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Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloitus 1.1.2019 

• Trafi+Viestintävirasto+Liikennevirasto(+ELY tehtäviä)
Eri virastojen organisaatiot niputettu yhteen

• 900 hlöä, 15 paikkakuntaa
• Liikennelääketiede hajautettu
• Organisaatiomuutos kesällä 2019?

Uudet nettisivut
…@trafi.fi -> …@traficom.fi

Traficom muutos



Määräysmuutokset EU

Uusi perusasetus (EU) 2018-1139 
voimaan syyskuussa 2018
‒ Ylipainoultrat, kunhan kansallinen 

ilmailulaki ja ilmailumääräykset 
saadaan päivitettyä 

‒ Liite II > muuttui Liite I
‒ Antaa mahdollisuuden keventää GA 

koneiden suunnittelua, 
tyyppihyväksyntää ja valmistusta

‒ Dronet EU sääntelyyn
‒ Dronerekisteri

‒ Sääntelyprosessiin muutoksia
‒ Paljon muuta

DTO (EU) 2018/1119
voimaan syyskuussa 2018
‒ Ilmoituksenvarainen 

koulutusorganisaatio PPL tai 
kevyemmät lupakirjat

Operointi purjekoneilla (EU) 2018/1976
Voimaan 9.7.2019
AMC GM julkaistu 28.1.2019
L ja B2L mekaanikon lupakirjat (EU) 
2018/1142 L lupakirjoja myönnetään
1.10.2019 alkaen ja kansalliset
oikeudet EASA koneiden huoltoon
loppuvat 1.10.2020
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https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/regulation-eu-20181139
https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/commission-regulation-eu-20181119
https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/commission-implementing-regulation-eu-no-20181976
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20II%20to%20EDD%202019-001-R%20.pdf
https://www.easa.europa.eu/document-library/regulations/commission-regulation-eu-20181142


Jatkuva lentokelpoisuus purjekoneille ?
Mitä se on nyt ja tulevaisuudessa?
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Lentokelpoisuus (initial) Part 21
(EU) No 748/2012 ja sen muutokset

• Suunnittelu (DOA)
• Tyyppihyväksyntä
• Valmistus (POA)

• Lentokelpoisuustodistus
• Melutodistus

• Muutokset ja niiden hyväksyntä
• Väliaikaiset luvat ilmailuun

Jatkuva lentokelpoisuus Part M
(EU) No 1321/2014 ja sen muutokset.

Tuleva Part ML

• Lentokelpoisuuden ylläpito
• Hyväksytty huolto-ohjelma

• Lentokelpoisuusmääräykset AD
• Huoltaminen

• Kirjanpito tekninen logi
• Muutostyöt ja korjaukset

• Lentokelpoisuustarkastukset

Easy Access Rules tai Part 21 Easy Access Rules tai Part M 

https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/easy-access-rules-initial-airworthiness
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1442478675834&uri=CELEX:02012R0748-20150721
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/easy-access-rules-continuing-airworthiness-regulation-eu-no
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02014R1321-20160825


M.A.201 Velvollisuudet

a) Omistaja on vastuussa siitä, että ilma-alus on jatkuvasti lentokelpoinen, ja hänen on varmistettava, 
ettei ilma-aluksella lennetä, ellei 

1. ilma-alusta ole pidetty lentokelpoisessa kunnossa, 

2. kaikkia lentotoiminta- ja hätävarusteita ole asennettu oikein ja elleivät ne ole käyttökunnossa tai ellei niitä 
ole merkitty selvästi käyttökelvottomiksi, ja 

3. lentokelpoisuustodistus ole enää voimassa, ja 

4. ilma-aluksen huoltoa ole suoritettu M.A.302 kohdassa määritellyn huolto-ohjelman mukaisesti. 

b) Jos ilma-alus on vuokrattu, omistajan velvollisuudet siirtyvät ilma- aluksen vuokraajalle, jos 

1. vuokraaja on määrätty rekisteröintiasiakirjassa tai 

2. vuokraussopimuksessa on siten sovittu. 

Kun tässä osassa viitataan ”omistajaan”, termi tarkoittaa joko omistajaa tai vuokraajaa tilanteen mukaan. 

c) Jokainen huollon tekevä henkilö tai organisaatio on vastuussa suorittamistaan tehtävistä. 

…
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Jatkuva lentokelpoisuus Part M
LUKU C — JATKUVA LENTOKELPOISUUS 

M.A.301 Jatkuvaan lentokelpoisuuteen liittyvät tehtävät 

‒ Kuka vastaa lentokelpoisuudesta, osaaminen?

M.A.302 Ilma-aluksen huolto-ohjelma 

‒ Hyväksyntä/omistajan oma hyväksyntä?

M.A.303 Lentokelpoisuusmääräykset 

‒ ADt mistä?

