
    

EUROOPA PARLAMENT 
2004 2009 

Istungidokument 

C6-0090/2006 
2000/0069(COD) 

ET 
16/03/2006 

 

Ühisseisukoht 
 

Nõukogu ühine seisukoht, mis võeti vastu 9. märtsil 2006 eesmärgiga võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 3922/91 
tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses 

 

 

 

 

 

   Dok. 13376/1/2005  
   Avaldused 
                        05918/2006    
   KOM(2006)0128 

 
 

 

 ET ET 





 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 123 
LISA DG C III  ET 

3. märkus: Teatatud raja nähtavuse (RVR) / nähtavuse väärtuse stardihoovõtu alguses võib 

asendada piloodi hinnanguga. 

4. märkus: Nähtavus rajal (RVR) peab vastama nõuetele kõikides asjaomastes 

RVR vaatluspunktides, välja arvatud 3. märkuses toodud tingimustel. 

ii) Mitme mootoriga lennukite puhul, mis kriitilise jõuseadme rikke korral ei vasta 

lõike a punkti 3 alapunktis i nimetatud tingimustele, võib tekkida vajadus kohe 

uuesti maanduda ning näha ja vältida takistusi stardialal. Selliseid lennukeid 

võib käitada vastavalt allpool toodud stardimiinimumidele eeldusel, et nad 

võimaldavad täita takistustest ülelennuks kehtestatud kriteeriumeid oletatava 

mootoririkke korral konkreetsel kõrgusel. Käitaja poolt kehtestatud 

stardimiinimumide aluseks peab olema kõrgus, millest alates saab ühe 

mittetöötava mootoriga sooritada tegeliku stardijärgse tõusu trajektoori. 

Kasutatavad raja nähtavuse (RVR) miinimumid ei tohi olla väiksemad 

väärtustest, mis on toodud eespool toodud tabelis 1 või allpool toodud tabelis 2. 

 

Tabel 2 

Kõrgus rajast oletatava mootoririkke korral ning nähtavus rajal (RVR) / nähtavus 

 

Nähtavus rajal (RVR) / nähtavus startimisel – lennu trajektoor 

Oletatava mootoririkke toimumise kõrgus 
stardiraja kohal 

Nähtavus rajal / nähtavus (2. märkus) 

< 50 jalga 200 m 

51 – 100 jalga 300 m 

101 – 150 jalga 400 m 

151 – 200 jalga 500 m 

201 – 300 jalga 1 000 m 

> 300 jalga 1 500m 
(1. märkus) 
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1. märkus: 1500 m kohaldatakse ka juhul, kui kindlat stardi lennutrajektoori sooritada ei saa. 

2. märkus: Teatatud raja nähtavuse (RVR) / nähtavuse väärtuse stardihoovõtu alguses võib 

asendada piloodi hinnanguga. 

iii) Kui ei ole teatatud nähtavust rajal (RVR) või meteoroloogilist nähtavust, võib 

õhusõiduki kapten starti alustada üksnes juhul, kui ta saab kindlaks teha, et 

tegelikud tingimused vastavad kehtestatud stardimiinimumidele. 

4) Erandid eespool toodud lõike a punkti 3 alapunkti i nõuetest: 

i) Lennuameti loal ja tingimusel, et on täidetud allpool toodud lõikude A kuni E 

nõuded, võib käitaja vähendada stardimiinimume kuni 125 m nähtavuseni rajal 

(RVR) (A-, B- ja C-kategooria lennukid) või 150 m nähtavuseni rajal (RVR) 

(D-kategooria lennukid), kui: 

A) kehtivad halva nähtavuse protseduurid; 

B) sisse on lülitatud suure intensiivsusega raja telgjoone tuled, mille 

vaheline kaugus on 15 m või väiksem ning suure intensiivsusega raja 

külgtuled, mille vaheline kaugus on 60 m või väiksem; 

C) lennumeeskonna liikmed on rahuldavalt läbinud koolituse 

lennusimulaatoril; 
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D) stardi hoovõtu alguses on kabiinist nähtav 90 meetrine visuaalne 

lennusegment; ja 

E) nähtavus rajal (RVR) vastab nõuetele kõikides asjakohastes  

RVR- vaatluspunktides. 

ii) Lennuameti loal võib lennuki käitaja, kes startimiseks kasutab heakskiidetud 

külgorientiiride süsteemi, vähendada raja nähtavuse (RVR) stardimiinimumi 

alla 125 m (A-, B- ja C-kategooria lennukid) või alla 150 m (D-kategooria 

lennukid), kuid mitte alla 75 m tingimusel, et raja kaitse ja varustus on 

võrdväärne  

III-kategooria maandumiseks nõutavaga. 

b) Mittetäppislähenemine 

1) Süsteemi miinimumid 

i) Käitaja peab tagama, et mittetäppislähenemise protseduuride süsteemi 

miinimumid, mille aluseks on ilma glissaadinäitajateta 

instrumentaallähenemissüsteemi (ILS) (ainult kursimajakas (LLZ)), VHF 

ringsuunalise raadioseadme (VOR), ringsuunalise raadiomajaka (NDB), 

jälgimisradari abil lähenemise (SRA) ja ülikõrgsagedusega peilingaatori (VDF) 

kasutamine, ei oleks väiksemad tabelis 3 toodud minimaalse laskumiskõrguse 

(MDH) väärtustest. 
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Tabel 3 

Süsteemi miinimumid mitte-täppislähenemise seadmetele 

 

Süsteemi miinimumid 

Seadmed Madalaim minimaalne 
laskumis-kõrgus (MDH) 

ILS (ilma glissaadita – LLZ) 250 jalga 

SRA (täpsusega ½ meremiili) 250 jalga 

SRA (täpsusega 1 meremiil ) 300 jalga 

SRA (täpsusega 2 meremiil ) 350 jalga 

VOR 300 jalga 

VOR/DME 250 jalga 

NDB 300 jalga 

VDF (QDM & QGH) 300 jalga 

2) Minimaalne laskumiskõrgus (maapinnast). Käitaja peab tagama, et minimaalne 

laskumiskõrgus mittetäppislähenemisel ei oleks väiksem kui: 

i) vastava kategooria lennuki jaoks ettenähtud takistustest ülelennu suhteline 

kõrgus (OCH) / minimaalne kõrgus takistuste kohal (OCL); või 

ii) süsteemi miinimum. 
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3) Visuaalsed orientiirid. Piloot ei või jätkata lähenemist allapool minimaalset 

laskumiskõrgust (MDA/MDH), kui ta ei näe selgesti ja suuda määratleda vähemalt 

üht allpool loetletud visuaalsetest orientiiridest talle ettenähtud maandumisrajal: 

i) osa lähenemissüsteemi tuledest; 

ii) lävi; 

iii) läve märgistus; 

iv) läve tuled; 

v) läve identifitseerimise tuled; 

vi) visuaalne glissaadiindikaator; 

vii) maandumistsoon või maandumistsooni märgistus; 

viii) maandumistsooni tuled; 
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ix) raja külgtuled; või 

x) muud lennuameti poolt heakskiidetud visuaalsed orientiirid. 

