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Vastuullinen liikenne.

Rohkeasti yhdessä.

Huoltotoiminta asetuksen EU1321/2014 
muutokset

Jukka Parviainen ylitarkastaja 
21.1.2017



Liikenteen turvallisuusvirasto

Part-M General Aviation Task Force (Phase 
I)

• Asetuksen EU1321/2014 muutos

• Commission Regulation (EU) 2015/1088

• Acceptable Means of Compliance and Guidance Materia l

• 21/10/2015 AMC to Part M - Amendment 13 Part-M Task Force Phase I

• 21/10/2015 GM to Part M - Amendment 4 Part-M Task Force Phase I

• 09/07/2015 AMC to Part M - Amendment 12 CS for Standard Changes 
and Standard Repairs (CS-STAN) – Phase 1(Part-M ja Part-145 
muutokset)

• Initial Airworthiness

• Uusi CS-STAN 09/07/2015

• Vakio muutostyöt

• Vakio korjaukset

• CS-SR801a — Aircraft Repair according to FAA Advisory Circular AC 
43.13-1B CS-SR802a — Repair of Sailplanes, Powered Sailplanes, LSA 
and VLA23.1.2017 4



Liikenteen turvallisuusvirasto

Huolto-ohjelman laatiminen ja 
“hyväksyntä”

• Part-M Subpart-G lentokelpoisuuden hallintaorganisa atio 
organisaatio

• Voi laatia huolto-ohjelman ja hyväksyttää sen ilma-aluksen 
rekisteröintimaan viranomaisella.

• Voi laatia huolto-ohjelman ja hyväksyä sen toimilupansa mukaisesti (IA:n 
rekisteröinti ja toimiluvan myöntänyt viranomainen on sama).

• Voi laatia huolto-ohjelman ja ilma-aluksen omistaja allekirjoitaa M.A.302(h) 
kohdan mukaisen lausunnon (vain ELA1 ilma-aluksen).

• Part-M Subpart-F tai Part-145 huolto organisaatio ( mussa kuin 
kaupallisessa toiminnassa olevat ELA2 ilma-alukset)

• Voi laatia huolto-ohjelman ja hyväksyttää sen ilma-aluksen 
rekisteröintimaan viranomaisella.

• Voi laatia huolto-ohjelman ja ilma-aluksen omistaja allekirjoitaa M.A.302(h) 
kohdan mukaisen lausunnon (vain ELA1 ilma-aluksen).
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Liikenteen turvallisuusvirasto

Huolto-ohjelman laatiminen ja 
“hyväksyntä”

• Yksityiskäytössä olevan ELA1 ilma-aluksen omistaja voi myös itse laatia 
huolto-ohjelman ja allekirjoitaa M.A.302(h) kohdan mukaisen lausunnon, 
jolloin hän ottaa vastuun itse huolto-ohjelmasta ja kaikista 
suunnitteluhyväksynnän haltijan suosituksiin tehdyistä poikkeuksista.

• M.A.302(h)(4) 

• Jos toimivaltainen viranomainen ei hyväksy huolto-ohjelmaa (joko 
suoraan tai osan M osaston A luvun G mukaisen organisaation 
välityksellä käyttämällä epäsuoraa hyväksyntämenettelyä), 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.23.1.2017 6



Liikenteen turvallisuusvirasto

huolto-ohjelman sisältö (yksinkertaiset 
ilma-alukset)

• Vaihtoehto 1 

• M.A.302(b), (c), (d), (e) ja (g) mukainen (yksinkertaiset ilma-alukset)

• Viranomainen tai G-organisaatio hyväksyy huolto-ohj elman

• Ilma-aluksen huolto-ohjelman on oltava seuraavien ohjeiden mukainen:

• toimivaltaisen viranomaisen antamat ohjeet;

• jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat ohjeet

• omistajan tai jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation ehdottamat 
täydentävät tai vaihtoehtoiset ohjeet

• Ilma-aluksen huolto-ohjelman on sisällettävä kaikki huoltoa koskevat 
yksityiskohdat, huoltoväli mukaan luettuna, sekä kaikki ilma-alustyyppiin ja 
lentotoiminnan erityispiirteisiin liittyvät erityiset tehtävät.

• Ilma-aluksen huolto-ohjelmaa on tarkistettava säännöllisesti ja muutettava 
tarvittaessa. 23.1.2017 7



Liikenteen turvallisuusvirasto

Yksityiskäytössä olevan ELA1 ilma-
aluksen huolto-ohjelman sisältö

• Vaihtoehto 2 M.A.302(h)
• M.A.302(d) ja (e) mukainen

• d) Ilma-aluksen huolto-ohjelman on oltava seuraavien ohjeiden mukainen:

• i) toimivaltaisen viranomaisen antamat ohjeet;

• ii) jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat ohjeet

• iii) omistajan tai jatkuvan lentokelpoisuuden hallintaorganisaation ehdottamat 
täydentävät tai vaihtoehtoiset ohjeet

• e) Ilma-aluksen huolto-ohjelman on sisällettävä kaikki huoltoa koskevat 
yksityiskohdat, huoltoväli mukaan luettuna, sekä kaikki ilma-alustyyppiin ja 
lentotoiminnan erityispiirteisiin liittyvät erityiset tehtävät.

• Ilma-aluksen huolto-ohjelmassa on yksilöitävä selkeästi omistaja ja ilma-alus, 
jota huolto-ohjelma koskee, mahdollisesti asennettu moottori ja potkuri mukaan 
luettuina.