M.A.304 Tiedot muutostöitä ja korjauksia varten

‒ STC, tyyppihyväksynnän haltijan muutostyöt SB ?

‒ CS-Stan 

M.A.305 Ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskeva 
tallennusjärjestelmä 

‒ Huoltotodiste, koonti ”runko kirjaan”

M.A.307 Ilma-aluksen jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevien 
tallenteiden siirto 

‒ Jos kone esimerkiksi myydään

LUKU D - HUOLTO-OHJEET

M.A.401 Huoltotiedot

‒ Ajantasaiset ohjeet mistä?

M.A.402 Huoltotöiden suorittaminen

‒ Onko pätevä, tilat, työkalut, osaaminen?

‒ Kriittiset työt, tupla tarkastus

M.A.403 Ilma-aluksen viat

‒ Mistä korjausdata?

M.B.303 Ilma-alusten jatkuvan lentokelpoisuuden valvonta (ACAM)

‒ Viranomainen valvoo ja tarvittaessa maadoittaa

LUKU H HUOLTOTODISTE — CRS

‒ Kuka saa huoltaa M.A.801(b) ?

‒ Mitä huoltotodisteeseen kirjoitetaan M.A.801(f)  ?

‒ Lentäjänä toimivan omistajan valtuudet M.A.803

‒ L-lupakirja ? 
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TCDS, STC, ADt, 

Tyyppisertifikaatit

‒ EASA tyyppisertifikaatit ja melusertifikaatit 
TCDS

STCt Supplemental Type Certificates

‒ EASAn sivuilta löytyy hyväksytyt STCt. Ennen 
vuotta 2003 isoisän oikeuksilla hyväksytyt 
voivat löytyä eri EU viranomaisten sivuilta.

‒ STCn hyväksyntäpaperit ko. koneyksilölle 

Airworthiness Directives

‒ EASA AD ja SIB sivut

Muutostyöt Service Bulletiinit

‒ Tyyppihyväksynnän haltijan sivuilta

‒ ”Pakolliset” / vapaaehtoiset SBt

‒ Esimerkiksi ASG 29 Alternative hydraulic wheel
brake system TOST
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https://www.easa.europa.eu/document-library/type-certificates
https://www.easa.europa.eu/document-library/type-certificates/supplemental-type-certificates
https://ad.easa.europa.eu/
https://www.alexander-schleicher.de/wp-content/uploads/2018/08/290_TM07_E.pdf


Huolto-ohjelmat

‒ Huolto-ohjelma purjekoneet mallit 
Traficomin sivuilta.

‒ Huolto-ohjelma voi perustua 
tyyppihyväksynnän haltijan ohjeisiin tai 
MIP huolto-ohjeisiin. Lisäksi tulee 
huomioida esimerkiksi ADt ja SBt

‒ Tyyppihyväksynnän haltijan ohjeiden 
perusteella laadittu huolto-ohjelma ei voi 
olla vähemmän rajoittava kuin MIP huolto-
ohjelma. Koskee erityisesti vanhemmat 
purjekoneet.

‒ Huolto-ohjelman voi hyväksyä:
‒ CAMO

‒ Traficom

‒ Omistajan oma hyväksyntä 

Jos omistajan hyväksyy huolto-ohjelman 
kohdan M.A.302(h) 4. mukaan niin:

‒ ilma-aluksen huolto-ohjelmassa on oltava 
allekirjoitettu lausunto, jossa omistaja 
ilmoittaa, että kyseistä ilma-aluksen 
huolto-ohjelmaa sovelletaan tiettyyn 
rekisteröityyn ilma-alukseen, ja vahvistaa 
olevansa kaikilta osin vastuussa sen 
sisällöstä ja etenkin kaikista 
suunnitteluhyväksynnän haltijan 
suosituksiin tehdyistä poikkeuksista.
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https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ilma-alusten-huolto-ohjelmat


CS-STAN

‒ Mahdollistaa pienet muutostyöt ilman 
erillistä hyväksyntää tyyppihyväksynnän 
haltijalta, DOAlta tai EASAlta.

‒ Määrittelevät mihin voidaan asentaa, 
kuka voi asentaa ja mahdolliset liitteet 
huoltovaatimuksiin ja lentokäsikirjaan.