4) Nõutav nähtavus rajal (RVR). Käitaja võib mittetäppislähenemisel kasutada järgmisi 

miinimumide alammäärasid: 

 

Tabel 4a 

Nähtavus rajal (RVR) täisvarustusega mittetäppislähenemisel 

 

Mittetäppislähenemise miinimumid täisvarustuse korral 
(1., 5., 6. ja 7. märkus) 

MDH RVR / lennuki kategooria 

 A B C D 

250–299 jalga 800 m 800 m 800 m 1200 m 

300–449 jalga 900 m 1000 m 1000 m 1400 m 

450–649 jalga 1000 m 1200 m 1200 m 1600 m 

650 jalga 

ja rohkem 

1200 m 1400 m 1400 m 1800 m 
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Tabel 4b 

Nähtavus rajal (RVR) osalise varustusega mittetäppislähenemisel 

 

Mittetäppislähenemise miinimumid osalise 
varustuse korral (2., 5., 6. ja 7. märkus) 

MDH RVR / lennuki kategooria 

 A B C D 

250–299 jalga 1000 m 1100 m 1200 m 1400 m 

300–449 jalga 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 

450–649 jalga 1400 m 1500 m 1600 m 1800 m 

650 jalga ja rohkem 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 
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Tabel 4c 

Nähtavus rajal (RVR) põhivarustusega mittetäppislähenemisel 

 

Mittetäppislähenemise miinimumid 
põhivarustuse korral (3., 5., 6., ja 7. märkus) 

MDH RVR / lennuki kategooria 

 A B C D 

250–299 jalga 1200 m 1300 m 1400 m 1600 m 

300–449 jalga 1300 m 1400 m 1600 m 1800 m 

450–649 jalga 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

650 jalga ja rohkem 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

 

Tabel 4d 

Nähtavus rajal (RVR) ilma lähenemistuledeta mittetäppislähenemisel 

 

Mittetäppislähenemise miinimumid ilma 
lähenemistuledeta (4., 5., 6. ja 7. märkus) 

MDH RVR / lennuki kategooria 

 A B C D 

250–299 jalga 1000 m 1500 m 1600 m 1800 m 

300–449 jalga 1500 m 1500 m 1800 m 2000 m 

450–649 jalga 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 

650 jalga ja rohkem 1500 m 1500 m 2000 m 2000 m 
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1. märkus: Täisvarustuse hulka kuuluvad raja märgistus, suure/keskmise intensiivsusega 

(HI/MI) lähenemistuled 720 m või suuremas ulatuses, raja külgtuled, läve tuled ja 

raja lõpu tuled. Tuled peavad olema sisse lülitatud. 

2. märkus: Osalise varustuse hulka kuuluvad raja märgistus, suure/keskmise intensiivsusega 

(HI/MI) lähenemistuled 420–719 m ulatuses, raja külgtuled, läve tuled ja raja lõpu 

tuled. Tuled peavad olema sisse lülitatud. 

3. märkus: Põhivarustuse hulka kuuluvad raja märgistus, suure/keskmise intensiivsusega 

(HI/MI) lähenemistuled kuni 420 m ulatuses, madala intensiivsusega (LI) 

lähenemistuled ükskõik millises ulatuses, raja külgtuled, läve tuled ja raja lõpu tuled. 

Tuled peavad olema sisse lülitatud. 

4. märkus: Ilma lähenemistuledeta lähenemise varustuse hulka kuuluvad raja märgistus, raja 

külgtuled, läve tuled, raja lõpu tuled või puuduvad tuled üldse. 

5. märkus: Tabelites toodud väärtusi kohaldatakse üksnes tavaliste lähenemiste korral, mille 

nominaalne glissaadinurk ei ole üle 4°. Suuremate glissaadinurkade puhul nõutakse 

tavaliselt, et minimaalsel laskumiskõrgusel (MDH) oleksid näha glissaadi visuaalsed 

orientiirid (näiteks PAPI). 

6. märkus: Eespool toodud arvud näitavad teatatud nähtavust rajal (RVR) või meteoroloogilist 

nähtavust, mis on teisendatud nähtavuseks rajal (RVR) vastavalt lõikele h. 

7. märkus: Tabelites 4a, 4b, 4c ja 4d toodud minimaalne suhteline laskumiskõrgus (MDH) on 

mõeldud esialgseks minimaalse suhtelise laskumiskõrguse arvutamiseks. Vastava 

raja nähtavuse (RVR) valimisel ei ole vaja arvesse võtta ümardamist järgmise 10 

jalani, mida võib teha käitamisandmete korral, (näiteks minimaalse laskumiskõrguse 

(MDA) tuletamisel). 
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5) Öised lennud. Öiste lendude korral peavad olema sisse lülitatud vähemalt raja 

külgtuled, läve tuled ja raja lõpu tuled. 

c) Täppislähenemine – I kategooria lennud 

1) Üldnõuded. I kategooria lend on instrumentaaltäppislähenemine ja maandumine 

instrumentaalmaandumissüsteemi (ILS), mikrolaine maandumissüsteemi (MLS) või 

täppislähenemisradari (PAR) abil, otsusekõrgusega vähemalt 200 jalga ning 

nähtavusega rajal vähemalt 550 m. 

2) Otsusekõrgus. Käitaja peab tagama, et otsusekõrgus I kategooria täppislähenemisel 

oleks vähemalt: 

i) lennukikäsiraamatus (AFM) määratletud minimaalne otsusekõrgus, kui see on 

kindlaks määratud; 

ii) minimaalne kõrgus, milleni saab ilma nõutavate visuaalsete orientiirideta 

kasutada täppislähenemise varustust; 

iii) vastava kategooria lennuki jaoks ettenähtud takistustest ülelennu suhteline 

kõrgus (OCH) / minimaalne kõrgus takistuste kohal (OCL); või 

iv) 200 jalga 
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3) Visuaalsed orientiirid. Piloot ei tohi jätkata lähenemist allpool lõike c punkti 2 

kohaselt kindlaksmääratud I kategooria otsusekõrgust, kui ta ei näe selgesti ja ei 

suuda määratleda temale ettenähtud rajal vähemalt ühte järgmistest visuaalsetest 

orientiiridest: 

i) osa lähenemissüsteemi tuledest; 

ii) lävi; 

iii) läve märgistus; 

iv) läve tuled; 

v) läve identifitseerimise tuled; 

vi) visuaalne glissaadiindikaator; 

vii) maandumistsoon või maandumistsooni märgistus; 

viii) maandumistsooni tuled; või 

ix) raja külgtuled. 

4) Nõutav nähtavus rajal (RVR). Käitaja võib I kategooria lendudel kasutada järgmisi 

miinimumide alammäärasid: 
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Tabel 5 

Nähtavus rajal (RVR) I kategooria lähenemisel  

sõltuvalt varustusest ja otsusekõrgusest 

I kategooria miinimumid 

Varustus / nähtavus rajal (RVR)  
(5. märkus) 

Otsuse-kõrgus 
(7. märkus) 

Täisvarustus 

(1. ja 6. märkus)

Osaline varustus

(2. ja 6. märkus)

Põhivarustus 

(3. ja 6. märkus) 

Ilma tuledeta 

(4. ja 6. märkus)

200 jalga 550 m 700 m 800 m 1000 m 

201–250 jalga 600 m 700 m 800 m 1000 m 

251–300 jalga 650 m 800 m 900 m 1200 m 

301 jalga ja rohkem 800 m 900 m 1000 m 1200 m 

 

1. märkus: Täisvarustuse hulka kuuluvad raja märgistus, suure/keskmise intensiivsusega 

(HI/MI) lähenemistuled 720 m või suuremas ulatuses, raja külgtuled, läve tuled ja 

raja lõpu tuled. Tuled peavad olema sisse lülitatud. 

