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SOVELTAMISALA

Tämä ilmailumääräys koskee ilmailulain 158 §:n 1 momentissa tarkoitettuja lentoesteitä.
Tässä määräyksessä asetetaan ehdot, joiden täyttyessä lentoesteen asettaja vapautetaan
velvoitteesta hakea lentoesteelle lupa.
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LUPAVELVOITTEESTA VAPAUTTAMISEN EHDOT

Mikäli ilmailulain 158 §:n 2 momentin ehdot täyttyvät asetettavan esteen osalta ja lentoestelupa edellytetään, tulee lentoesteen asettajan selvittää lentoesteen vaikutukset ilmaliikennepalvelujen tarjoajan lentoestelausunnon avulla.
Lentoestelupaa ei tarvita mikäli:
a) ilmailulain 158 §:n 2 momentin ehdot eivät täyty; ja
b) lentoesteellä ei ole vaikutusta lentoasemien esterajoituspintoihin; ja
c) lentoesteellä ei ole sellaisia vaikutuksia lentomenetelmiin, joita ei voida ennakkoilmoitusajan puitteissa muuttaa ja/tai julkaista; ja
d) lentoeste sijaitsee kauempana kuin 6 kilometriä valvomattoman lentopaikan tai kevytlentopaikan mittapisteestä; ja
e) lentoeste sijaitsee kauempana kuin 12 kilometriä varalaskupaikan mittapisteestä; ja
f) lentoeste sijaitsee kauempana kuin 2 kilometriä helikopterilentopaikan mittapisteestä.
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Mikäli edellä luetellut ehdot täyttyvät, voi ilmaliikennepalvelujen tarjoaja todeta lentoestelausunnossaan, että ilmailulain 158 §:n 2 momentissa tarkoitettua lentoestelupaa ei tarvita.
Tällöin kyseinen lentoestelausunto riittää selvitykseksi esteen pystyttämiselle eikä Liikenteen
turvallisuusvirastolta ole tarpeen hakea lentoestelupaa.
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LENTOESTEEN ASETTAJAN JA HALTIJAN VELVOLLISUUDET

Lentoesteen asettajan sekä haltijan on noudatettava mitä lentoestelausunnossa on sanottu
koskien:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

lentoesteen sijaintia ja korkeutta;
tilapäisten esteiden toiminta-aikaa;
toiminnallisia ohjeita ja rajoituksia;
lentoesteen pystyttämistä koskevaa lentoestelausunnossa mainittua ennakkoilmoitusaikaa;
lentoesteen valmistumisesta, madaltamisesta, poistamisesta tai haltijan vaihtumisesta tai
yhteystietojen muuttumisesta tehtävää ilmoitusta;
lentoestelausunnon voimassaoloaikaa;
lentoestemerkintöjä ja –valoja;
lentoesteestä johtuvia mittausvelvoitteita; sekä
paikkatiedon toimittamistapaa ja -muotoa.

Lentoestemerkintöjen ja -valojen tulee olla tyypiltään ja sijoitukseltaan lentoesterajoitusten ja
lentoesteiden merkitsemistä koskevan määräyksen AGA M3-6:n sekä Liikenteen turvallisuusviraston antamien ohjeiden mukaisia. Lentoesteen haltijan tulee huolehtia lentoestemerkintöjen
ja -valojen kunnossapidosta sekä toimivuudesta.
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LENTOESTEEN ASETTAJAN OIKEUS HAKEA LUPAA

Edellä olevan estämättä lentoesteen asettajalla on oikeus lentoesteluvan hakemiseen siten
kuin ilmailulain 158 §:n 5 momentissa on sanottu.
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