• Huolto-ohjelma ei saa olla vähemmän rajoittava kuin 
”vähimmäistarkastusohjelma” (MIP)

• Ilma-aluksen huolto-ohjelman on sisällettävä kaikki pakolliset 
jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat vaatimukset, kuten toistuvat 
lentokelpoisuusmääräykset23.1.2017 8



Liikenteen turvallisuusvirasto

Yksityiskäytössä olevan ELA1 ilma-
aluksen huolto-ohjelman sisältö

• Vaihtoehto 2 jatkuu

• Lisäksi ilma-aluksen huolto-ohjelmassa on määritettävä kaikki muut 
huoltotehtävät, jotka on suoritettava tietyn ilma-alustyypin, ilma-aluksen 
konfiguraation sekä lentotoiminnan lajin ja erityispiirteiden

• Jos toimivaltainen viranomainen ei hyväksy huolto-ohjelmaa (joko 
suoraan tai osan M osaston A luvun G mukaisen organisaation 
välityksellä käyttämällä epäsuoraa hyväksyntämenettelyä), 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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Liikenteen turvallisuusvirasto

Yksityiskäytössä olevan ELA1 ilma-
aluksen huolto-ohjelman sisältö

• Vaihtoehto 2 jatkuu

• Ilma-aluksen huolto-ohjelma on tarkistettava vähintään kerran 
vuodessa. Ilma-aluksen huolto-ohjelman tarkistuksen tekee 
joko: 

• henkilö, joka tekee ilma-aluksen lentokelpoisuustarkastuksen M.A.710(ga) 
kohdan mukaisesti, tai 

• osan M osaston A luvun G mukainen organisaatio, joka vastaa ilma-aluksen 
jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnasta, jos huolto-ohjelman tarkistusta ei 
tehdä lentokelpoisuustarkastuksen yhteydessä

• Jos ilma-aluksessa havaitaan tarkistuksen yhteydessä 
poikkeavuuksia, jotka liittyvät huolto-ohjelman sisällöllisiin 
puutteisiin, tarkistuksen tekevän henkilön on ilmoitettava asiasta 
rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, ja omistajan 
on muutettava huolto-ohjelmaa kyseisen toimivaltaisen viranomaisen 
kanssa sovitulla tavalla.23.1.2017 10



Liikenteen turvallisuusvirasto

Yksityiskäytössä olevan ELA1 ilma-aluksen 
(joka ei ole ilmalaiva) huolto-ohjelman sisältö

• Vaihtoehto 3 M.A.302(i) mukainen vähimmäistarkastusohjelma (MIP)

• Ohjelmassa on vahvistettava seuraavat tarkastusvälit: 

• ELA1-lentokoneille ja ELA1-moottoripurjelentokoneille (TMG) tarkastus on 
tehtävä vuosittain tai 100 käyttötunnin välein sen mukaan, kumpi ajankohta 
on aikaisempi. Tarkastusvälissä voidaan sallia yhden kuukauden tai 10 
tunnin jousto, kunhan seuraavan tarkastuksen ajankohta lasketaan 
alkuperäisen tarkastuspäivän tai -tuntimäärän perusteella. 

• ELA1-purjelentokoneille, moottorikäyttöisille ELA1-purjelentokoneille, jotka 
eivät ole TMG-moottoripurjelentokoneita, sekä ELA1-ilmapalloille tarkastus 
on tehtävä vuosittain. Tarkastusvälissä voidaan sallia yhden kuukauden 
jousto, kunhan seuraavan tarkastuksen ajankohta lasketaan alkuperäisen 
tarkastuspäivän perusteella.
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Liikenteen turvallisuusvirasto

Yksityiskäytössä olevan ELA1 ilma-aluksen 
(joka ei ole ilmalaiva) huolto-ohjelman sisältö

• Vaihtoehto 3 jatkuu

• M.A.302(i) mukainen vähimmäistarkastusohjelma (MIP)

• Tarkastettava ja huollettava kaikki AMC M.A.302(i) mukaiset kohteet. 

• Tarkastuslistat:

• ELA1-lentokoneet

• ELA1-purjelentokoneet ja ELA1-moottoripurjelentokoneet

• ELA1-kuumailmapallot
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Liikenteen turvallisuusvirasto

Yksityiskäytössä olevan muun kuin suuren ilma-
aluksen huolto-ohjelman tekeminen ja 
hyväksyntä

23.1.2017 13

Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 Vaihtoehto 3
ELA 2 ilma-alus

Huolto-
ohjelman 
tekeminen ja 
hyväksynnän 
käsittely

Omistaja Sopimus G-
organisaation
kanssa

Sopimus G-, F-
tai 145-
organisaation 
kanssa

Huolto-
ohjelman
Hyväksyntä/ 
Lausunto 
(Declaration) 

Viranomainen
Tai
Lausunto (ELA1)

Viranomainen
Tai
Lausunto 
(ELA1)
Tai
G-organisaatio

Viranomainen
Tai
Lausunto (ELA1)



Liikenteen turvallisuusvirasto

Huolto-ohjelman sisältö ja 
lentokelpoisuuden tarkastus
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Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2
ELA1 (ei kaupallinen toiminta)

Huolto-ohjelman sisältö Suunnittelun hyväksynnän 
haltijan huolto-ohjeet 
(M.A.302(d) ja (e) mukaan), 
kuitenkin  vähintään MIP

Vähimmäistarkastusohjelma 
(MIP) M.A.302(h)(2) ja 
M.A.302(i)

Räätälöinti tietylle ilma-alukselle M.A.302 mukainen tai AMC 
M.A.302(e) pohjalle
(Ei complex ilma-alus)

AMC M.A.302(e) pohjalle

Huolto-ohjelman Hyväksyntä/ 
Lausunto (Declaration) 

Viranomainen
Tai
CAMO
tai
Omistaja (ELA1 ei kaupallinen 
toiminta)

Viranomainen
Tai
CAMO
tai
Omistaja (ELA1 ei kaupallinen 
toiminta)