2. märkus: Osalise varustuse hulka kuuluvad raja märgistus, suure/keskmise intensiivsusega 

(HI/MI) lähenemistuled 420–719 m ulatuses, raja külgtuled, läve tuled ja raja lõpu 

tuled. Tuled peavad olema sisse lülitatud. 

3. märkus: Põhivarustuse hulka kuuluvad raja märgistus, suure/keskmise intensiivsusega 

(HI/MI) lähenemistuled kuni 420 m ulatuses, madala intensiivsusega (LI) 

lähenemistuled ükskõik millises ulatuses, raja külgtuled, läve tuled ja raja lõpu tuled. 

Tuled peavad olema sisse lülitatud. 

4. märkus: Ilma lähenemistuledeta lähenemise varustuse hulka kuuluvad raja märgistus, raja 

külgtuled, läve tuled, raja lõpu tuled või puuduvad tuled üldse. 
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5. märkus: Toodud arvud näitavad teatatud nähtavust rajal (RVR) või meteoroloogilist nähtavust, 

millest on tuletatud nähtavus rajal (RVR) vastavalt lõikele h. 

6. märkus: Tabelis toodud väärtusi kohaldatakse tavaliste lähenemiste korral, mille nominaalne 

glissaadinurk on kuni 4º (kaasa arvatud). 

7. märkus: Tabelis 5 toodud otsusekõrgus (DH) on mõeldud esialgse otsusekõrguse (DH) 

arvutamiseks. Vastava raja nähtavuse (RVR) valimisel ei ole vaja arvesse võtta 

ümardamist järgmise 10 jalani, mida võib teha käitamisandmete korral (näiteks 

otsusekõrguseks (DA) teisendamisel). 

5) Lennud ühe piloodiga. Ühe piloodiga lendude jaoks peab käitaja arvutama 

minimaalse nähtavuse rajal (RVR) kõikideks lähenemisteks vastavalt OPS 1.430 ja 

käesoleva liite nõuetele. 800 meetrist väiksem nähtavus rajal (RVR) ei ole lubatud, 

välja arvatud juhul, kui kasutatakse sobivat autopilooti koos 

instrumentaalmaandumissüsteemi (ILS) või mikrolaine maandumissüsteemiga 

(MLS), mille puhul kohaldatakse tavalisi miinimume. Kohaldatav otsusekõrgus (DH) 

ei tohi olla väiksem kui 1,25 × autopiloodi kasutamise miinimumkõrgus. 

6) Öised lennud. Öiste lendude korral peavad olema sisse lülitatud vähemalt raja 

külgtuled, läve tuled ja raja lõpu tuled. 

d) Täppislähenemine – II kategooria lennud 

1) Üldnõuded. II kategooria lennud on instrumentaaltäppislähenemised ja 

maandumised, mille puhul kasutatakse instrumentaalmaandumissüsteemi (ILS) või 

mikrolaine maandumissüsteemi (MLS) ja: 

i) mille otsusekõrgus on alla 200 jala, kuid mitte madalamal kui 100 jalga; ja 

ii) nähtavus rajal on vähemalt 300 m. 
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2) Otsusekõrgus. Käitaja peab tagama, et II kategooria lendudel oleks otsusekõrgus 

vähemalt: 

i) lennukikäsiraamatus toodud minimaalne otsusekõrgus, kui see on kindlaks 

määratud; 

ii) minimaalne kõrgus, milleni saab ilma nõutavate visuaalsete orientiirideta 

kasutada täppislähenemise varustust; 

iii) vastava kategooria lennuki jaoks ettenähtud takistustest ülelennu suhteline 

kõrgus (OCH) / minimaalne kõrgus takistuste kohal (OCL); 

iv) otsusekõrgus, milleni lennumeeskonnal on lubatud lennata; või 

v) 100 jalga. 

3) Visuaalsed orientiirid. Piloot ei või jätkata lähenemist vastavalt lõike d punktile 2 

kindlaksmääratud II kategooria otsusekõrgusest madalamal, kui tal ei ole silmsidet ja 

ta ei saa hoida silmsidet vähemalt kolmest järjestikusest tulest koosneva visuaalse 

orientiiriga, milleks on telgjoone lähenemistuled, maandumistsooni tuled, raja 

telgjoone tuled, raja külgtuled või nende kombinatsioon. Sellisel visuaalsel orientiiril 

peavad olema ka külgmised maapealsed lisaelemendid, st lähenemistulede risttuled, 

lävetuled või maandumistsooni tulerivid. 
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4) Nõutav nähtavus rajal (RVR). Kõige väiksemad miinimumid, mida käitaja võib 

II kategooria lendudel kasutada on: 

 

Tabel 6 

Nähtavus rajal (RVR) II kategooria lähenemisteks sõltuvalt otsusekõrgusest (DH) 

 

II kategooria miinimumid 

Automaatjuhtimisega allapoole otsusekõrgust (DH) 

(vt 1. märkus) 

Otsuse-
kõrgus 

Nähtavus rajal (RVR) / A-, B- ja C-
kategooria lennuk 

Nähtavus rajal (RVR) / D-kategooria 
lennuk 

100–120 jalga 300 m 300 m 
(2. märkus) /350 m 

121–140 jalga 400 m 400 m 

141 jalga ja 
rohkem 

450 m 450 m 

 

1. märkus: Selles tabelis tähendab automaatjuhtimisega allapoole otsusekõrgust (DH), et 

automaatse lennujuhtimissüsteemi kasutamist jätkatakse kuni kõrguseni, mis 

moodustab kuni 80% rakendatavast otsusekõrgusest. Seega võivad 

lennukõlblikkusnõuded mõjutada rakendatavat otsusekõrgust (DH) automaatse 

lennujuhtimissüsteemi minimaalse käitamiskõrguse kaudu. 

2. märkus: 300 m võib kasutada automaatmaandumist sooritav  

D-kategooria lennuk. 

e) Täppislähenemine – III kategooria lennud. 

1) Üldnõuded. III kategooria lennud jagunevad: 
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i) III A-kategooria lennud. Instrumentaaltäppislähenemine ja maandumine 

instrumentaalmaandumissüsteemi (ILS) või mikrolaine maandumissüsteemi 

(MLS) abil ning: 

A) otsusekõrgusega vähem kui 100 jalga; ja 

B) nähtavusega rajal vähemalt 200 m. 

ii) III B-kategooria lennud. Instrumentaaltäppislähenemine ja maandumine 

instrumentaalmaandumissüsteemi (ILS) või mikrolaine maandumissüsteemi 

(MLS) abil ning: 

A) otsusekõrgusega vähem kui 50 jalga või ilma otsusekõrguseta; ja 

B) nähtavusega rajal alla 200 m, kuid mitte vähem kui 75 m. 

Märkus:  Kui otsusekõrgus (DH) ja nähtavus rajal (RVR) ei ole samas kategoorias, määratakse 

lennu kategooria kindlaks nähtavuse järgi rajal (RVR). 