‒ Asennuksesta annetaan huoltotodiste, 
jossa voidaan käyttää EASA Form 
123:sta

‒ Lisätietoja Jari Lyytisen esityksestä 
(myös muuta asiaa ARC 
koulutustilaisuudesta)

‒ Esimerkkejä hyväksynnöistä:

‒ CS-SC001a — Installation of VHF voice communication 
equipment

‒ CS-SC004a — Installation of antennas

‒ CS-SC034a —Exchangeof existing battery by Lithium 
Iron Phosphate (LiFePO4) batteries

‒ CS-SC051b — Installation of ‘FLARM’ equipment

‒ CS-SC101b—Installation of emergency locator 
transmitter (ELT) equipment

‒ CS-SC102a —Installation of DC power supply systems 
(PSS) for portable electronic devices (PED)

‒ CS-SC103a —Exchange of interior material covering 
floor, sidewall and ceiling

‒ CS-SC401b — Exchange of basic flight instruments

‒ CS-SC402b – Installation of ‘sailplane equipment’

‒ CS-SC403a —Provisions for the installation of 
lightweight cameras

‒ …
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https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/23139-EASA_Form_123-1.docx
https://www.traficom.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/tilaisuudet/lentokelpoisuustarkastajan-perus-ja-kertauskoulutus-9-1022019


M.A.202 Poikkeamien raportointi

a) Jokaisen M.A.201 kohdan mukaisesti 
vastuussa olevan henkilön tai 
organisaation on raportoitava 
rekisteröintivaltion nimeämälle 
toimivaltaiselle viranomaiselle ja 
tyyppisuunnittelusta tai 
lisätyyppisuunnittelusta vastaavalle 
organisaatiolle sekä tarvittaessa myös 
lentotoiminnan harjoittajan jäsenvaltiolle 
kaikki havaitut ilma-aluksen tai sen 
komponenttien kuntoon liittyvät, 
lentoturvallisuutta vaarantavat seikat. 

b) …
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Uusi rakenne jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaan:
Part-M ja CAMO kaupalliseen ilmakuljetukseen, joka 
vaatii liikenneluvan ja monimutkaisille ilma-aluksille. 
Vaatii turvallisuudenhallinta-järjestelmän (SMS).
Part-ML lentokoneet alle 2730 kg, muut ELA2 
lentokoneet ja helikopterit max. 4 paikkaiset alle 
1200 kg. Yksityiseen ja kaupalliseen toimintaan, ei 
kaupalliseen ilmakuljetukseen, joka vaatii 
liikenneluvan. Kaikki purjekoneet ja pallot kuuluvat 
tähän.
Part-CAO ei monimutkaisille  ja ei CAT koneille. 
Korvaa Part-M/F luvan tulevaisuudessa. Yhdistettynä 
myös jatkuvan lentokelpoisuuden tehtäviä.

Uusi tuleva Part ML
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‒ Ei suuria muutoksia. Yleisilmailulle kirjoitettu 
oma uusi määräys.

‒ Part M ”putsattu” yleisilmailu kevennyksistä ja 
organisaatioluvista.

‒ Lentokelpoisuustarkastukseen tulossa muutos: 
‒ Valtuutetun mekaanikon suositusraporttiin 

perustuva ARC häviää
‒ Tilalle tulee vuosihuollon yhteydessä tehtävä ARC 

valtuutetun mekaanikon toimesta. Mekaanikko 
tekee samalla vuosihuollon ja 
lentokelpoisuustarkastuksen.

‒ Mekaanikon tulee tehdä näytetyö ennen 
valtuutuksen saamista.

Jatkuva lentokelpoisuus Part ML



Uusi rakenne 
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Non-CAT CAT

Yleisilmailu CMPA Non-CMPA CMPA

Part-M >2730 kg … Vaatimus

Subpart F 2 vuotta N/A N/A N/A

Subpart G Loppuu muuttuvat CAMOksi (tai CAOksi)

Part-145 Soveltuu/vaatimus

Part-66 Soveltuu/vaatimus

Part-147 Soveltuu/vaatimus

Part-ML <2730 kg N/A N/A N/A

Part-CAMO(SMS) Soveltuu/vaatimus

Part-CAO(ei SMS) Soveltuu N/A N/A N/A

CMPA = complex motor power aircraft



Part-66/L 
mekaanikkoasiaa

Jyrki Laitila/Jani Kosonen 
Purjelentokerhojen päivä
Tampere 23.3.2019
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› Asetusmuutos (EU) 2018/1142

› Lupakirjaluokat, kelpuutukset ja rajoitukset

› Huoltajaoikeudet ilma-alusryhmittäin

› Kansallisen huoltajaoikeuden muunto

› Uusi lupakirja: Koevaatimukset

› Uusi lupakirja: Kokemusvaatimukset

› Lupakirjan laajentaminen

› Lupakirjan ylläpito: Viimeaikainen kokemusvaatimus

Sisältö
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› Asetuksen muutoksessa tuodaan yleisilmailun EASA ilma-alusten 
huoltajat huoltotoiminta-asetuksen (EU) N:o 1321/2014 piiriin

› Uusi lupakirjaluokka 66/L yleisilmailun ”tarpeisiin”

› Sisältää myös 66/B2L (avioniikka) luokan, jota ei käsitellä tässä

› Kansallisella viranomaisella valmius myöntää 66/L –lupakirja 
1.10.2019

› Huoltotodisteen antajalla oltava 66/L-lupakirja 1.10.2020

› Lupakirjaa haetaan EASA Form 19 lomakkeella 

› Lupakirjan voimassaolo 5v

› Hinta?