Lentokelpoisuuden tarkastus 
ja ARC:n julkaiseminen

Viranomainen
Tai
CAMO

Viranomainen
Tai
CAMO
Tai
F tai 145 organisaatio
(ELA2) vuosihuollon 
yhteydessä



Liikenteen turvallisuusvirasto

Huolto-ohjelma pohja, sekä MIP huoltolistat 

AMC M.A.302(e) kohdassa Ilma-aluksen huolto-
ohjelma malli, jota voi käyttää pohjana;

http://www.trafi.fi/yleisilmailijalle/ilma-

alukset/lentokelpoisuuden_hallinta/huolto-ohjelmat

EASA:n AMC -materiaalin mukainen huolto-
ohjelmapohja:

Ilma-aluksen huolto-ohjelma 21.3.2016

Trafin julkaisema muut huolto-ohjelmapohjat,sekä 
MIP huoltolistat löytyvät samalta verkkosivulta23.1.2017 15



Liikenteen turvallisuusvirasto

Tulevat muutokset:
Part-M General Aviation Task Force (Phase II)

• Opinion 05/2016 julkaistu 13.4.2016:

• Komissiossa äänestys helmikuu 2017?

• Uusi Light Part-M (Part-ML) 

• Uusi “Combined Airworthiness Organisation” (Part-CAO) (ei 
SMS)

23.1.2017 16



Liikenteen turvallisuusvirasto

Tulevat muutokset:
Part-M General Aviation Task Force (Phase II)

• Part-ML

• Sovelletaan:

• Lentokoneet MTOM 2730 Kg tai alle

• muut ELA2 ilma-alukset

• Helikopterit max. paikkaluku 4, sekä MTOM 1200 Kg tai alle

• Sovelletaan yksityisessä ja kaupallisessa operoinnissa (ei
EC 1008/2008 mukaista CAT toimintaa)

• Huom: tarkoittaa sitä että Part-ML kattaa kaikki purjelento ja 
pallotoiminnan, vaikakin kuljetettaisiinkin ihmisiä kaupallisesti

23.1.2017 17



Liikenteen turvallisuusvirasto

Tulevat muutokset:
Part-M General Aviation Task Force (Phase II)

• Ehdotettu uusi Uusi “Combined Airworthiness Organisation” 
(Part-CAO) yleisilmailuun

• Sovelletaan non-complex ei-CAT ilma-aluksiin

• Yhdistää Subpart-F huolto-organisaation ja CAMO:n oikeudet.

• Ei SMS vaatimuksia: Jatketaan entisellä laatujärjestelmällä (tai 
organisational reviews, jos organisaatio on pieni).

• Esitelty yksinkertaisemmat vaatimukset, lisätty organisaation
oikeuksia itsehyväksyä työnlaajuuden-, toimitilojen-, työkalujen-, 
henkilöstön-, yms. muutoksia,  
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Liikenteen turvallisuusvirasto

Tulevat muutokset:
Part-M General Aviation Task Force (Phase II)
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Liikenteen turvallisuusvirasto

Liite II huoltotoiminta

• Huoltotoiminnan kannalta relevantit 
ilmailumääräykset

• AIR M1-5 Ilmailuvälineiden Huoltotoiminta-, Lentokelpoisuuden 
Hallinta- Ja Muutostyövaatimukset

• AIR M16-1 Kansallisten ilma-alusten lentokelpoisuusvalvonta

• PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset vaatimukset

23.1.2017 20



Liikenteen turvallisuusvirasto

AIR M1-5 Ilmailuvälineiden Huoltotoiminta-, Lento-
kelpoisuuden Hallinta- Ja Muutostyövaatimukset

• Kumoaa 18 ilmailumääräystä, joista osa huoltovaatimuksia 
siirretty uudistettuun ilmailumääräykseen AIR M1-5:

AIR M1-5 Ilmailuvälineiden yleiset huoltotoimintavaatimukset

AIR M1-9 Ilma-aluksen teknillinen päiväkirja

AIR M2-5 Normaalin, rajoitetun taitolennon ja taitolentoluokan lentokoneiden 
punnitus ja massantarkkailu, AIR M2-15 Hyrrämittareiden ja –laitteiden käyntijaksot

AIR M2-23 Normaalin, rajoitetun taitolentoluokan ja taitolentoluokan lentokoneiden 
magneettikompassin huolto ja kompensointi

AIR M4-5 Helikoptereiden punnitus ja massantarkkailu

AIR M4-15 Helikoptereiden hyrrämittareiden ja –laitteiden käyntijaksot

AIR M4-23 Helikoptereiden magneettikompassin huolto ja kompensointi,

AIR M5-3 Koe- ja harrasteluokkaan kuuluvan ilma-aluksen lentokelpoisuus ja 
huolto,

AIR M6-2 Purje-lentokoneiden ja moottoripurjelentokoneiden punnitus ja 
massantarkkailu,

Jatkuu…
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Liikenteen turvallisuusvirasto

AIR M1-5 Ilmailuvälineiden Huoltotoiminta-, Lento-
kelpoisuuden Hallinta- Ja Muutostyövaatimukset

• Kumoaa 18 ilmailumääräystä:

AIR M8-3 Lentomoottorien huolto ja korjaus,

AIR M8-4 Lentomoottorien peruskorjaus-jaksot ja niiden jatkaminen,

AIR M9-2 Potkurien huolto,

AIR M11-1 Ilma-aluksissa käytettävät käsisammuttimet,

AIR M11-4 Ilma-alusten paineastioiden käyttö ja valvonta,

AIR M11-7 Painekorkeusmittarien ja painekorkeutta mittaavien laitteiden ja järjestelmien 
tarkastus ja huolto,

AIR M13-2 Ilmailuvälinehuoltoyritykset,

AIR M13-3 Hyväksytyt huolto-organisaatiot sekä ilmailumääräyksen

• Osin kumottu ilmailumääräys: 

PEL M3-4 Ilma-alushuoltajan kansalliset vaatimukset, kohdat 5, 7.1, 7.3 ja 7.4. 