2) Otsusekõrgus. Käitaja peab tagama, et lendudel, mille puhul kasutatakse 

otsusekõrgust, on otsusekõrgus vähemalt: 

i) lennukikäsiraamatus toodud minimaalne otsusekõrgus, kui see on kindlaks 

määratud; 

ii) minimaalne kõrgus, milleni saab ilma nõutavate visuaalsete orientiirideta 

kasutada täppislähenemise varustust; või 

iii) otsusekõrgus, milleni lennumeeskonnal on lubatud lennata. 
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3) Ilma otsusekõrguseta lennud. Ilma kehtestatud otsusekõrguseta lende võib sooritada 

ainult juhul, kui: 

i) ilma otsusekõrgusteta lennud on lennukikäsiraamatu (AFM) järgi lubatud; 

ii) on olemas lähenemisseadmed ja lennuvälja varustus võimaldab ilma 

otsusekõrguseta lende; ja 

iii) käitajal on luba ilma otsusekõrguseta III kategooria lendudeks. 

Märkus:  III kategooria raja puhul võib eeldada, et ilma otsusekõrguseta lende saab toetada 

juhul, kui neile ei ole seatud eripiiranguid, näiteks AIP või NOTAM teadetes 

avaldatud piirangud. 

4) Visuaalsed orientiirid 

i) III A-kategooria lendude ja passiivse automaatmaandumissüsteemiga III 

B-kategooria lendude puhul ei või piloot jätkata lähenemist madalamal lõike e 

punktis 2 kindlaksmääratud otsusekõrgusest juhul, kui tal ei ole silmsidet 

visuaalsete orientiiridega ja ta saab hoida silmsidet vähemalt kolmest 

järjestikusest tulest koosneva orientiiriga, milleks on telgjoone lähenemistuled, 

maandumistsooni tuled, raja telgjoone tuled, raja külgtuled või nende 

kombinatsioon. 

ii) Aktiivse automaatmaandumissüsteemiga III B-kategooria lendudel, mille puhul 

kasutatakse otsusekõrgust, ei või piloot jätkata lähenemist madalamal vastavalt 

lõike e punktile 2 kindlaks määratud otsusekõrgusest, kui ta ei ole saavutanud 

silmsidemet ega saa hoida silmsidet visuaalse orientiiriga, milleks on vähemalt 

üks telgjoone tuli. 
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iii) Ilma otsusekõrguseta III kategooria lendudel ei nõuta silmsidet rajaga enne 

maaga kokkupuudet. 

5) Nõutav nähtavus rajal (RVR). Väikseimad miinimumid, mida käitaja III kategooria lendudel 

võib kasutada, on toodud järgmises tabelis. 

 

Tabel 7 

III kategooria lähenemistel vastavalt otsusekõrgusele (DH)  

ja läbijooksu kontroll-/juhtimissüsteemile. 

III kategooria miinimumid 

Lähene-mise 
kategoo-ria 

Otsuse-kõrgus 
(jalgades) 

(2. märkus) 

Läbi-jooksu kontroll-
/juhtimissüsteem 

Nähtavus rajal 
(m) 

III A Vähem kui 100 jalga Ei nõuta 200 m 

III B Vähem kui 100 jalga passiivne 150 m 

(1. märkus) 

III B Vähem kui 50 jalga passiivne 125 m 

III B Vähem kui 50 jalga 

või ilma 
otsusekõrguseta 

aktiivne 75 m 

1. märkus: Kehtib lennukite kohta, mis on sertifitseeritud vastavalt sertifitseerimisnõuetele CS-

AWO (igailmalennud) – 321 b) 3). 

2. märkus: Lennujuhtimissüsteemi varu määratakse sertifitseerimisnõuete CS-AWO 

(igailmalennud) kohaselt minimaalse sertifitseeritud otsusekõrguse järgi. 

f) Ringilt lähenemine 

1) Väikseimad miinimumid, mida käitaja võib ringilt lähenemisel kasutada, on toodud 

järgmises tabelis. 
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Tabel 8 

Nähtavus ja minimaalne laskumiskõrgus (MDH) ringilt  

lähenemisel vastavalt lennuki kategooriale 

 Lennuki kategooria 

 A B C D 

MDH 400 jalga 500 jalga 600 jalga 700 jalga 

Minimaalne meteoro-

loogiline nähtavus 

1500 m 1600 m 2400 m 3600 m 

2) Ringilt lähenemine ettenähtud trajektooridel on käesoleva lõike tähenduses 

vastuvõetav protseduur. 

g) Visuaalne lähenemine. Käitaja ei tohi visuaalsel lähenemisel kasutada rada nähtavusega 

(RVR) alla 800 m. 

h) Raja nähtavuse (RVR) tuletamine teatatud meteoroloogilise nähtavuse alusel. 

1) Käitaja peab tagama, et meteoroloogilisest nähtavusest tuletatud nähtavust rajal 

(RVR) ei kasutata stardimiinimumide, II või III kategooria miinimumide 

arvutamiseks ega juhul, kui on kättesaadav teatatud RVR. 

Märkus:  Kui teatatud nähtavus rajal (RVR) on suurem lennujaama käitaja poolt 

lubatud maksimumist, näiteks “nähtavus rajal üle 1500 meetri”, siis käesolevas 

kontekstis ei loeta seda teatatud nähtavuseks rajal ning kasutada võib raja 

nähtavuse (RVR) tuletamise tabelit. 

2) Raja nähtavuse (RVR) tuletamisel meteoroloogilise nähtavuse alusel peab käitaja 

tagama, et kasutatakse järgmist tabelit, välja arvatud lõike h punktis 1 nimetatud 

juhtudel. 
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Tabel 9 

Raja nähtavuse tuletamine nähtavuse alusel 

 

Nähtavus rajal (RVR) = teatatud 
meteoroloogiline nähtavus x 

Kasutatavadvalgustus-elemendid 

Päeval Öösel 

Suure intensiivsusega (HI)lähenemistuled 
ja rajavalgustus 

1,5 2,0 

Kõik muud valgusallikad pealeeespool 
nimetatute 

1,0 1,5 

Valgustus puudub 1,0 ei kohaldata 

 

OPS 1.430 lõike c 2. liide 

Lennukite kategooriad – igailmalennud 

a) Lennukite klassifikatsioon 

 Lennukite klassifitseerimisel võetakse arvesse mõõteriistakiirust läve kohal (VAT), mis 

saadakse, kui varisemiskiirus (Vso) korrutatakse 1,3ga või kui varisemiskiirus 

ülekoormusel 1g (VS1G) korrutatakse 1,23ga maandumiskonfiguratsiooni suurima 

sertifitseeritud maandumismassi juures. Kui on teada nii Vso kui ka VSIG, tuleb kasutada 

suuremat VAT väärtust. VAT väärtusele vastavad lennuki kategooriad on toodud järgmises 

tabelis: 

 

 Mõõteriistakiirus läve kohal (VAT) 

A Vähem kui91 sõlme 

B 91–120 sõlme 

C 121–140 sõlme 

D 141–165 sõlme 

E 166–210 sõlme 
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Käitaja või lennuki tootja määrab kindlaks maandumiskonfiguratsiooni, mida peab arvesse võtma. 

b) Alaline kategooria muutmine (maksimaalne maandumismass) 

1) Käitaja võib kehtestada alalise madalama maandumismassi ning kasutada seda massi 

VAT määramiseks juhul, kui selleks on lennuameti luba. 

