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LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYKSET JA -TIEDOTTEET
Kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen 8 liitteen (ICAO Annex 8) mukaisesti on ilma-aluksen suunnitteluvaltion velvollisuutena antaa muille asianomaisille valtioille kaikki ne tiedot, jotka suunnitteluvaltio
ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden ja lentoturvallisuuden varmistamiseksi pitää välttämättömänä.
Nämä tiedot voidaan julkaista mm. muutostöitä, osien vaihtoa, tarkastuksia, huoltoja tai muutoksia lentotoimintarajoituksiin ja -menetelmiin ym. koskevina määräyksinä; Airworthiness Directive tai vastaava; Suomessa lentokelpoisuusmääräys.

SUOMESSA SUUNNITELLUT ILMAILUVÄLINEET
Lentoturvallisuushallinto julkaisee tarvittaessa lentokelpoisuusmääräyksiä Suomessa suunnitelluille ilma-aluksille, moottoreille, potkureille sekä osille ja laitteille jatkuvan lentokelpoisuuden
varmistamiseksi. Lentokelpoisuusmääräys julkaistaan, kun ilma-aluksessa olevan vian tai puutteen on todettu vaarantavan lentoturvallisuuden.
Lentokelpoisuusmääräykset perustuvat yleensä valmistajan julkaisemiin huolto- tai muutostiedotteisiin, jotka Lentoturvallisuushallinto on hyväksynyt ja määrännyt pakollisiksi Suomessa rekisteröidyille ilma-aluksille.
Suomalaiselle lentokelpoisuusmääräyksille annetaan juokseva numero M XXXX/YY, jossa YY
on julkaisuvuoden kaksi viimeistä numeroa. Kun lentokelpoisuusmääräys korvaa aikaisemmin
julkaistun, annetaan sille uusi numero, mikäli se vaatii toistuvia toimenpiteitä tai kun toimenpiteet on tehtävä uudestaan, vaikka ne jo olisi tehty korvatun määräyksen mukaisesti.
Kun kysymyksessä on kertatoimenpide eikä korvaava määräys vaadi lisätoimenpiteitä (Muutoksen syynä on esimerkiksi määräyksen kohteena olevien ilma-alusten tyyppien lisääminen, asiavirhe tms.) pysyy lentokelpoisuusmääräyksen numero samana; siihen lisätään ainoastaan ”Muutos N”.
Suomalaista suunnittelua olevaan ilma-alukseen asennetulle muussa maassa valmistetulle moottorille, potkurille, osalle tai laitteelle voi suunnittelumaan viranomainen julkaista lentokelpoisuusmääräyksen. Tällöin noudatetaan seuraavassa kohdassa esitettyä menettelyä.

MUISSA MAISSA SUUNNITELLUT, TYYPPIHYVÄKSYTYT ILMAILUVÄLINEET
Euroopan unionin yhteinen ilmailuviranomainen European Aviation Safety Agency eli EASA
aloitti toimintansa 28.9.2003. Myös lentokelpoisuusmääräykset kuuluvat EASAn vastuulle. Pääjohtajan päätöksellä tyyppihyväksyttyjen ilma-alusten omistajien, käyttäjien ja haltijoiden on
noudatettava suunnitteluvaltion julkaisemia, ilma-alusta sekä siihen asennettuja moottoreita,
potkureita, osia ja laitteita koskevia asianomaisen suunnitteluvaltion julkaisemia lentokelpoisuusmääräyksiä, jollei hän toisin päätä. Toistaiseksi Lentoturvallisuushallinto laatii tiedotteen
sellaisesta suunnittelumaan julkaisemasta lentokelpoisuusmääräyksestä, joka koskee muita Suomen ilma-alusrekisteriin merkittyjä tyyppihyväksyttyjä ilma-aluksia kuin liikenneluokkaan kuuluvia sekä toimittaa sen ilma-aluksen rekisteröidylle omistajalle, käyttäjälle ja haltijalle. Lentokelpoisuustiedotteille annetaan juokseva numero T XXXX/YY, jossa YY on julkaisuvuoden
kaksi viimeistä numeroa. Tiedotesarjan ensimmäinen numero on 5000.
Tämän määräyksen liitteenä olevaan taulukkoon on koottu yleisimpiä ulkomaista suunnittelua
olevia ilma-aluksia koskevien lentokelpoisuusmääräysten julkaisusta vastaavien elimien yhteystiedot.
Lentoturvallisuushallinto lähettää kiireellisiksi luokitelluista lentokelpoisuusmääräyksistä toistaiseksi kopion faksilla tai sähköpostilla asianomaisille.
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MUISSA MAISSA SUUNNITELLUT, TYYPPIHYVÄKSYMÄTTÖMÄT ILMA-ALUKSET
Useimmat maat eivät julkaise koe- ja harrasteluokkaan kuuluvia ilma-aluksia koskevia lentokelpoisuusmääräyksiä, eikä Lentoturvallisuushallinnolla ole käytettävissään kyseisiä ilma-aluksia
koskevia huoltotiedotteita. Ilma-aluksista julkaistaan suomalainen lentokelpoisuusmääräys vain,
kun suunnitteluvaltion viranomainen on julkaissut lentokelpoisuusmääräyksen tai kun kokemukset Suomessa sitä edellyttävät.