Jatkuu…23.1.2017 22



Liikenteen turvallisuusvirasto

AIR M1-5 Ilmailuvälineiden Huoltotoiminta-, Lento-
kelpoisuuden Hallinta- Ja Muutostyövaatimukset

Poistetut ilmailuohjeet: 

• AIR T1-2 Ilma-aluksen teknillisen päiväkirjan avaus-, täyttö- ja 
käyttöohjeet,

• AIR T6-2 Ohjeita purjelentokoneen punnitukseen sekä 
punnituspöytäkirjan ja todistuksen täyttöön,

• AIR T8-9 Moottorin iskuvauriot,

• AIR T8-10 Moottorien peruskorjausjaksot ja peruskorjausjakson 
jatkaminen,

• AIR T9-3 Potkurin käyntijaksot,

• AIR T11-2 Ilma-alusten käsisammuttimet ja niiden käyttö.
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Liikenteen turvallisuusvirasto

AIR M1-5 Ilmailuvälineiden Huoltotoiminta-, Lento-
kelpoisuuden Hallinta- Ja Muutostyövaatimukset

Soveltamisala

Määräystä sovelletaan sellaisten ilma-alusten huoltamiseen ja muutostöihin, joihin 
EASA-asetusta tai sen nojalla annettuja komission asetuksia ei sovelleta. 

Määräystä ei kuitenkaan sovelleta ilmailulain 9 §:n 2 momentissa lueteltuihin ilma-
aluksiin ja laitteisiin;

• painopisteohjattu ultrakevyt lentokone tai moottoroitu laskuvarjo;

• liidin, jonka rakenteellinen massa yksipaikkaisena on enintään 80 
kilogrammaa tai kaksipaikkaisena 100 kilogrammaa, mukaan luettuna jaloilta 
lähtevät liitimet;

• muu ilma-alus, jonka rakenteellinen massa polttoaine mukaan luettuna on 
enintään 70 kilogrammaa; tällä ei kuitenkaan tarkoiteta miehittämätöntä ilma-
alusta.
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Liikenteen turvallisuusvirasto

Kysyttävää ?

23.1.2017 25



Vastuullinen liikenne.

Rohkeasti yhdessä.

Liikenteen turvallisuusvirastoKumpulantie 9, 00520 HelsinkiPL 320, 00101 HelsinkiPuhelin 029 534 5000www.trafi.fi
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Vastuullinen liikenne.

Rohkeasti yhdessä.

Määräysmuutoksia
- harrasteilmailun koulutusorganisaatiot

Kaamospäivät 21.1.2017

Helena Pietilä, johtava asiantuntija, Trafi
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Disclaimer
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Huom!

Tuleva DTO -määräys on vasta luonnostasolla, 

joten tässä esityksessä mainitut asiat 

saattavat muuttua.



Liikenteen turvallisuusvirasto

Historiaa

• Nykyisen lentomiehistöasetuksen vaatimukset 
koulutusorganisaatioille koettiin liian raskaiksi 
pienille harrastekouluttajille

• EASA alkoi kehittämään vaihtoehtoa ATOille

• DTO määräys koskee lentokone-, helikopteri-, 
purjelento- ja pallolentokoulutusta

23.1.2017 30
Part-FCL

Lupakirjavaatimukse
t

Part-ARA
Viranomaisvaatimuks

et
Part-DTO

DTO vaatimukset

Perusasetus 216/2008

Part-ORA
ATO vaatimukset



Liikenteen turvallisuusvirasto

DTO tiivistettynä
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Ei koulutuslupaa 

DTO ilmoitus

(declaration)

Rajoitetut 
koulutusoikeudet

LAPL, PPL, 
SPL ja BPL

TMG, SEP land, 
sea

FIE(S)* ja 
FIE(B)*

TMG, SEP land, 
sea

SE hekot (max 5 

pax)

Taitolento
Hinaus

Yö
Pilvilento

Lentoonlähtötava
t

FI(S) ja FI(B)
FE(S) ja FE(B)

FIE(S)* ja 
FIE(B)*

Kevennetyt 
organisaatiovaatimukse

t

Kevennetty valvonta



Liikenteen turvallisuusvirasto

Ilmoitusmenettely
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DTO koulu Trafi

� Lähettää ilmoituksen 
Trafille

� Koulutusohjelmat

� Vastuuhenkilö(t)
• representative ja 

päälennonopettaj
a

� Safety policy

� Tarkistaa että ilmoituksessa 
on kaikki tarvittavat tiedot

� Tarkistaa koulutusohjelmat
� aikaa 6 kk
� voivat olla valmiiksi 

hyväksyttyjä

� Kuittaa ilmoituksen 
vastaanotetuksi 10 
työpäivän kuluessa

Koulutus saa alkaa kun 
ilmoitus lähetetty Trafille



Liikenteen turvallisuusvirasto

Vastuuhenkilöt (DTO.GEN.210)

• Representative tehtävät: 

• vaatimustenmukaisuuden valvonta

• safety policy: kehittäminen, korjaavat toimenpiteet, safety 
promotion 

• resurssien riittävyyden varmistaminen

• Koulutuspäällikön tehtävät:

• koulutuksen vaatimuksenmukaisuuden valvonta

• lento- ja teoriakoulutuksen integrointi

• oppilaiden kehittymisen valvonta

• hold or have held FI + 100h opettajana (AMC –tason vaatimus)