2) Teatud kindlale lennukile omistatud kategooria peab olema alaline ega sõltu seega 

igapäevaste käitamistingimuste muutumisest. 

 

OPS 1.440 1. liide 

Lennud halva nähtavusega – üldised käitamiseeskirjad 

a) Üldnõuded. Halva nähtavusega lendude alustamisel ja heakskiitmisel kohaldatakse 

järgmisi protseduure: 

b) Lennu demonstreerimine. Lendu demonstreeritakse eesmärgiga määrata kindlaks või 

kontrollida kasutatavate õhusõidukite lennujuhtimissüsteemide, koolituse, lennumeeskonna 

protseduuride, hooldusprogrammi ja käsiraamatute kasutamist ja tõhusust 

heakskiidetavatel II/III kategooria lendudel. 

1) II/III kategooria süsteeme kasutatavatel lendudel tuleb sooritada vähemalt 

30 lähenemist ja maandumist igal lennukitüübil, millele need on installeeritud, kui 

nõutav otsusekõrgus (DH) on 50 jalga või rohkem. 50 jalast väiksema otsusekõrguse 

(DH) korral tuleb sooritada vähemalt 100 lähenemist ja maandumist, kui lennuamet 

ei ole lubanud teisiti. 
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2) Kui käitajal on ühte ja sama tüüpi õhusõidukite erinevad variandid, tuleb käitajal, 

vaatamata sellele, kas ta kasutab neil samu või erinevaid põhilisi lennujuhtimis- ja 

indikaatorsüsteeme, näidata erinevate variantide häid lennutehnilisi omadusi, kuid ta 

ei pea iga variandi käitamist (pardasüsteemide tööd) täielikult demonstreerima. 

Lennuamet võib aktsepteerida väiksemat arvu lähenemisi ja maandumisi, kui 

arvestatakse lennukogemust, mis on omandatud mingi teise käitaja juures, kelle 

lennuettevõtja sertifikaat (AOC) on välja antud kooskõlas OPS 1 nõuetega ning kes 

kasutab sama lennukitüüpi või varianti ja protseduure. 

3) Kui hindamisprogrammi raames sooritatavatest lähenemistest moodustavad 

ebaõnnestunud lähenemised (näiteks ebarahuldavate maandumiste, süsteemi töö 

häirete tõttu) rohkem kui 5 %, tuleb hindamisprogrammi suurendada etapiliselt 

vähemalt 10 lähenemise ja maandumise võrra seni, kuni ebaõnnestumiste protsent ei 

ületa enam 5 %. 

c) Andmete kogumine lendude demonstreerimiseks. Kõikidel taotlejatel tuleb lähenemiste ja 

maandumiste näitajate registreerimiseks töötada välja andmete kogumise metoodika 

(näiteks vorm, mida lennumeeskond peab kasutama). Tulemuste andmed ja 

demonstreerimise andmete kokkuvõte esitatakse hindamiseks lennuametile. 

d) Andmete analüüs. Ebarahuldavad lähenemised ja/või automaatjuhtimissüsteemiga 

maandumised dokumenteeritakse ja neid analüüsitakse. 

e) Pidev järelevalve 

1) Pärast esialgse loa saamist peab käitaja lennutegevust pidevalt jälgima, et teha kõik 

soovimatud suundumused kindlaks enne, kui need ohtlikuks muutuvad. Selleks võib 

kasutada lennumeeskonna ettekandeid. 
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2) Järgnevat teavet tuleb säilitada 12 kuud: 

i) õnnestunud lähenemiste (tegelike- või treeninglähenemiste) koguarv 

lennukitüüpide kaupa, mille puhul kasutati II või III kategooria miinimumidele 

vastavaid II või III kategooria pardaseadmeid; ja 

ii) ettekanded ebarahuldavate lähenemiste ja/või automaatjuhtimisega 

maandumiste kohta lennuväljade ja lennuki registreerimistunnuste kaupa 

järgmise liigituse alusel: 

A) pardaseadmete vead; 

B) maapealsete süsteemide puudused; 

C) lennujuhtimiskeskuse (ATC) korraldusel katkestatud lähenemised; või 

D) muud põhjused. 

3) Käitaja peab kehtestama protseduuri, mille abil jälgida iga lennuki 

automaatmaandumissüsteemi tööd. 
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f) Üleminekuperioodid 

1) Käitajad, kellel ei ole varasemat II või III kategooria lendude kogemust 

i) Ilma varasema II või III kategooria lendude kogemuseta käitajale võidakse 

anda luba II või III A kategooria lendudeks, kui tal on vähemalt 6-kuuline 

I kategooria lendude kogemus antud lennukitüübil. 

ii) Pärast 6-kuulist II või III A kategooria lendude sooritamise kogemust vastaval 

lennukitüübil võidakse käitajale anda luba III B kategooria lendudeks. Sellise 

loa andmisel võib lennuamet kehtestada käitajale teatud lisaajaks kõige 

madalamatest kohaldatavatest miinimumidest kõrgemad miinimumid. 

Kõrgemad miinimumid puudutavad tavaliselt ainult nähtavust rajal (RVR) 

ja/või piiranguid ilma otsusekõrguseta lendudele. Kõrgemad miinimumid tuleb 

valida nii, et nende kohaldamine ei nõuaks käitamisprotseduuride muutmist. 

2) Käitajad, kellel on varasem II või III kategooria lendude kogemus. Varasema II või 

III kategooria lendude kogemusega käitajale võidakse lubada lühendatud 

üleminekuperioodi, kui ta esitab lennuametile vastava avalduse. 

g) II ja III kategooria ning halva nähtavusega stardiks (LVTO) vajalike seadmete hooldus. 

Käitaja peab koostöös tootjaga kehtestama pardalolevate juhtimissüsteemide 

hooldusjuhendid, mis tuleb lisada OPS 1.910 ettenähtud lennuki hooldusprogrammi, mis 

peab olema kinnitatud lennuameti poolt. 
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h) Sobivad lennuväljad ja rajad 

1) Kõikide lennukitüüpide/ pardaseadmete/radade kombinatsioonide sobivust tuleb 

enne III kategooria lendude alustamist kontrollida ja sooritada selleks vähemalt üks 

edukas II kategooria või paremate tingimustega lähenemine ja maandumine. 

2) Lennuväljade puhul, kus läve-eelne maapinna reljeef on ebatasane või kus on muud 

eeldatavad või teadaolevad puudused, tuleb enne II või III kategooria lendude 

alustamist kontrollida kõikide lennukitüüpide/pardaseadmete/radade 

kombinatsioonide sobivust ja sooritada selleks I kategooria või paremate 

tingimustega lende. 

3) Kui käitajal on ühte ja sama tüüpi õhusõidukite erinevad variandid, tuleb käitajal, 

vaatamata sellele, kas ta kasutab neil samu või erinevaid põhilisi lennujuhtimis- ja 

indikaatorsüsteeme, näidata erinevate variantide häid lennutehnilisi omadusi, kuid ta 

ei pea täielikult demonstreerima iga variandi/raja kombinatsiooniga lende. 

