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 ILMAILULAKI 52 § Ilma-aluksen päällikkö

 Ilma-aluksella, liitimellä tai muulla laitteella on sitä ilmailuun käytettäessä 
oltava päällikkö, jonka määrää omistaja, haltija tai käyttäjä.

 57 § Lennon valmistelu ja suorittaminen

 Ilma-aluksen tai laitteen päällikön on ennen lennon aloittamista 
varmistauduttava siitä, että ilma-alus tai laite on lentokelpoinen ja että lento 
on muutoinkin valmisteltu säännösten ja määräysten mukaisesti.

 Päällikön on huolehdittava siitä, että lento suoritetaan turvallisesti ja että 
lennolla noudatetaan säännöksiä, määräyksiä ja lentotoiminta-, lentotyö- tai 
lentokoulutusluvan ehtoja sekä ilmailuviranomaisen hyväksymää 
lentokäsikirjaa.

 Liikenteen turvallisuusvirasto voi antaa turvallisuuden edellyttämiä tarkempia 
määräyksiä, 

 1) lennon suunnittelusta ja valmistelusta;

 2) lennon suorittamisesta ja toiminnasta lennon aikana;

 3) kyseiselle lennolle vaadittavasta erikoisvarustuksesta;

 4) välittömistä lennon jälkeisistä toimista;



 SERA.2010 Vastuut 

 a) Ilma-aluksen päällikön vastuu 

 Ilma-aluksen päällikkö on vastuussa siitä, että ilma-alusta käytettäessä 
noudatetaan tätä asetusta riippumatta siitä, ohjaako hän ilma-alusta itse, 
mutta päällikkö voi poiketa näistä säännöistä silloin, kun se turvallisuuden 
vuoksi on ehdottoman välttämätöntä. 

 b) Lennon valmistelu 

 Ilma-aluksen päällikön on ennen lennon aloittamista perehdyttävä kaikkiin 
saatavissa oleviin aiottua lentoa koskeviin tietoihin. Valmistellessaan lentoa 
pois lentopaikan läheisyydestä tai IFR-lentoa, hänen on huolellisesti 
tutkittava saatavissa olevat uusimmat säätiedotteet ja -ennusteet sekä 
otettava huomioon polttoaineen tarve ja vaihtoehtoinen toiminta siltä varalta, 
ettei lentoa voida suorittaa suunnitelman mukaisesti. 



Mistä tiedot?

Ilmailukäsikirja eAIP ja AIP lisäykset ( AIP SUP)

AIC A-tiedotteet 

Bulletinit/Lentopaikat.fi

AUP ilmavoimien TSA varaukset

Lentäjien sääpalvelu

Ilmailumääräykset

Kerhon säännöt

Apuvälineet/lennonvalmisteluohjelmat



LENNONVALMISTELU edellisenä päivänä

1. Käyttöoikeudet

2. Suunnitelma lennosta aiottu reitti

3. Tarvittavien tietojen kerääminen

4. Lennolle tarpeelliset välineet

5. Tankkaukset



LENNONVALMISTELU lentopäivänä

1. tarkistus reitistä

2. sää aiotulla reitillä

3. ilmatila, kenttä rajoitukset

4. Lentokelpoisuus

5. OFP tankkaus painolaskelmat

6. plaani

7. kartat apuvälineet GPS Tabletit





 EFHK: Lähialueen (CTR NORTH) ilmatilaluokan muutos

 EFIV: Lähestymisalueen (TMA) ja lentotiedotusvyöhykkeen (FIZ 
UPPER) sivurajan muutokset

 EFJY: 

◦ Lennonjohtoalueen (CTA) sivurajan muutokset

◦ Local TRA -alueiden muutokset

◦ VFR-ilmoittautumispisteiden muutokset

 EFKU: 

◦ Lähestymisalueen (TMA) sivurajan muutokset

◦ Local TRA -alueiden muutokset



 EFOU: 

◦ Lennonjohtoalueen (CTA) perustaminen

◦ Local TRA -alueiden muutokset

 EFPO: Local TRA -alueiden muutokset

 EFRO Local TRA -alueiden muutokset

 EFTU: Lennonjohtoalueen (CTA) perustaminen + VFR-
ilmoittautumispisteiden muutos

 EFVA: Lennonjohtoalueen (CTA) perustaminen

 TSA-alueiden uudet sivurajat ja nimeäminen

 TRA-alueiden uudet sivurajat ja nimeäminen

 Kielto- (P), rajoitus- (R) ja vaara-alueiden (D) muutoksia

 Aluelennonjohdon sektorien E ja K välisen sivurajan muutos