There shall have been no sanctions imposed during the last 3 
years on the person(s) fulfilling the roles of the representative 
and the HT, including suspension, limitation or revocation of any 
of their licences, ratings or certificates issued in accordance with 
this Part, as well as for non-compliances with the Basic 
Regulation and its Implementing Rules. 23.1.2017 33



Liikenteen turvallisuusvirasto

Koulutusohjelmat

• koulut ja/tai yhdistykset voivat tehdä yhteisiä 
standardiohjelmia

• Trafi tulee pitämään listaa tarkastetuista 
koulutusohjelmista

• Koulutusohjelman sisältö

• kurssin tavoite

• aloitusvaatimukset ja hyvitykset

• teoriakoulutus

• lentoharjoitukset, niiden tavoitteet sekä hyväksytyn 
suorituksen määrittely

• kurssin rakenne ja koulutusten yhteensovittaminen

• tasokokeeet23.1.2017 34



Liikenteen turvallisuusvirasto

Valvonta ja turvallisuudenhallinta

• Koululla oltava oma valvonta (annual internal
review)

• Kopio lähetettävä Trafille

• Lisäksi DTO lähettää Trafille vuosittain aktiivisuus-
raportin (annual activity report)

• Trafi suorittaa valvontaa riskiperusteisesti

• huomioitava koulun vuosittaiset raportit ja  
poikkeamailmoitukset

• valvontasykli max 6 vuotta (AMC)

• oversight shall include inspections, including 
unannounced inspections, as appropriate

• may include audits 23.1.2017 35



Liikenteen turvallisuusvirasto

Vuosittaiset raportit

Annual internal review: 

• Safety risk and performance: analysis of events, 
assessment of improvements/mitigation measures and 
ensuring the integration of training. 

• Training adequacy: training practices, instructor 
standardisation and up-to-date training programmes. 

• Safety policy: assessment of the safety policy for its 
adequacy and being up to date. 

Annual activity report:

• trainings actually provided 

• names of instructors per training course 

• names of all students, training and status 

• training aircraft and FSTDs

• all occurrences, accidents and incidents23.1.2017 36



Liikenteen turvallisuusvirasto

Viranomaisen toimet tarvittaessa

• Trafi voi tehdä poikkeaman mikäli kouluttaja ei
noudata määräyksiä

• Koulun korjattava tilanne annetun määräajan
puitteissa

• Trafi voi rajoittaa tai kieltää koulutustoiminnan
välittömästi

• välitön turvallisuusriski

• DTO ei korjaa saamaansa havaintoa tai muuta
viranomaisen osoittamaa puutetta (esim. 
Koulutusohjelmassa)

• Trafilla oikeus myös muihin toimenpiteisiin
ilmailulain puitteissa23.1.2017 37



Liikenteen turvallisuusvirasto

Siirtymä

• Kansalliset kouluttajat voivat valita ATO vai DTO

• Viimeistään 8.4.2018

• Myös nykyinen ATO voi siirtyä DTO:ksi, mikäli haluaa 
ja DTO:lle sallitut koulutuslajit ovat riittävät 

23.1.2017 38



Liikenteen turvallisuusvirasto

Tämän hetken tilanne

• DTO määräysluonnos parhaillaan käsittelyssä EASA 
komiteassa

• Voimaan todennäköisesti loppukesällä-syksyllä 2017

Lisää määräyksiä EASAn kotisivuilla 

• Document Library (luonnokset)

• Regulations (voimassaolevat)

• Agency decisions (AMC ja GM materiaali)

23.1.2017 39



Vastuullinen liikenne.

Rohkeasti yhdessä.

Liikenteen turvallisuusvirastoKumpulantie 9, 00520 HelsinkiPL 320, 00101 HelsinkiPuhelin 029 534 5000www.trafi.fi

Kiitokset!

Kysymyksiä?



1/23/2017 42



Vastuullinen liikenne.

Rohkeasti yhdessä.

Määräysmuutoksia
- kerhojen laskuvarjohyppytoiminta

Kaamospäivät 21.1.2017

Helena Pietilä, johtava asiantuntija, Trafi



Liikenteen turvallisuusvirasto

Ei-kaupallista hyppylentotoimintaa 
koskevat Part-NCO määräykset 

• NCO.GEN GENERAL REQUIREMENTS

• NCO.OP OPERATIONAL PROCEDURES

• NCO.POL AIRCRAFT PERFORMANCE AND OPERATING 

LIMITATIONS

• NCO.IDE.A INSTRUMENTS, DATA AND EQUIPMENT  

• SECTION 1 Aeroplanes

Laskuvarjohyppy on erityislentotoimintaa, noudatetaan myös:

• NCO.SPEC SPECIFIC REQUIREMENTS 

• NCO.SPEC General

• NCO.SPEC.PAR Parachute operations (PAR)23.1.2017 44



Liikenteen turvallisuusvirasto

Kaupallinen hyppylentotoiminta 

• Kaupalliseen erityislentotoimintaan (lentotyö) 
sovelletaan lentotoiminta-asetuksen osaa SPO 
21.4.2017 alkaen. 
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Liikenteen turvallisuusvirasto

Kansallinen määräys OPS M6-1

• OPS M6-1 

• poistetaan hyppylentotoimintaa koskevat kohdat 3.3 ja 
3.4, koska Part-NCO korvaa ne

• Ei tarkoitus muuttaa itse hyppäämiseen liittyviä 
vaatimuksia

• Part-NCO:ssa ei erityisiä hyppylentäjävaatimuksia

• lattiaa voidaan käyttää istuimena edellyttäen, että 
tehtäväasiantuntijalla on mahdollisuus pitää jostain 
kiinni tai kiinnittää itsensä (NCO.SPEC.PAR.110)