4) Sama lennukitüüpi/varianti ning pardaseadmete kombinatsioone ja protseduure 

kasutavad käitajad võivad käesoleva lõike nõuete täitmisel kasutada üksteise 

kogemusi ja dokumentatsiooni. 
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OPS 1.450 1. liide 

Lennud halva nähtavusega – koolitus ja kvalifikatsioonid 

a) Üldnõuded. Käitaja peab tagama, et lennumeeskonna liikmete koolitusprogrammid halva 

nähtavusega lendude jaoks koosneksid maapealse koolituse, lennusimulaatoril läbiviidava 

lennuõppe ja/või lennuõppe liigendatud kursustest. Käitaja võib kursuste sisu lühendada 

vastavalt punktide 2 ja 3 nõuetele juhul, kui lühendatud kursuse sisu on lennuametile 

vastuvõetav. 

1) Lennumeeskonna liikmed, kellel ei ole II või III kategooria lendude kogemust, 

peavad lõigetes b, c ja d sätestatud koolitusprogrammi läbima täies ulatuses. 

2) Lennumeeskonna liikmed, kes on omandanud II või III kategooria lendude kogemuse 

mõne teise käitaja juures, võivad läbi teha lühendatud maapealse kursuse. 

3) Lennumeeskonna liikmed, kellel on II või III kategooria lendude kogemus sama 

käitaja juures, võivad läbi teha lühendatud maapealse koolituse, 

lennusimulaatoriõppe ja/või lennuõppe kursuse. Lühendatud koolituskursus peab 

koosnema vähemalt lõike d punkti 1 ja punkti 2 alalõike i või ii nõuetes nimetatud 

osadest ning lõike d punkti 3 alalõike i nõuetes nimetatud osadest. 

b) Maapealne koolitus. Käitaja peab tagama, et halva nähtavusega lendude 

ettevalmistamiseks mõeldud esmane maapealne koolituskursus hõlmaks vähemalt järgmist: 

1) ILS ja/või MLS karakteristikud ja piirangud; 

2) visuaalsete vahendite karakteristikud; 
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3) udu iseloomustavad tunnused; 

4) konkreetse pardasüsteemi käitamisvõimalused ja piiranguid; 

5) sademete, jäätumise, madala tuulenihke ja turbulentsuse mõjud; 

6) konkreetse lennuki rikete mõju; 

7) raja nähtavuse (RVR) hindamissüsteemide kasutamine ja piirangud; 

8) takistustest ülelennu põhimõtted; 

9) maapealsete seadmete rikete äratundmine ja selle puhul nõutavad tegevused; 

10) protseduurid ja ettevaatusabinõud, mida tuleb täita maapealse liikumise ajal lendudel, 

kus nähtavus rajal (RVR) on 400 m või väiksem ning lisaprotseduurid, mille täitmist 

nõutakse startimisel tingimustes, kus nähtavus rajal (RVR) on alla 150 m (D-

kategooria lennukite puhul alla 200 m); 

11) raadiokõrgusemõõtjal põhineva otsusekõrguse tähendus ning lähenemisala maapinna 

profiili mõju raadiokõrgusemõõtja näitudele ning lähenemise ja maandumise 

automaatsüsteemidele; 

12) hoiatuskõrguse tähtsus ja tähendus (kui seda kasutatakse) ning tegevus rikete korral 

üleval- ja allpool hoiatuskõrgust; 
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13) pilootide kvalifikatsiooninõuded halva nähtavusega startimisteks ning II või 

III kategooria lendudeks loa saamiseks ja selle säilitamiseks; ja 

14) õige istumisasendi ja vaatenurga tähtsus. 

c) Koolitus lennusimulaatoril ja/või lennuõpe 

1) Käitaja peab tagama, et halva nähtavusega lendude lennuõppesse ja/või koolitusse 

lennusimulaatoril kuuluksid: 

i) seadmete töö kontrollimised nii maapeal kui lennu ajal; 

ii) maapealsete süsteemide muudatustest põhjustatud mõju miinimumidele; 

iii) automaatmaandumise visuaalsignalisatsiooniseadmete jälgimine, pöörates 

rõhku tegevusele nende süsteemide rikete korral; 

iv) mootorite, elektrisüsteemide, hüdraulika või lennuki juhtimissüsteemide rikete 

korral võetavad meetmed; 

v) teadaolevate defektide mõju ning minimaalvarustuse loetelu kasutamine; 

vi) lennukõlblikkussertifikaadist tulenevad käitamispiirangud; 
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vii) visuaalsete märkide kasutamine otsusekõrgusel ning info suurima lubatud 

kõrvalekalde kohta glissaadist või kursimajakast; ja 

viii) hoiatuskõrguse (kui seda kasutatakse) tähendus ja olulisus ning nii üleval- kui 

ka allpool hoiatuskõrgust toimuva rikke korral ettenähtud tegevus. 

2) Käitaja peab tagama, et kõiki lennumeeskonna liikmeid õpetatakse täitma oma 

ülesandeid ja juhendatakse, kuidas teha nõutud koostööd teiste 

meeskonnaliikmetega. Sellel eesmärgil tuleks maksimaalselt kasutada 

lennusimulaatoreid. 

3) Koolitus tuleb jaotada etappidesse, mis hõlmaksid tavalist, ilma lennuki või 

süsteemide riketeta käitamist, sealjuures kõikides võimalikes ilmatingimustes ning 

hõlmaksid üksikasjalikke stsenaariume lennuki ja seadmete selliste rikete korral, mis 

võiksid mõjutada II või III kategooria lende. Kui lennuki süsteemis kasutatakse 

kombineeritud või teisi erisüsteeme (nagu esiklaasiindikaatorid või laiemat nähtavust 

võimaldavad seadmed), peavad lennumeeskonna liikmed selliste süsteemide 

kasutamist harjutama koolituse lennusimulaatori etapil nii tavalistes kui ka 

eritingimustes. 

4) Harjutada tuleb teovõimetuse korral halva nähtavusega startimistel ning II ja 

III kategooria lendudel ettenähtud protseduure. 

5) Lennukite puhul, mille jaoks ei ole konkreetsele lennukitüübile vastavat 

lennusimulaatorit, peavad käitajad tagama, et II kategooria lendude visuaalsete 

olukordade koolitusel viidaks nimetatud lennuõppe etapp läbi selleks eraldi heaks 

kiidetud lennusimulaatoril. Sellesse koolitusse peab kuuluma vähemalt 4 lähenemist. 

Konkreetsest lennukitüübist sõltuv koolitus ja protseduuride harjutamine tuleb läbi 

viia lennukis. 
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6) II ja III kategooria esmane koolitus peab koosnema vähemalt järgmistest harjutustest: 

i) lähenemine asjakohaste lennujuhtimisseadmete, autopiloodi ja 

juhtimissüsteemide kasutamisega kuni nõutava otsusekõrguseni ning üleminek 

visuaalsele lennule ja maandumisele; 

ii) lähenemine kõigi töötavate mootoritega asjakohaste lennujuhtimisseadmete, 

autopiloodi ja juhtimissüsteemide kasutamisega kuni asjakohase 

otsusekõrguseni, millele järgneb lähenemise katkestamine (kordusringile 

minek), kõik ilma väliste visuaalsete orientiirideta; 

iii) kui see on asjakohane, lähenemised automaatsete lennujuhtimissüsteemide 

kasutamisega, mis tagavad automaatse väljajoondumise, maandumise ja 

pidurdamise; ja 

iv) kasutatava süsteemi tavaline käitamine nii otsusekõrgusel visuaalsete 

märkidega saadud visuaalse kontakti korral kui ka ilma sellise kontaktita. 