Asetusmuutos (EU) 2018/1142
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› PEL M3-4

› huoltomekaanikolla huoltomekaanikon lupakirjan 
haltijaa, joka täyttää kansainvälisen siviili-ilmailun 
yleissopimukse (SopS 11/1949) liitteen 1 (ICAO Annex 1) 
vaatimukset tai jolla on huoltotoiminta- asetuksen liitteen 
III (Osa 66) huoltohenkilöstön lupakirja;

Määritelmiä

› (EU) N:o 1321/2014

› ’ELA1-ilma-aluksella’ seuraavia miehitettyjä 
eurooppalaisia kevyitä ilma-aluksia:

i) lentokone, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa 
(MTOM) on enintään 1 200 kg ja jota ei ole luokiteltu 
vaativaksi moottorikäyttöiseksi ilma-alukseksi;

ii) purjelentokone tai moottoripurjelentokone, jonka 
suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 1 200 kg;

iii) ilmapallo, jonka suurin sallittu suunnittelun mukainen 
nostamiseen tarvittavan kaasun tai kuuman ilman 
tilavuus on 3 400 m3 kuumailmapalloissa, 1 050 m3 
kaasupalloissa ja 300 m3 ankkuroiduissa kaasupalloissa;

iv) ilmalaiva, joka on suunniteltu enintään neljälle ja 
jonka suurin sallittu suunnittelun mukainen nostamiseen 
tarvittavan kaasun tai kuuman ilman tilavuus on 3 400 
m3 kuumailmalaivoissa ja 1 000 m3 kaasuilmalaivoissa;



Lupakirjaluokan L alaryhmät, kelpuutukset 
ja poissulkevat rajoitukset

› L1C: komposiittirakenteiset purjelentokoneet, 

› L1: purjelentokoneet,

› L2C: komposiittirakenteiset 
moottoripurjelentokoneet ja 
komposiittirakenteiset ELA1-lentokoneet, 

› L2: moottoripurjelentokoneet ja ELA1-
lentokoneet, 

› L3H: kuumailmapallot,

› L3G: kaasupallot, 

› L4H: kuumailmalaivat, 

› L4G: ELA2-kaasuilmalaivat, 

› L5: muut kaasuilmalaivat kuin ELA2-
kaasuilmalaivat.

› L1 ja L2:

› kankaalla päällystetyt puurakenteiset ilma-alukset 

› kankaalla päällystetyt metalliputkirakenteiset ilma-alukset 

› metallirakenteiset ilma-alukset 

› komposiittirakenteiset ilma-alukset;

› L3G:

› Muut kaasupallot kuin ELA1-kaasupallot;

› Muunnettu vuosihuolto-oikeus tai uuden lupakirjan 
peruskokemus alle 2 vuotta

› ”liitteessä I (M osa) olevassa lisäyksessä VII tarkoitetut 
vaativat huoltotyöt, asetuksen (EU) N:o 748/2012 
liitteessä I (21 osa) olevassa 21.A.90B kohdassa 
tarkoitetut vakiomuutokset ja asetuksen (EU) N:o 
748/2012 liitteessä I (21 osa) olevassa 21.A.431B 
kohdassa tarkoitetut vakiokorjaukset.

› Muunnettu L2:

› ELA1 ilma-alukset

› … 23.3.2019 19
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› Luokan L ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirja oikeuttaa 
haltijansa antamaan huoltotodisteita ja toimimaan L-
tukihenkilöstön jäsenenä seuraavien osalta: 
› ilma-aluksen rakenteiden, voimalaitteiden, mekaanisten 

järjestelmien ja sähköjärjestelmien huollot; 
› radiota, hätäpaikannuslähettimiä (ELT) ja 

transponderijärjestelmiä koskevat toimenpiteet; ja 
› muille avioniikkajärjestelmille tehdyt toimenpiteet, jotka 

edellyttävät ainoastaan toimivuuden toteamista yksinkertaisilla 
kokeilla. 