JAKELU JA LUETTELOT
Lentoturvallisuushallinto julkaisee vuosittain luettelon Suomessa rekisteröityjä ilma-aluksia
koskevista voimassa olevista suomalaisista lentokelpoisuusmääräyksistä ja -tiedotteista.
Lentoturvallisuushallinto lähettää lentokelpoisuusmääräykset ja -tiedotteet maksutta seuraaville
henkilöille ja yhteisöille:
(a) Suomen ilma-alusrekisteriin merkitylle kyseisen ilma-aluksen omistajalle, haltijalle ja
käyttäjälle,
(b) suomalaisille huolto-organisaatioille,
(c) Suomen lentoasemille,
(d) puolustusvoimille ja rajavartiolaitokselle.
Tämän lisäksi lentokelpoisuusmääräykset, -tiedotteet ja luettelot lähetetään ne erikseen tilanneille. Tilaus on uusittava vuosittain.
Suomalaiset lentokelpoisuusmääräykset lähetetään myös sellaiselle ulkomaiselle viranomaiselle/valtiolle, joka on ilmoittanut rekisteröineensä kyseisen Suomessa valmistetun ilma-aluksen tai
joka on ne erikseen tilannut.
Lentokelpoisuusmääräykset ja -tiedotteet ovat myös luettavissa Lentoturvallisuushallinnon kotisivulta Internetissä osoitteessa http://www.ilmailulaitos.fi/lentoturvallisuushallinto/ otsikon ”Ilmailumääräykset” ja edelleen ”Suomalaiset lentokelpoisuusmääräykset ja -tiedotteet” alla. Samassa paikassa on myös ajan tasalla oleva luettelo voimassa olevista suomalaisista lentokelpoisuusmääräyksistä ja -tiedotteista.

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYKSEN NOUDATTAMINEN JA KUITTAAMINEN
Ilma-aluksen omistaja, käyttäjä tai haltija on vastuussa siitä, että ilma-alusta koskevia lentokelpoisuusmääräyksiä noudatetaan asianmukaisesti ja määräaikaan mennessä. Ensisijaisesti vastuussa
on käyttäjä. Ellei käyttäjää ole, velvollisuus on haltijalla ja viime kädessä omistajalla. Jos lentokelpoisuusmääräyksen mukaisia toimenpiteitä ei tehdä määräajassa, ei ilma-alus enää ole lentokelpoinen. Siirtolento paikkaan, jossa toimenpiteet voidaan tehdä, on kuitenkin sallittu jos muut lentokelpoisuuden edellytykset ovat olemassa ja ilma-aluksen lentokelpoisuustodistus on voimassa.
Lentokelpoisuusmääräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, jollei Lentoturvallisuushallinto määrää toisin, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR
M5-10, AIR M6-1, OPS M2-10, JAR-OPS 1 tai JAR-OPS 3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja.
Lentokelpoisuusmääräyksen mukaiset toimenpiteet kuitataan ilma-aluksen teknilliseen kirjanpitoon, purjelentokoneen matkapäiväkirjaan tai laskuvarjokirjaan. Lisäksi siihen merkitään suomalaisen tai ulkomaalaisen lentokelpoisuusmääräyksen numero.
Jos ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä haluaa korvata lentokelpoisuusmääräyksen vaatimat toimenpiteet muilla vastaavan turvallisuustason antavilla toimenpiteillä, voi hän jättää perustellun hakemuksen seuraavaan osoitteeseen:
Lentoturvallisuushallinto
Teknillinen toimisto
PL 50
01531 VANTAA
Faksi: (09) 82772496
Tämä koskee sekä suomalaista että ulkomaista lentokelpoisuusmääräystä. Päätöstä odotettaessa
ei lentokelpoisuusmääräyksen mukaisia määräaikoja saa ylittää.
Tämä tiedotus korvaa tiedotuksen AIR T14-1, joka on päivätty 13.11.2003.
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