7) Järgmised koolitusetapid peavad sisaldama vähemalt: 

i) lähenemisi mootoririkkega lähenemise erinevatel etappidel; 

ii) lähenemisi kriitiliste seadmete riketega (n elektrisüsteemide, lennu 

automaatjuhtimissüsteemide või maapealsete ja/või ILS/MLS pardasüsteemide 

ja monitoride rikked); 
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iii) lähenemisi, kus lennu automaatjuhtimisseadmete rikete korral madalal 

lennukõrgusel peab kas: 

A) minema väljajoondumisel, maandumisel ja pidurdamisel või lähenemise 

katkestamisel üle käsitsijuhtimisele; või 

B) minema lähenemise katkestamise otsusekõrgusel või sellest madalamal 

üle käsitsijuhtimisele või madalama taseme automaatrežiimile, sealhulgas 

olukordades, mis lõpevad maapinnaga kokkupuutega rajal; 

iv) süsteemide rikked, mis põhjustavad ulatuslikke kursimajakast ja/või glissaadist 

kõrvalekaldeid nii üleval- kui ka allpool otsusekõrgust käitamiseks lubatud 

minimaalsetes visuaalsetes tingimustes. Lisaks sellele tuleb harjutada 

üleminekut käsitsijuhtimisega maandumisele juhul, kui esiklaasiindikaator on 

automaatjuhtimissüsteemi madalal režiimil või kui esiklaasiindikaator on 

ainukeseks abivahendiks väljajoondumisel; ja 

v) rikked ja protseduurid, mis on iseloomulikud konkreetsele lennukitüübile või 

variandile. 

8) Koolitusprogrammi peab kuuluma nende riketega toimetulemise harjutamine, mille 

puhul on vaja tagasi minna suurematele miinimumidele. 

9) Koolitusprogrammi peab kuuluma lennuki käitamine juhul, kui III kategooria 

passiivse automaatjuhtimisega lähenemise ajal tekkinud viga põhjustab autopiloodi 

väljalülitumise otsusekõrgusel või sellest madalamal ning kui viimane teatatud 

nähtavus rajal (RVR) on 300 m või vähem. 

10) Kui starditakse raja nähtavusega (RVR) 400 m ja vähem, peab koolitus hõlmama ka 

süsteemide ja mootorite rikkeid ning nende korral stardi jätkamist ja katkestamist. 
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d) Ümberõppe nõuded halva nähtavusega startimisteks ning II ja III kategooria lendudeks. 

Käitajal tuleb tagada, et kõik lennumeeskonna liikmed teevad läbi halva nähtavuse 

protseduuride koolituse, kui nad hakkavad töötama uuel lennukitüübil või -variandil, 

millega hakatakse sooritama starte halva nähtavuse korral ning II ja III kategooria lende. 

 Kogemused, mida lennumeeskonna liikmelt nõutakse lühendatud kursuse läbimiseks, on 

sätestatud eespool lõike a punktides 2 ja 3. 

1) Maapealne koolitus. Eespool toodud lõikes b sätestatud asjakohased nõuded, võttes 

arvesse lennumeeskonna liikmete II ja III kategooria koolitust ja kogemusi. 

2) Koolitus lennusimulaatoril ja/või lennuõpe 

i) Vähemalt 8 lähenemist ja/või maandumist lennusimulaatoril. 

ii) Kui konkreetsele tüübile vastavat lennusimulaatorit ei ole, tuleb sooritada 

vähemalt 3 lähenemist lennukil, sealhulgas vähemalt 1 kordusringile minek. 

iii) Kui nõutakse selliseid eriseadmeid nagu esiklaasiindikaator või nähtavust 

parandavad seadmed, tuleb läbi teha vastav lisakoolitus. 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 155 
LISA DG C III  ET 

3) Lennumeeskonna kvalifikatsioon. Lennumeeskonna kvalifikatsioonile kehtivad 

nõuded olenevad käitajast ja käitatava lennuki tüübist. 

i) Käitaja peab tagama, et enne II või III kategooria lendude alustamist läbivad 

kõik lennumeeskonna liikmed kontrolli. 

ii) Eespool toodud alapunktis i ettenähtud kontrolli võib asendada lennuõppega 

ja/või koolitusega lennusimulaatoril, mis on sätestatud eespool lõike d 

punktis 2. 

4) Liinilennud järelevalve all. Käitaja peab tagama, kõik lennumeeskonna liikmed 

sooritavad järelevalve all järgmised liinilennud: 

i) vähemalt 3 maandumist väljalülitatud autopiloodiga II kategooria lendude 

korral, kui nõutakse käsitsijuhtimisega maandumist; 

ii) III kategooria lendude korral vähemalt 3 automaatjuhtimisega maandumist, 

välja arvatud juhul, kui eespool toodud lõike d punktis 2 nõutud koolitus läbiti 

lennusimulaatoril, mida kasutatakse simulaatorõppe alusel toimuval 

ümberõppel, tuleb teha vaid 1 automaatjuhtimisega maandumine. 

e) Tüübiga ja lennu juhtimisega seotud kogemused. Enne II/III kategooria lendude alustamist 

kohaldatakse õhusõiduki kaptenite suhtes (või pilootide suhtes, kellele on delegeeritud 

lennu juhtimine), kellel ei ole varasemaid kogemusi antud lennukitüübil, järgmisi 

lisanõuded: 

1) 50 tundi või 20 arvestuslikku marsruutlendu konkreetsel lennukitüübil, sealhulgas 

liinilennud järelevalve all; ja 
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2) kui õhusõiduki kapten või piloot ei ole saanud käitaja juures varasemat II või 

III kategooria lendude ettevalmistust, tuleb kohaldatavatele II või III kategooria raja 

nähtavuse (RVR) miinimumidele lisada 100 m, kuni ta on antud tüüpi lennukil 

lennanud 100 tundi või 40 arvestuslikku marsruutlendu, kaasa arvatud liinilennud 

järelevalve all. 

3) Lennuameti loal võib eespool nimetatud lennujuhtimisekogemuse nõudeid 

vähendada nende lennumeeskonna liikmete puhul, kellel on õhusõiduki kapteni 

kogemused II või III kategooria lendudel. 

f) Startimine halva nähtavusega, kui nähtavus rajal (RVR) on alla 150/200 m 

1) Käitaja peab tagama, et enne startide lubamist raja nähtavusega (RVR) alla 150 m 

(D-kategooria lennukite puhul alla 200 m), viiakse läbi järgmised koolitused: 

i) tavaline startimine minimaalse lubatud raja nähtavuse (RVR) tingimustes; 

ii) startimine minimaalse lubatud raja nähtavuse (RVR) tingimustes 

mootoririkkega kiiruste V1 ja V2 vahel või niipea, kui see on võimalik 

ohutusega seotud kaalutlustel; ja 

iii) startimine minimaalse lubatud raja nähtavuse (RVR) tingimustes 

mootoririkkega enne kiirust V1, mis toob kaasa stardi katkestamise. 