› Oikeuksia voi alkaa käyttämään 1.10.2019 alkaen

Oikeudet, 66.A.20
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Ilma-alusryhmä Omistajahuoltaja Laajennetut 
omistaja-
huoltajaoikeudet

Harraste-/
huoltomekaanikko

Part-66/L
(1.10.2020->)

Part-66

EASA pursikone Part-M
M.A.803

AIR M1-5
kohta 2.4.3

(<1.10.2020)

PEL M3-4
kohta 3.2.2b)
(<1.10.2020)

66/L1
66.A.20(a)(6)

66/B1.2/Group 3 
tai 66/B3

66.A.20(a)(2, 4)

EASA mopu Part-M
M.A.803

AIR M1-5
kohta 2.4.3

(<1.10.2020)

PEL M3-4
kohta 3.2.2c)
(<1.10.2020)

66/L2 
66.A.20(a)(6)

EASA ELA1 leko
<1200kg MTOM

Part-M
M.A.803

Ultra, autogyro
tai muu Liite I

AIR M1-5 
kohta 2.4

AIR M1-5
kohta 2.4.3

PEL M3-4
kohta 3.2.2

Kuumailmapallo Part-M
M.A.803

AIR M1-5
kohta 2.4.3

(<1.10.2020)

PEL M3-4
kohta 3.2.2a)
(<1.10.2020)

66/L3H 
66.A.20(a)(6)

Huoltajaoikeudet ilma-alusryhmittäin
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› Muuntamisen perusperiaatteena pidetään että kansalliset oikeudet säilyvät
› Kansallinen huoltajaoikeus ≠ lupakirja
› 66/L lupakirjaan voidaan asettaa poissulkevia rajoituksia

› Kansalliset huoltajaoikeudet kuvaava määräys PEL M3-4 ei kata EASA ELA1 
lentokoneita
› poissulkeva rajoitus, jos lupakirja myönnetään muuntamismenettelyllä

› Olemassa oleva Part-66 lupakirja kiinteäsiipisten mäntäkoneiden 
ryhmäkelpuutuksella voidaan muuntaa suoraan 66/L1 ja L2 lupakirjoiksi

› Muuntoraportit kansallisen viranomaisen valmistelemia ja EASA:n hyväksymiä
› Virallista GM/AMC materiaalia ei ole julkaistu, jossa on lisäohjeita muuntoon!

› Muuntoraportti pyritään lähettämään Traficomista hyväksyttäväksi heti kun 
virallinen GM/AMC on julkaistu 

Kansallisen huoltajaoikeuden muunto, 
66.A.70
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Ilma-alusryhmä Omistajahuoltaja Laajennetut 
omistaja-
huoltajaoikeudet

Harraste-/
huoltomekaanikko

Part-66/L
(1.10.2020->)

Part-66

EASA pursikone Part-M
M.A.803

AIR M1-5
kohta 2.4.3 

(<1.10.2020)

PEL M3-4
kohta 3.2.2b)
(<1.10.2020)

66/L1
66.A.20(a)(6)

66/B1.2/Group 3 
tai 66/B3

66.A.20(a)(2, 4)

EASA mopu Part-M
M.A.803

AIR M1-5
kohta 2.4.3 

(<1.10.2020)

PEL M3-4
kohta 3.2.2c)
(<1.10.2020)

66/L2 
66.A.20(a)(6)

EASA ELA1 leko
<1200kg MTOM

Part-M
M.A.803

Ultra, autogyro
tai muu Liite I

AIR M1-5 
kohta 2.4

AIR M1-5
kohta 2.4.3

PEL M3-4
kohta 3.2.2

Kuumailmapallo Part-M
M.A.803

AIR M1-5
kohta 2.4.3 

(<1.10.2020)

PEL M3-4
kohta 3.2.2a)
(<1.10.2020)

66/L3H 
66.A.20(a)(6)

Traficom näkemys huolto-oikeuksien 
muuntamisesta
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› Erillisiä koulutusvaatimuksia ei ole
› Huoltajakoulutus ei nykyisen Ilmailulain 43 §mukaan tarvitse erillistä hyväksyntää

› Kokeet järjestää viranomainen, 147-koulu tai voi olla ”toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä 
tavalla järjestetty”

› Kokeet jakautuvat (ala)moduuleihin 1L-12L, joista suoritetaan halutun luokan kokeet

› Harrasteilmailun toimijoilta vastaanotetaan ehdotuksia kokeiden järjestämisestä/kysymyspankeista 

Uusi lupakirja: Koevaatimukset

questions time (min) L1C L1 L2C L2 L3H L3G L4H L4G L5 Submodules
1L Basic knowledge 12 15 X X X X X X X X 5
2L Human factors 8 10 X X X X X X X X 5
3L Aviation legislation 24 30 X X X X X X X X 3
4L Airframe wooden/metal tube and fabric 32 40 X X 4
5L Airframe composite 32 40 X X X X 6
6L Airframe metal 32 40 X X 6
7L Airframe general 64 80 X X X X X 12
8L Power plant 48 60 X X X X 21
9L Balloon/Airship hot air 36 45 X X 8
10L Balloon/Airship gas (free/tethered) 40 50 X X X 14
11L Airships hot air/gas 36 45 X X X 7
12L Radio Com/ELT/Transponder/Instruments 16 20 X X X X X X X X X 3

