimmäistarkastusohjelma otettiin käyttöön, eli valmistajan ohjeista poiketen voidaan käyttää EASA:n luomaa vähimmäistarkastuslistaa vuosihuollossa. Omistaja voi itse hyväksyä huolto-ohjelman, eikä sitä tarvitse hyväksyttää Trafissa. Huolto-organisaatiot voivat laatia huolto-ohjelmia (ei hyväksyä), hyväksyntä omistaja/viranomainen
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M.A.302(h) 
• yksityiskäytössä olevan ELA1 ilma-aluksen huolto-ohjelma voi 

olla M.A.302(h,i) mukainen (‘Minimum Inspection Programme 
MIP’) tai M.A.302(d,e) mukainen. 
 Huolto-ohjelma ei saa olla vähemmän rajoittava kuin MIP 

 Jos huolto-ohjelma ei ole viranomaisen, tai CAMO:n hyväksymä, 
huolto-ohjelman tulee sisältää lausunto jonka IA:n omistaja on 
allekirjoittanut.   Lausunto sisältää ilmoituksen että tämä huolto-
ohjelma on kyseiselle ilma-alukselle, sekä hän on itse vastuussa 
huolto-ohjelman sisällöstä, sekä erityisesti poikkeamista DAH:in 
suosituksista. HUOM huolto-ohjelmaa ei lähetetä viranomaiselle! 

 Huolto-ohjelma tulee tarkastaa vuosittain lentokelpoisuuden 
tarkastuksen yhteydessä. Jos tarkastuksessa tehdään havaintoja 
liittyen huolto-ohjelmaan, omistajan tulee täydentää huolto-
ohjelmaa niin kuin on sovittu viranomaisen kanssa.  
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(EU)2015/1088 asetuksen tuomat muutokset 
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(EU)2015/1088 asetuksen tuomat muutokset 

M.A.201(e)(ii) 
 yksityiskäytössä olevan ELA2 ilma-aluksen omistaja voi tehdä 

rajoitetun sopimuksen lentokelpoisuuden hallinnasta (Huolto-
ohjelman laadinta) Part-145 tai M.A. Subpart F huolto-
organisaation kanssa  

 Huolto-ohjelma on laadittava M.A.302 mukaan 
 Huolto-organisaatiot voivat laatia huolto-ohjelmia, ei hyväksyä 
 Huom. uusi kohta GM M.A.302(h) huolto-ohjelman  

laatimiseen liittyvät vastuut 
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Aiemmin vain G-organisaation kanssa.



Liikenteen turvallisuusvirasto 

(EU)2015/1088 
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Uusi ilma-alusluokka ELA2, Artikla 2 
 
(ka) `ELA2-ilma-aluksella`seuraavia miehitettyjä eurooppalaisia 
kevyitä ilma-aluksia: 
i) lentokone, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa (MTOM) on 

enintään 2 000 kg ja jota ei ole luokiteltu vaativaksi 
moottorikäyttöiseksi ilma-alukseksi;  

ii) purjelentokone tai moottoripurjelentokone, jonka suurin 
sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2 000 kg;  

iii) ilmapallo;  
iv) kuumailmalaiva; 
v) kaasuilmalaiva, jolla on kaikki seuraavat ominaisuudet: 

• suurin staattinen paino 3 %  
• suuntaamaton työntövoima (lukuun ottamatta reverssi- 

työntövoimaa) 
• rakenteen, ohjausjärjestelmän ja kaasusäiliöjärjestelmän 

tavanomainen ja yksinkertainen suunnittelu ja  
• tehostamattomat  ohjauslaitteet;  

vi)  erittäin kevyt pyöriväsiipinen ilma-alus. 

 

Presenter
Presentation Notes
Artiklaan 2 tuli seuraava lisäysMääritelmä ELA2 ilma-alukselle, EUR lex, kopio tekstistä
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PHASE II, käynnissä  

• Phase I:ssä kevennykset koskivat ELA1 ilma-aluksia, jotka eivät 
olleen kaupallisessa käytössä 

 

• Phase II:ssa laajennetaan kevennykset koskemaan ELA2 ilma-
aluksia ja maksimissaan 4 paikkaisia helikoptereita joiden 
max MTOM on 1200kg tai alle riippumatta operointi tyypistä 
(yksityinen, kaupallinen) 
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Presenter
Presentation Notes
Muutoksena Phase I:ssä annettuihin kevennyksiin, Phase II:ssä ne tulevat koskemaan uutta isompaa rajausta, eli ELA2 ilma-aluksia operointi tyypistä riippumatta
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NPA2015-08, PHASE II     
 • NPA2015-08 esittää määräystekstiehdotuksen uudesta Annex 
VI:sta eli Part ML:stä   

 

• Ketä koskee: 
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• Omistajat, operaattorit 

• Lentokelpoisuuden 
tarkastajat 

• Huolto-organisaatiot 

• Jatkuvan lentokelpoisuuden 
hallinta organisaatiot (CAMO) 

