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Harrasteilmailun
lupakirjojen,
poikkeusolosuhteissa

kelpoisuuksien

ja

oikeuksien

jatkaminen

Asia
Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi harrasteilmailun lupakirjojen
ja niiden kelpuutusten sekä oikeuksien voimassa pitäminen voi olla erittäin vaikeata.
Suomen Ilmailuliitto esittää, että kansallisten ilmailulupakirjojen, niiden
käyttöoikeuksien, lentoonlähtötapojen, kelpuutuksien ja opettajakelpuutuksien
käyttöoikeuksiin,
voimassa
oloihin
ja
lupakirjojen
uudelleenkirjoittamisiin
säädettäisiin poikkeus 6 kuukaudeksi niihin kohtiin, joissa oikeuden voimassaolo tai
lupakirjan uudelleenkirjoittaminen vaati koululennon tai tarkastuslennon.
Päätös
Covid-19 poikkeustilan aiheuttamien liikkumis- ja kokoontumisrajoitusten vuoksi
Liikenne ja viestintävirasto Traficom on tehnyt Liitteen 1 mukaiset poikkeukset alla
mainittuihin ilmailumääräyksiin Suomen Ilmailuliiton esityksen pohjalta. Myönnetyt
poikkeukset ovat voimassa aikavälillä 01.05.2020-31.10.2020. Ilma-aluksen
omistaja päättää viime kädessä kalustonsa käytöstä ja ohjaajalta edellytettävästä
lentokokemuksesta.
Perustelut
Tämän poikkeusluvan tarkoituksena on lieventää Covid-19 poikkeustilan
aiheuttamien yleisilmailuun kohdistuvien häiriöiden ja niistä johtuvien negatiivisten
seurausten vakavuutta. Yksityiskohtaiset poikkeukset ilmailumääräyksien kohtiin
perusteluineen esitetty liitteessä 1. Traficom myöntää nämä poikkeukset PEL M1-4
määräyksen kohtiin 9.1 ja 4.4 pohjautuen.
9.1 Ilmailuviranomainen voi perustellusta hakemuksesta myöntää määräajaksi
poikkeuksia tämän ilmailumääräyksen vaatimuksista, mikäli ilmailuviranomainen
katsoo, että vastaava turvallisuustaso ja vastaavat lupakirjan tai kelpuutuksen
haltijan tiedot ja taidot voidaan muulla tavoin varmistaa. Jos myönnettävä poikkeus
merkitsee myös poikkeusta ICAO Annex 1:n standardeista, poikkeusmenettelyllä
myönnetty lupakirja tai kelpuutus on voimassa vain Suomen alueella.
4.4 Lupakirjan tai kelpuutuksen haltija ei saa käyttää lupakirjaan tai kelpuutukseen
liittyviä oikeuksia, ellei hän täytä ja ylläpidä kansallisissa ilmailumääräyksissä ja
soveltuvin osin lentomiehistöasetuksessa säädettyjä koulutusta, tarkastuslentoja,
kokeita ja viimeaikaista kokemusta koskevia vaatimuksia.
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Sovelletut säännökset
PEL M1-4, Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä
PEL M2-41, purjelentäjän lupakirja
PEL M2-44, purjelennon opettajan kelpuutus
PEL M2-46, moottoripurjelentäjän lupakirja
PEL M2-47, moottoripurjelennon opettajan kelpuutus
PEL M2-50, kuumailmapallolentäjän lupakirja
PEL M2-51, kuumailmapallolennonopettajan kelpuutus
PEL M2-70, ultrakevytlentäjän lupakirja
PEL M2-71, ultrakevytlennonopettajan kelpuutus
PEL M2-80, autogyrolentäjän lupakirja
PEL M2-81, autogyrolennonopettajan kelpuutus
Hinta
Maksuton päätös, Valtion maksuperustelaki (150/1992) 5 § 1 k.
Lisätietojen antaja
Lupakirjat ja kelpoisuudet tiimi puh 029 534 6312, arkisin klo 9-11, sähköposti
lupakirjat@traficom.fi

Jari Pöntinen
Liikennejärjestelmäpalvelut osaamisalueen johtaja (ilmailu)
Tämä asiakirja on allekirjoitettu sähköisesti. Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom)
30.4.2020. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa sähköisiä allekirjoituksia
tukevalla lukijaohjelmalla tai Traficomin kirjaamosta.

Liitteet
Liite 1 Yksityiskohtaiset poikkeukset
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