380 6 8 7 9 5 5 7 7 4 94
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› Määrällinen kokemusvaatimus on kaksi vuotta
› Lupakirja mahdollista saada rajoitettuna vuosihuolto-

oikeuksiin pelkällä yhden vuoden kokemuksella

› Kokemuksen ei tarvitse olla täysipäiväistä 
(~harrastetoimintaa viikonloppuisin)

› Kokemuksen oltava monipuolista ja lokikirjalla 
tositettua

› Kokemus kerätty valvotussa ympäristössä 
› valvojana Part-66/L mekaanikko tai huolto-organisaatio

› Toistaiseksi julkaisematon AMC tulee sisältämään 
suoritettavien huoltotoimenpiteiden listan.

Uusi lupakirja: Kokemusvaatimukset
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› Peruskoulutuksen täydennys moduulikokein

› Alaryhmän lisäämiseksi peruskokemusvaatimus 12 kuukautta

› Lisäksi ilma-alusryhmäkohtaisen taskilistan suoritus 

Lupakirjan laajentaminen toiseen 
alaryhmään ja kelpuutukseen
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› Lupakirjan haltija täyttää sovellettavat vaatimukset (Part-M)

› Riittävä osaaminen ja ymmärrys

› Kokemusvaatimus 6kk (100pv) edeltävän 2v aikana

› Vaatimusta voidaan keventää 50% ”vähäisen käytön” 
tapauksissa (=50pv/2v ~ 1pv/2vko)

› Lokikirja!

Viimeaikainen kokemusvaatimus, 
66.A.20(b)
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› Yleistietoa Traficomin sivuilla Osa-66 lupakirjoista
› https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ilmailun-huoltohenkiloston-lupakirja

› Traficom säädökset sivu
› https://www.traficom.fi/fi/saadokset

› Huoltotoiminta-asetus (EU) N:o 1321/2014 
› https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1321&qid=1551097170189&from=FI

› Asetusmuutos (EU) 2018/1142
› https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1142&qid=1551098048787&from=FI

› Konsolidoitu epävirallinen versio huoltotoiminta-asetuksesta, sisältäen tähän mennessä 
julkaistun GM ja AMC materiaalin
› https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/easy-access-rules-

continuing-airworthiness-regulation-eu-no

Lisää tietoa

https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ilmailun-huoltohenkiloston-lupakirja
https://www.traficom.fi/fi/saadokset
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1321&qid=1551097170189&from=FI
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1142&qid=1551098048787&from=FI
https://www.easa.europa.eu/document-library/general-publications/easy-access-rules-continuing-airworthiness-regulation-eu-no


Purjelennon 
lentotoimintasäännökset
9.7.2019 alkaen
Jyrki Laitila/Veli-Matti Petramo
23.3.2019 
Purjelentokerhojen päivä



• kumoaa Suomessa ilmailumääräyksen OPS 
M8-6 EASA-ilma-aluksilla; 

• kumoaa lentotoiminta-asetuksen 
(965/2012) kaikki säännökset, jotka 
koskivat TMG- moottoripurjelentokoneita

• Liite I – ilma-alusten osalta tavoitellaan 
samaa OPS- säännöstöä 
lentokelpoisuusasioita lukuunottamatta. 
Asiasta tiedotetaan erikseen.

• Tulee voimaan 9.7.2019

Komission täytäntöönpanoasetus 
(EU) 2018/1976



Asetus hyvin yleisluonteinen - Asetusta täydentää EASAn julkaisema ohjemateriaali, joka nyt 
julkaistu päätöksellä ED Decision 2019/001/R. Ohjemateriaali julkaistaan vain englannin kielellä. 

Katso https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20I%20to%20EDD%202019-
001-R.pdf

Ja https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20II%20to%20EDD%202019-
001-R%20.pdf

Ohjemateriaali käsittää käsitteet hyväksyttävät vaatimusten täyttämisen menetelmät (AMC); 
(Acceptable means of compliance) ja  GM (guidance material)

AMC:tä tulee noudattaa, GM on vain tiedoksi . Senkin noudattaminen on suositeltavaa.

AMC:n voi korvata omalla vaihtoehtoisella menetelmällä(ns. AltMoc) jos se takaa saman 
turvallisuustason ja vain ilmoitusmenettelyllä Traficomiin. Sillä ei voi muuttaa asetuksen 
tarkoitusta.