• Viranomaiset  

 

• ELA2 ilma-alukset  

• ja helikopterit max 4 
henk, max MTOM 1200 
kg, riippumatta 
operointi tyypistä 
(kaupallinen, yksityinen) 

• (sis ELA1) 

(huom! Jatkossa valittava Part M tai Part ML) 

Presenter
Presentation Notes
-ELA2 kattaa karkeasti ilma-alukset MTOM 2000kg tai alle (sis ELA1)määräykset, jotka ovat suhteutettu yleisilmailun kevyeen päähän huomattavasti yksinkertaisemmalle kalustolle, erikseen Part M:stä.Päämääränä koota yleisilmailun kevyen pään kalustoa koskevat määräykset erilliseksi osaksi Part M:stä 
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NPA2015-08 Ehdotetut muutokset 

1. Erillinen Part ML (kokonaan erilleen Part M:stä) 

 - mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen  
 kokonaisuus helpottamaan toteutusta 

 - uusi rajaus, joka kattaa ELA2 ilma-alukset (<2000kg) ja 
 helikopterit  max 4 henk, max MTOM 1200kg, 
 riippumatta operoinnista  (yksityinen, kaupallinen) 

 

2. Kevennykset huolto-ohjelmaan  

 - omistaja voi halutessaan hyväksyä itse huolto-ohjelman  

 - mahdollisuus käyttää vähimmäistarkastusohjelmaa 
 (MIP) suunnittelun  hyväksynnän haltijan (DAH) 
 ohjeiden sijaan 
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Presentation Notes
Phase I:ssä ELA1 koskevat kevennykset ujutettiin Part M määräykseen muutoksina ja lisäyksinä.Selkeyden vuoksi järkevä erottaa erilliseksi Part ML.ksiMahdollisimman selkeä ja yksinkertainen kokonaisuus helpottamaan toteutusta (Part-ML kokonaan erilliseksi Part-M:stä)Uusi rajaus, joka kattaa ELA2 ilma-alukset ja helikopterit max 4 henk, max MTOM 1200 kg, riippumatta operointi tyypistä (kaupallinen, yksityinen)Omistaja voi halutessaan hyväksyä itse huolto-ohjelman (Part ML ilma-alukset)Mahdollisuus käyttää vähimmäistarkastusohjelmaa suunnittelun hyväksynnän haltijan ohjeiden sijaan (Part ML ilma-alukset)Tarjotaan hyvin yksinkertainen huolto-ohjelma pohja 
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NPA2015-08 Ehdotetut muutokset  
 

3. Kevennykset lentokelpoisuustarkastuksiin  

 - Huolto-organisaatio voi suorittaa 
 lentokelpoisuustarkastuksen ja myöntää ARC:n 
 100h/vuosihuollon yhteydessä 

 - Itsenäiset huoltotodisteenantajat voivat suorittaa 
 lentokelpoisuustarkastuksen ja myöntää ARC:n 
 100h/vuosihuollon yhteydessä purjelentokoneille, 
 kuumailmapalloille, kuumailmalaivoille ja ELA1 ilma-
 aluksille, jotka operoivat Part-NCO alla 

 

4. Kevennykset vikojen siirtämiseen  

 -Kasvattaa tietyn vikojen siirtomahdollisuuksia pilotin 
 toimesta   

 

15.3.2016 15 

 

Presenter
Presentation Notes
NCO operation – non commercial with non-complex aircraft(ei kaupallista operointia ilma-aluksella jota ei luokitella monimutkaiseksi )Defects non required aircraft equipment may be deferred by the pilotOther defects (missing rivet)  may be deferred by the pilot with the agreement of the owner(aina ei tarvita huolto-todisteen antajaa, vikojen siirtoon) ML.A.403
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Ehdotetut muutokset 

5. Ohjeistus TBO jaksojen pidennyksiin (poiketen 
suunnittelun hyväksynnän haltijan suosituksista) (ELA2) 

  - AMC ohjeistaa riskiperusteisen lähestymisen, kun 
 harkitaan DAH:n suosituksista poikkeamista ja luodaan 
 huolto-ohjelmaa (ilma-alustyyppi, operointi, ikä, käytön  määrä, 
 huoltohistoria)  

 - Jos huolto-ohjelma hyväksytetään viranomaisilla, 
 viranomaisen tulee arvioida voidaanko ehdotettu muutos 
 DAH:n suosituksiin hyväksyä 

 - Jos huolto-ohjelma hyväksytetään viranomaisella, tulee 
 muutokset suunnittelun hyväksynnän haltijan suorituksiin 
 perustella riittävästi. (omistajan itse hyväksymä huolto-ohjelma ei  
 vaadi perustelua. Omistaja vastaa huolto-ohjelman eriäväisyydestä DAH 
 suosituksiin) 
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NPA2015-08 Määräysteksti ehdotus: 
Annex VI (Part-ML) EU No 1321/2014 
•  General 