23.1.2017 46



Liikenteen turvallisuusvirasto

Keskeisiä muutoksia

Ilma-aluksen päällikön vastuulla

• toiminnan riskienarviointi tehty 

• riskien tunnistus ja 

• riskejä lieventävät toimet

• toimintaa varten laadittu tarkistuslista, joka oltava 
mukana ja käytössä joka lennolla

a) normaali-, poikkeus- ja hätätilannemenetelmät 

b) asiaankuuluvat suoritusarvotiedot 

c) vaadittava varustus

d) mahdolliset rajoitukset; ja 

e) ilma-aluksen päällikön ja tarvittaessa miehistön 
jäsenten ja tehtäväasiantuntijoiden tehtävät ja 
velvollisuudet23.1.2017 47



Liikenteen turvallisuusvirasto

Riskienarviointi

Riskienarvioinnin teko ja tarkistuslistan laadinta on 
järkevää tehdä kerhokohtaisesti hyppylentäjien ja 
hyppääjien yhteistyönä hyödyntäen olemassa olevia 
ohjemateriaaleja

• SPO –toimintaan tehty mallipohja

• http://www.trafi.fi/ilmailu/lentotoiminta/kaupallinen_erityis
lentotoiminta_%28spo%29

• Turvallisen toiminnan mallista ilmailukerhoille (TTM)

• http://www.trafi.fi/ilmailu/harrasteilmailun_turvallisuus/har
rasteilmailuyhteistyo

• Part-NCOn AMC ja GM -materiaali (NCO.SPEC.105)

• https://www.easa.europa.eu/document-library/technical-
publications/easy-access-rules-air-operations23.1.2017 48



Liikenteen turvallisuusvirasto

Lisähappi

NCO.SPEC.PAR.115

• tehtäväasiantuntijat ja muut miehistön jäsenet kuin 
päällikkö voivat olla käyttämättä lisähappea kun 
painekorkeus on 

• yli 13 000 jalkaa enintään kuuden minuutin ajan; tai

• yli 15 000 jalkaa enintään kolmen minuutin ajan

NCO.OP.190, NCO.SPEC.110 

• päällikkö voi määrittää lisähapen tarpeen 

• jos ei pysty määrittämään, lisähappea käytettävä 

• kun yli 10 000 ft yli 30 minuutin ajan ja 

• aina, kun yli 13 000 ft23.1.2017 49



Vastuullinen liikenne.

Rohkeasti yhdessä.

Liikenteen turvallisuusvirastoKumpulantie 9, 00520 HelsinkiPL 320, 00101 HelsinkiPuhelin 029 534 5000www.trafi.fi

Kiitokset!

Kysymyksiä?
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Kemi-Tornion lentoaseman 
tilanne ja lähitulevaisuus

Kaamospäivät 21.1.2017

Joni Nojonen

Kemi-Tornion lentoaseman päällikkö



1. Historia

2. Matkustajamäärien ja operaatioiden kehitys

3. Nykytilanne

4. Lähitulevaisuus

5. Oulun kiitotieremontti ja sen vaikutukset



Historia lyhyesti

• 1936: Kemi-Tornion lentoaseman rakennustyöt alkavat. Rakennustyöt 
valmistuvat syksyllä 1939. Aero O/Y aloittaa heti lennot reitillä Helsinki-
Tampere-Vaasa-Kemi. Sota kuitenkin keskeyttää lentotoiminnan pian 
sen alkamisen jälkeen.

• 1941: elokuussa lentoasema luovutetaan Saksan ilmavoimille. 
Vetäytyessään saksalaiset tuhoavat kiitotiet ja rakennukset.

• 1945: Sodassa vaurioituneet kiitotiet korjataan. Aero aloittaa 
lentoliikenteen Helsingistä Kemiin. Vuosittainen matkustajamäärä Kemin 
lentoasemalla on 2 652.

• 1953: Uusi asemarakennus valmistuu. Asemarakennusta laajennetaan 
vielä 1960-luvulla, jolloin sen yhteyteen valmistuu lennonjohtotorni.

• 1960: Uusi, 2 000 metriä pitkä kiitotie otetaan käyttöön. Myöhemmin 
pääkiitotietä jatketaan 2500 metriin ja se saa asfalttipäällysteen.

• 1971: Suihkukoneliikenne Kemiin alkaa. 1. marraskuuta. Vuosittainen 
matkustajamäärä on yli 30 000.

• 1993: Terminaalia laajennetaan jo kolmannen kerran.



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Matkustajat 92417 95887 95976 96552 93753 65749 57678 59040 56342 61310
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2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Operaatiot 2697 2726 3265 3101 3098 2054 1596 1780 1374 1207
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Operaatiot 784 798 542 427 435 268 370
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Nykytilanne

• Vuosittainen matkustajamäärä on tippunut vuoden 2000 reilusta 
124 000:sta viime vuoden reiluun 61 000:teen. Tälle vuodelle 
odotettavissa huimaa nousua matkustajamäärissä, Oulun 
kiitotieremontista johtuen.

• Nykyisin lentoasemalta operoi Finnairin vuoroja Norra ATR 
potkuriturbiinikoneilla. Arkisin ja lauantaisin liikennöidään kaksi 
vuoroa sekä sunnuntaisin yksi vuoro.

• Lisävuorot 20.1 – 26.2 Embraer 190 koneella lennetään perjantaisin 
ja sunnuntaisin.



Lähitulevaisuus

• Huhupuheista huolimatta Finavialla ei suunnitelmia lentoaseman 
lakkauttamiseksi. Lentoasemaa ylläpidetään niin kauan kuin sinne 
on säännöllistä reittiliikennettä.