Yleistä

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20I%20to%20EDD%202019-001-R.pdf
https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/Annex%20II%20to%20EDD%202019-001-R%20.pdf


› Asetus koskee kaikkia moottoripurjelentokoneita, siis myös  TMG – moottoripurjelentokoneita, joka käsitteenä poistuu 
käytöstä

› Asetuksessa tunnetaan nyt moottorikonepuolelta tutut kaupallisen lentotoiminnan poikkeukset: 

› Asetuksen (EU) 2018/1139 30 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti purjelentokoneiden lentotoiminnan harjoittajat 
saavat harjoittaa kaupallista lentotoimintaa vasta annettuaan toimivaltaiselle viranomaiselle ilmoituksen valmiuksistaan ja 
käytettävissään olevista keinoista täyttää purjelentokoneen lentotoimintaan liittyvät velvollisuudet. 

› Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta seuraavanlaiseen purjelentokoneilla harjoitettavaan lentotoimintaan: 

a) kustannustenjakoperiaatteella harjoitettava lentotoiminta edellyttäen, että kaikki lennolla olevat henkilöt vastaavat yhdessä purjelentokoneen 
lennon suorista kustannuksista ja suhteellisin osuuksin purjelentokoneen vuotuisista varastointi-, vakuutus- ja kunnossapitokustannuksista;

b) kilpailulennot tai lentonäytökset edellyttäen, että tällaisista lennoista suoritettava maksu tai muu korvaus rajoittuu purjelentokoneen lennon 
suorien kustannusten ja purjelentokoneen vuotuisten varastointi-, vakuutus- ja kunnossapitokulujen suhteellisen osuuden kattamiseen eivätkä 
palkinnot ylitä toimivaltaisen viranomaisen määrittämää arvoa;

c) esittelylennot, laskuvarjohyppylennot, purjelentokoneiden hinauslennot tai taitolennot, jotka suorittaa joko asetuksen (EU) N:o 1178/2011 10 a 
artiklassa tarkoitettu koulutusorganisaatio (DTO), jonka päätoimipaikka on jäsenvaltiossa, tai organisaatio, joka on perustettu edistämään harraste-
tai vapaa-ajan ilmailua, sillä edellytyksellä, että organisaatio käyttää purjelentokonetta omistus- tai vuokraoikeuden (dry lease) perusteella, 
lennosta ei saada organisaation ulkopuolelle jaettavaa voittoa ja tällaiset lennot ovat organisaation toiminnasta vain marginaalinen osa;

d) koulutuslennot, jotka suorittaa asetuksen (EU) N:o 1178/2011 10 a artiklassa tarkoitettu koulutusorganisaatio (DTO), jonka päätoimipaikka on 
jäsenvaltiossa 

Muutoksia



GM1 to Article 3(2)(a);(b) Air operations 
DIRECT COSTS 
‘Direct costs’ refer to the costs directly incurred in relation to a flight, for example, fuel 
or other energy costs of the powered sailplane and the retrieve vehicle directly 
incurred in relation to a flight, take-off and landing fees, and rental fee for a sailplane. 
Direct costs do not include profit or salary of the pilot. 

GM2 to Article 3(2)(a);(b) Air operations 
ANNUAL COSTS 
‘Annual costs’ refer to the costs of the sailplane over a period of 1 calendar year, 
excluding any profit or salary of the pilot. 

-

AMC/GMIssä määrittelyt



GM1 to Article 3(2)(c) Air operations 
ORGANISATION CREATED FOR THE PURPOSES OF PROMOTING AERIAL SPORT OR LEISURE AVIATION 
An ‘organisation created for the purposes of promoting aerial sport or leisure aviation’ refers to any non-
profit organisation established under applicable national law for the sole purpose of gathering persons 
sharing the same interest in general aviation to fly for pleasure or to conduct parachute jumping. Usual 
practice is that such organisation has sailplanes available. 

GM2 to Article 3(2)(c) Air operations 
MARGINAL ACTIVITY 

The term ‘marginal activity’ is understood to represent a very minor part of the overall activity of an 
organisation, mainly for the purpose of promoting itself or attracting new students or members. An 
organisation intending to offer such flights as regular business activity is not considered to meet the 
condition of marginal activity. Also, flights organised with the sole intent to generate income for the 
organisation are not considered to be a marginal activity 

Jatkuu



› Lentokäsikirja tai vastaava

› ATS-lentosuunnitelmatiedot, jos sellaista vaaditaan

› Ajantasaiset ilmailukartat aiotun lennon alueelta

› Tiedot tunnistavan ja tunnistettavan ilma-aluksen 
käyttämistä menettelyistä ja näkömerkeistä (kts. 
SERA- lentosäännöt)

› Muut vaadittavat asiakirjat voidaan säilyttää 
toimintapaikalla

Mukana pidettävät asiakirjat
(SAO.GEN.155):



SAO.IDE.105 Lento- ja suunnistusmittarit

a) Purjelentokoneessa on oltava laite, joka mittaa ja ilmoittaa

1) ajan tunteina ja minuutteina;

2) painekorkeuden; 

3) mittarinopeuden;

4) moottoripurjelentokoneilla magneettisen ohjaussuunnan. 

b) Sen lisäksi, mitä a alakohdassa säädetään, toimittaessa olosuhteissa, 
joissa purjelentokonetta ei voida pitää halutulla lentoradalla käyttämättä 
yhtä tai useampaa lisämittaria, purjelentokoneissa on pilvilennossa tai 
yöllä lennettäessä oltava laite, joka mittaa ja ilmoittaa

1) pystynopeuden; 

2) lentoasennon tai kaarron ja luisun;

3) magneettisen ohjaussuunnan. 