• Terms 

• Section A, Technical requirements 
• Subpart A, General 

• Subpart B, Accountability 

• Subpart C, Continuing airworthiness 

• Subpart D, Maintenence standards 

• Subpart E, Components 

• Subpart H, Cerfiticate of Release to Service 

• Subpart I, Airworthiness review certificate 

• Section B, Prosedure for competent authorities 

• Appendix I, Limited Pilot-owner maintenance 
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Presentation Notes
201: määrittelee omistajan ja camon vastuut202: poikkeamien raportointi velvollisuudet, valmistajalle, viranomaisille, operaattorin viranomaisille. 72h sisällä301: määrittelee jatkuvanlentokelpoisuuden ylläpidon tehtävät (pre-flight check, vikojen korjaus, huolto-ohjelman mukainen huoltaminen, AD:t huomioidaan, operointiin liittyvät määräykset, modificaatiot/korjaukset jne.)302: huolto-ohjelman hyväksyttäminen, ja sen sisältö vaatimukset, vuosittainen tarkasteluvaatimus jne, Vähimmäistarkastusohjelman kuvaus, 303: AD304: data for modifications and repairs305: Jatkuvanlentokelpoisuuden tallenteiden säilyttäminen (tekniset kirjat, huolto jaksolliset komponentit, jne)oltava esitettävissä viranomaisen pyynnöstä, merkintöjen tulee olla selvät ja ajantasalla307: tallenteiden siirtäminen omistajalta toiselle401: Kertoo minkä ohjeiden mukaisesti tulee huoltaa402: huollon suorittamiseen liittyvät tekijät: pätevyys, välineet, tila403: vakavasti lentoturvallisuutta vaarantavat viat korjattava ennen lentoa. Pilotti voi siirtää:”ei välttämättömien” laitteiden vikoja MEL:lin ulkopuolella olevia vikoja- muut viat kuin edellä mainitut voidaan siirtää jos ilma-aluksella operoidaan Part-NCO alla, kuittaria ei ole paikalla ja pilotti siirtää vian omistajan (ja mahdollista myös camon suostumuksella)501: varmistuttava että asennettava osa on kunnossa, (easa form 1/vastaava), osan saa asentaa (modit/tms), 801, 802, 803: kuka saa kuitata ja mitä kuittauksessa tulee mainita, (pilot owner authorisation)
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Yhteenvetona 

• EASA:n odotetaan julkaisevan OPINION:in Phase II:sta 
kevään 2016 aikana. Uusi asetus astuu voimaan 
aikaisintaan 2017 

• Part ML:n myötä on tulossa määräyskevennyksiä, jotka 
tulevat kattamaan ELA2 ilma-alukset operointityypistä 
riippumatta 

• Part ML mahdollistaa oikeuksien siirtämisen organisaatioilta 
yksityisille henkilöille (mm. huolto-ohjelman hyväksyntä, 
ARC:t, vikojen siirrot) 
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Huolto-ohjelma ei saa olla vähemmän rajoittava kuin MIPJos huolto-ohjelma ei ole viranomaisen, tai CAMO:n hyväksymä, huolto-ohjelman tulee sisältää lausunto jonka IA:n omistaja on allekirjoittanut. Lausunto sisältää ilmoituksen että tämä huolto-ohjelma on kyseiselle ilma-alukselle, sekä hän on itse vastuussa huolto-ohjelman sisällöstä, sekä erityisesti poikkeamista DAH:in suosituksista. HUOM huolto-ohjelmaa ei lähetetä viranomaiselle!Huolto-ohjelma tulee tarkastaa vuosittain lentokelpoisuuden tarkastuksen yhteydessä. Jos tarkastuksessa tehdään havaintoja liittyen huolto-ohjelmaan, omistajan tulee täydentää huolto-ohjelmaa niin kuin on sovittu viranomaisen kanssa. 
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Lisätietoa 

• www.trafi.fi 

• https://easa.europa.eu 
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• Trafin sivuilla julkaistaan lähipäivinä suomennos 
vähimmäistarkastusohjelmasta (MIP-listat) sekä 
suomennos huolto-ohjelma pohjasta 

• EASA:n sivuilta voi seurata määräysprosessien etenemistä 

• (huom General Aviation osio) 

Presenter
Presentation Notes
Yksityisilmailu.fi sivustot eivät ajantasalla, seuraavassa päivityksessä yhdistyy kiinteämmin trafin nettisivuihin.

http://www.trafi.fi/
https://easa.europa.eu/
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KYSYMYKSIÄ? 



Vastuullinen liikenne. 

Rohkeasti yhdessä. 

Liikenteen turvallisuusvirasto 

Kumpulantie 9, 00520 Helsinki 

PL 320, 00101 Helsinki 

Puhelin 029 534 5000 

www.trafi.fi 

15.3.201
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Mukavaa lentokautta 2016! 
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