• Ei isompia remontteja lähitulevaisuudessa. Kevään ja kesän aikana 
tehdään pieniä korjauksia mm. terminaalirakennuksessa. 

• Uusi vuoro HEL-KOK-KEM-HEL alkaa 26.3 alkaen. Reitti operoidaan 
AT7 koneella päivittäin, pois lukien lauantait.

• Lennonvarmistus-liiketoiminnan yhtiöittäminen valmistelussa. Tällä 
ei vaikutuksia Kemi-Tornion lentoaseman toimintaan. LV tiedottaa 
asiasta.

• Oulun kiitotieremontti 27.4 – 31.8.2017.



Oulun kiitotieremontti 2017

Vaihe 1:

• 27.4. – 26.6. käytössä lyhennetty kiitotie 1800 m / suoja-alue 300 m 

• 2.- 28.5. koko kiitotie on öisin klo 22.00 - 05.30 täysin suljettu.

Vaihe 2:

• 26.6 – 31.7. kiitotie täysin suljettu

Vaihe 3:

• 31.7 – 31.8. käytössä lyhennetty kiitotie 1800 m / suoja-alue 300 m

• 31.7. -13.8. koko kiitotie on öisin klo 22.00 - 05.30 täysin suljettu.



• Oulun kiitotieremontilla voi olla vaikutuksia yleisilmailijoiden 
toimintaan Kemi-Tornion lentoasemalla, mutta missään nimessä se 
ei sitä estä.

• Alustavissa aikataulusuunnitelmissa on, että remontti vaikuttaa 
Kemi-Tornion lentoihin jo 27.4 alkaen Oulun kiitotieremontin 
alkaessa. Tällöin tulisi illalla yksi kääntyvä A320 ja kaksi yöpyvää 
A320 konetta, jotka lähtisivät aamulla kohti Helsinkiä. Tällöin olisi 
aamuisin lähdössä kolme konetta, kun käytössä on ainoastaan kaksi 
seisontapaikkaa.

• Remontti vaikuttaa lentoihin 31.8 saakka. 

• Vilkkaimpaan aikaan, eli Oulun ollessa täysin suljettu, lentoasemalla 
olisi arkena 8-10 operaatioita ja viikonloppuisin 4-6. 



LENNOT 27.4. - 25.6.2017

LENTO AC TULO LÄHTÖ MA TI KE TO PE LA SU YHT.K

PL

AY587/588 AT7 1:15 5:35 1 1 1 1 1 5

AY587/588 A3201:15 6:50 1 1

AY4361/43

60

A3201:00 5:50 1 1 1 1 1 1 1 7

AY8835/43

62

A3201:55 6:50 1 1 1 1 4

AY585/586 AT7 15:35 15:55 1 1 1 1 1 1 6

AY203 AT7 20:40 21:00 1 1 1 1 1 1 6

AY4359/88

36

A32021:30 22:35 1 1 1 1 4

0

YHT. 5 6 6 6 5 2 3 33



LENNOT 26.6. - 31.7.2017LENTO AC TULO LÄHTÖ MA TI KE TO PE LA SU YHT.KPLAY4361/4360A320 1:00 5:50 1 1 1 1 1 1 6AY8835/4362A320 1:55 6:50 1 1 1 1 1 5DY B737 8:05 8:35 1 1 1 1 1 1 6AY4353/4354AT7 10:20 10:50 1 1AY4365/4366AT7 13:20 13:45 1 1AY4365/4366E90 13:40 14:05 1 1 1 1 1 1 6AY4702/4701A320 15:30 17:25 1 1AY4367/4368E90 17:10 17:40 1 1 2DY B737 16:25 16:55 1 1AY4706/4705A320 15:25 16:25 1 1DY B737 17:00 17:30 1 1 1 1 1 5AY4369/4370A320 17:50 18:30 1 1 1 1 1 5DY B737 19:45 20:15 1 1AY4373/4374AT7 20:35 21:00 1 1 1 1 1 1 6AY4359/8836A320 21:30 22:35 1 1 1 1 4AY203 AT7 20:40 21:00 1 1 1 30YHT. 9 9 10 8 8 4 6 54



LENNOT 1.8. - 31.8.2017

LENTO AC TULO LÄHTÖ MA TI KE TO PE LA SU YHT.K

PL

AY587/588 AT7 1:15 5:35 1 1 1 1 1 5

AY587/588 A320 1:15 6:50 1 1

AY4361/43

60

A320 1:00 5:50 1 1 1 1 1 1 1 7

AY8835/43

62

A320 1:55 6:50 1 1 1 1 4

AY585/586 AT7 15:35 15:55 1 1 1 1 1 1 6

AY203 AT7 20:40 21:00 1 1 1 1 1 1 6

AY4359/88

36

A320 21:30 22:35 1 1 1 1 4

0

YHT. 5 6 6 6 5 2 3 33



Kemi-Tornion lentoasemalla yhteistyö 
yleisilmailijoiden kanssa on sujunut 
aina todella hyvin. Kiitos siitä!