VARUSTEISTA:



Laskuvarjo EI ole enää pakollinen varuste

Lisähapen käyttäminen on harkinnanvaraista. AMC kehoittaa
käyttämään aina yli 3 km:n korkeudessa

PUNNITUS SAO.POL.100

SAO.POL.100 Punnitus

a) Purjelentokoneen punnituksen suorittaa purjelentokoneen valmistaja 
tai se suoritetaan asetuksen (EU) N:o 1321/2014 (1) liitteen I 
mukaisesti.

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että purjelentokoneen 
massa on määritetty punnitsemalla ennen ensimmäistä käyttöönottoa. 
Muutosten ja korjausten yhteisvaikutus massaan on otettava huomioon 
ja merkittävä asiakirjoihin. Näiden tietojen on oltava ilma-aluksen 
päällikön saatavilla. Purjelentokone on punnittava uudelleen, jos 
muutosten tai korjausten vaikutusta massaan ei tunneta.

MUUTA VARUSTEISTA



SAO.OP.155 ERITYISLENTOTOIMINTA PURJELENTOKONEILLA

a) Ennen purjelentokoneella harjoitettavan erityislentotoiminnan tai 
erityislentotoimintasarjan aloittamista ilma-aluksen päällikön on suoritettava 
riskinarviointi, eli arvioitava toiminnan vaativuus määrittääkseen aiottuun lentotoimintaan 
liittyvät vaarat ja riskit sekä tarvittaessa toimenpiteet riskien vähentämiseksi.

b) Purjelentokoneella harjoitettava erityislentotoiminta on suoritettava tarkistuslistan 
mukaisesti. Ilma-aluksen päällikön on laadittava tarkistuslista ja varmistettava, että se 
soveltuu kyseiseen erityislentotoimintaan ja käytettävään purjelentokoneeseen 
riskinarvioinnin perusteella ja ottaen huomioon kaikki tässä liitteessä esitetyt 
vaatimukset. Tarkistuslistan on oltava helposti ilma-aluksen päällikön ja muiden miehistön 
jäsenten saatavilla jokaisella lennolla, jos se on tarpeen heidän tehtäviensä 
suorittamiseksi.

c) Ilma-aluksen päällikön on säännöllisesti tarkasteltava uudelleen ja tarvittaessa 
päivitettävä tarkistuslistaa riskinarvioinnin ottamiseksi asianmukaisesti huomioon.



AMC1 SAO.OP.155 Sailplane specialised
operations
CRITERIA FOR SAILPLANE SPECIALISED 
OPERATIONS
The pilot-in-command or the operator should 
consider the following criteria to determine 
whether an activity falls within the scope of 
sailplane specialised operations:
a) special equipment affecting the behaviour of 
the sailplane in flight is necessary to fulfil the 
task; or
(b) persons leave the sailplane during flight

ERITYISLENTOTOIMINTA – MITÄ SE ON?



GM1 SAO.OP.155 Sailplane specialised operations
LIST OF OPERATIONS
(a) Sailplane specialised operations include the following activities:

1) parachute operations;
2) aerial advertising flights, i.e. banner towing with powered sailplanes;
3) news media flights, television and movie flights; and
4) flying display.

(b) The following operations are not considered sailplane specialised operations, but 
normal operations:

1) sailplane towing;
2) competition flights; and
3) aerobatic flights.

ERITYISLENTOTOIMINNAN LISÄTIEDOT: Katso AMC/GM-materiaali



Muussa EU-maassa rekisteröidyn purjelentokoneen 
omistajan huomioon:
AMC1 SAO.GEN.110(a)
The operator of a sailplane which is not registered in the 
Member State, where the sailplane is predominantly based, 
should notify the competent authority of that Member State 
prior to the start of operation.
(b) The notification should include:
(1) sailplane type;
(2) sailplane registration;
(3) main base;
(4) expected duration of the operation; and
(5) contact details of the operator



Lisätietoja myös
Traficom lentotoiminta

Veli-Matti Petramo@traficom.fi
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Jyrki.Laitila@traficom.fi
www.traficom.fi
@TraficomFinland
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