Thank you!
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AOPA FINLAND
Aircraft Owners and Pilots Association

of Finland
www.smll.fi
21.01.2017



� Perustettu Oulussa marraskuussa 2011� Liiton tarkoituksena on toimia yleishyödyllisenä 
etujärjestönä edistäen Suomen ilmailua, erityisesti 
harraste- ja yleis ilma-alusten käyttöä sekä toimia 
jäsentensä valtakunnallisena keskusjärjestönä.� Tavoitteena on edistää ja kehittää harraste- ja 
yleisilmailua valvomalla sen etuja yhteiskunnassa� International Council of Aircraft Owners and Pilots 
Association’n (IAOPA)  ja IAOPA Europen aktiivijäsen 
tammikuusta 2012 lähtien



� IAOPA on voittoa tavoittelematon 76:n itsenäisen, 
hallituksista ja valtioista riippumattomien kansallisten 
harraste- ja yleisilmailujärjestöjen yhteisö� IAOPA on edustanut kansainvälistä yleisilmailua melkein 
50 vuoden ajan� Jäsenjärjestöihin kuuluu yhteensä yli 470 000 lentäjää, 
jotka harrastavat yleisilmailua



� IAOPA Europe’lla on suora vaikutuskanava ja/tai 
edustus;� � EU-komissioon ja parlamenttiin� EASA – Euroopan lentoturvallisuusvirasto� SESAR - ohjelma Euroopan ilmaliikenteen hallinnan modernisoimiseksi� Eurocontrol – Euroopan lennonvarmistusjärjestö� SES - yhtenäinen eurooppalainen ilmatila� ICAO – Kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö



SMLL vie viestisi suoraan päättäjille edustajamme 
välityksellä:

SMLL→IAOPA Europe→EASA



� Kansainvälinen yhteistyö� IAOPA Europe� IAOPA� EASA� ICAO

� Kotimainen yhteistyö ja toiminta� SIL-yhteistyö� Jäsentenvälinen yhteistyö� Jäsenhankinta� Varainhankinta� Toimintasuunnitelman 
toteuttaminen tavoitteiden 
saavuttamiseksi ja 
tarkoituksen toteuttamiseksi

� Viranomaisyhteistyö� Trafi� Finavia� LVM, VM, YM

Kansallinen toiminta

SMLL ei toimi yhteiskunnan tuen varassa – tulonlähte enä 
ainoastaan jäsenmaksutulot ja lahjoitukset!



� Edunvalvonnan painopistealueet – jäsenet ja ilma-
alukset� Taloudellinen ja turvallinen ilma-alusten käyttö harraste- ja 

yleisilmailussa sekä lentotyössä� Lupakirjat, kelpoisuudet ja pätevyydet� Ilma�alusten hankintaan ja myymiseen liittyvät asiat� Ilmailualan koulutus, seminaarit sekä tiedotteiden ja ohjeiden 
julkaisu� Muut moottorikoneisiin ja moottorilentämiseen liittyvät asiat



� Edunvalvonnan painopistealueet – yhteiskunta ja 
ympäristö� Suomen ilmatilan joustavan käytön edistäminen� Lentokenttien ja -paikkojen tehokas ja järkevä käyttö� Lennonjohto-, lennonvarmistus- ja lentosuunnistuspalvelujen 

kehittäminen ja hyödyntäminen� Lentosääpalvelujen kehittäminen ja hyödyntäminen� Ympäristövaikutusten ehkäiseminen ja meluntorjunta� Yhteistyö kansainvälisten ja valtakunnallisten ilmailuun liittyvien 
järjestöjen kanssa� Lentoturvallisuustyö yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa



� Edunvalvonnan painopistealueet - kustannustekijät� Lupakirjat, kelpoisuudet ja pätevyydet� Ilma-aluksiin, lupakirjoihin ja kelpuutuksiin kohdistuvat 
viranomaismaksut� Ilma-alusten operointiin liittyvät asiat, määräykset ja 
vaatimukset, lentokelpoisuus ja huoltotoiminta,� Ilmailuun käytettävät polttoaineet ja niiden hankinta� Ilmailijoiden ja koneiden vakuutukset



� Valtakunnallinen järjestö, jonka 
jäsenet vaikuttavat ympäri 
maata:� Lappi� Pohjois-Pohjanmaa/Kainuu� Pohjanmaa/Keski-Suomi/Häme� Savo-Karjala� Satakunta/Varsinais-Suomi� Uusimaa/Itä-Häme/Kymenlaakso



� Aktiivista toimintaa alusta asti;� Lentoliikennestrategiaan osallistuminen� Ilmatilauudistuksiin osallistuminen v. 2014 ja v. 2015� Turvallisen Ilmailun Tulevaisuus -seminaari v. 2014� Pilot Upgrade -seminaarikiertue ympäri maata v. 2014-2015� EasyVFR-ilmailusovelluksen tarjoaminen jäsenetuna� Helsinki-Malmi lentoaseman turvaaminen� Harrasteilmailun turvallisuusprojektiin osallistuminen� Harrasteilmailun turvallisuusseminaari Lentoon! 2015� Kuopio, Oulu, Rovaniemi� Harrasteilmailun turvallisuusseminaari Lentoon! 2016� Kuopio, Oulu



Viimeaikaiset saavutukset;� Yleis- ja harrasteilmailun poikkeamien ja vaaratilanteiden 
analysointityö jatkuu SMLL:n aktiivijäsenten voimin�� Turvallisen toiminnan mallin kehittäminen ilmailukerhoille�� Hyppylentotoiminnan ohjetyöryhmään osallistuminen�� Turvallisen Toiminnan Malli-kehitykseen osallistuminen�� Jäsenkortilla Finavian GA-porteista sisään�� Connecting Europe Facility – 8,33 kHz radioiden hankinta-
avustuksen organisointi Suomen harraste- ja yleisilma-aluksille



� Seuraa verkkosivuja osoitteessa www.smll.fi� Jäsenedut� AOPA Pilot-lehti (jäsenetuhintaan)� Siivet-lehti (jäsenetuhintaan)� Ilma-alusvakuutukset (jäsenetuhintaan)� EasyVFR (jäsenetuhintaan) – lento-oppilaille ilmainen!� Edunvalvonta� IAOPA Europe → EASA/ICAO� Trafi� Finavia� Vuorovaikutus poliittisiin päättäjiin harraste- ja yleisilmailun 
edistämiseksi ja kehittämiseksi Suomessa