2) Käitaja peab tagama, et eespool toodud punktis 1 nõutud koolitus viiakse läbi 

lennusimulaatoril. Nimetatud koolituse hulka peab kuuluma kõikide eriprotseduuride 

ja -seadmete kasutamine. Kui konkreetsele lennukitüübile vastavat lennusimulaatorit 

ei ole, võib lennuameti loal selle koolituse viia läbi lennukil ilma minimaalse raja 

nähtavuse (RVR) tingimuste nõude täitmiseta. (vt OPS 1.965 1. liide) 
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3) Käitaja peab tagama, et lennumeeskonna liige on vajadusel läbinud kontrolli enne 

halva nähtavusega startide alustamist raja nähtavusega (RVR) alla 150 m (D-

kategooria lennukite puhul alla 200 m). Nimetatud kontrolli võib asendada üksnes 

edukalt sooritatud koolitus lennusimulaatoril ja/või lennuõpe, mis on kehtestatud 

lennukitüübi ümberõppele lõike f punktis 1. 

g) Regulaarne korduvkoolitus ja kontrollimine – lennud halva nähtavusega 

1) Käitaja peab tagama, et koos tavalise regulaarse korduvkoolitusega ja käitajapoolsete 

lennuoskuse tasemekontrollidega kontrollitakse ka piloodi teadmisi ja oskusi selle 

kindla kategooria lendudega seotud ülesannete täitmisel, mida tal on luba sooritada. 

Käitaja lennuoskuse tasemekontrolli tulemuse kehtimise ajal tuleb (vastavalt 

OPS 1.965 lõike b nõuetele) sooritada vähemalt 3 lähenemist, millest ühe võib 

asendada lähenemise ja maandumisega lennukil, millel kasutatakse heakskiidetud 

II või III kategooria protseduure. Käitajapoolse lennuoskuse tasemekontrolli ajal 

tuleb teha üks katkestatud lähenemine. Juhul, kui käitajal on lubatud sooritada starte 

raja nähtavusega (RVR) alla 150/200 m, tuleb käitajapoolse lennuoskuse 

tasemekontrolli ajal sooritada vähemalt üks start halva nähtavusega (LVTO) kõige 

väiksemate kehtivate miinimumide tingimustes. 

2) III kategooria lendude jaoks peab käitaja kasutama lennusimulaatorit. 

3) Käitaja peab tagama, et III kategooria lendude puhul passiivse 

automaatmaandumissüsteemiga lennukitel sooritatakse iga kolme järjestikuse 

käitajapoolse lennuoskuse tasemekontrolli jooksul vähemalt üks niisugune 

katkestatud lähenemine, mille põhjuseks on autopiloodi rike otsusekõrgusel või 

sellest madalamal, kui viimane teatatud nähtavus rajal (RVR) oli 300 m või väiksem. 
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4) Lennuamet võib lubada II kategooria ja halva nähtavusega startidega (LVTO) 

lendude puhul viia regulaarset korduvkoolitust ja kontrollimist läbi ka vastavat tüüpi 

lennukil, kui ei ole sellele lennukitüübile vastavat lennusimulaatorit või 

vastuvõetavat alternatiivi. 

Märkus: Halva nähtavusega startide (LVTO) ja II/III kategooria lendude hiljutine 

kogemus, mis põhineb automaatjuhtimisega lähenemistel ja/või 

automaatjuhtimisega maandumistel, saavutatakse käesolevas lõikes sätestatud 

korduvkoolituse ja kontrolliga. 

 

OPS 1.455 1. liide 

Lennud halva nähtavusega – käitamisprotseduurid 

a) Üldnõuded. Lennud halva nähtavusega sisaldavad järgmist: 

1) käsitsijuhtimisega startimine (kas elektrooniliste juhtimissüsteemide abil või ilma); 

2) automaatjuhtimisega lähenemine allapoole otsusekõrgust (DH), millele järgneb 

käsitsijuhtimisega väljajoondumine, maandumine ja pidurdamine; 

3) automaatjuhtimisega lähenemine, millele järgneb automaatne väljajoondumine, 

automaatmaandumine ning käsitsijuhtimisega pidurdamine; ja 

4) automaatjuhtimisega lähenemine, millele järgneb automaatne väljajoondumine, 

automaatmaandumine ning automaatne pidurdamine, kui kohaldatav nähtavus rajal 

on alla 400 m. 

1. märkus: Kõikidel nendel käitamisrežiimidel võib kasutada kombineeritud süsteeme. 

2. märkus: Võib sertifitseerida ja heaks kiita ka teisi juhtimissüsteeme või näidikuid. 

b) Protseduurid ja käitamisjuhendid 
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1) Kehtestatud protseduuride ja juhendite täpne olemus ja ulatus sõltub kasutatavatest 

pardaseadmetest ning järgitavatest kabiini protseduuridest. Käitaja peab 

lennutegevuskäsiraamatus täpselt kindlaks määrama, millised on lennumeeskonna 

liikmete ülesanded stardi, lähenemise, väljajoondumise, pidurdamise ja katkestatud 

lähenemise ajal. Eriti tuleb rõhutada, millised on lennumeeskonna kohustused 

üleminekul mittevisuaalsetelt tingimustelt visuaalsetele tingimustele ning 

protseduurid, mida tuleb täita halveneva nähtavuse või rikete korral. Erilist 

tähelepanu tuleb pöörata ülesannete jaotusele kabiinis, nii et piloodil, kes teeb otsuse 

maandumise või lähenemise katkestamise kohta, oleks tagatud töökoormus, mis 

võimaldaks tal pühenduda järelevalvele ja otsuste tegemisele. 

2) Käitaja peab lennutegevuskäsiraamatus kehtestama üksikasjalikud 

käitamisprotseduurid ja juhendid. Juhendid peavad olema kooskõlas lennuki 

lennukikäsiraamatus toodud piirangute ja kohustuslike protseduuridega ja sisaldama 

eelkõige järgmisi teemasid: 

i) lennuki seadmete töö kontrollimine nii enne väljumist kui ka lennu ajal; 

ii) mõju, mida avaldavad miinimumidele muutused maapealsete seadmete ja 

pardaseadmete töös; 

iii) stardi, lähenemise, väljajoondumise, maandumise, pidurdamise ja katkestatud 

lähenemise protseduurid; 
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iv) protseduurid, mida tuleb järgida rikete, hoiatuste ja teiste ebatavaliste 

olukordade puhul; 

v) minimaalsed nõutavad visuaalsed orientiirid; 

vi) õige istumisasendi ja vaatenurga tähtsus; 

vii) tegevus, mis võib olla vajalik visuaalsete orientiiride halvenemise korral; 

viii) meeskonna kohustuste jaotumine juhul, kui täidetakse alapunktides i–iv ja vi 

ettenähtud protseduure, et võimaldada õhusõiduki kaptenil pühenduda 

peamiselt järelevalvele ja otsuste tegemisele; 

ix) nõue, et kõikidel kõrgustel allpool 200 jalga kasutatakse raadiokõrgusemõõtjat 

ning üks piloot jätkaks lennuki mõõteriistade jälgimist seni, kuni maandumine 

on lõpetatud; 

x) nõue, et kursimajaka tundlikku piirkonda tuleb kaitsta; 

xi) tuule kiiruse, tuulenihke, turbulentsuse, puhastamata raja ja mitmekordse raja 

nähtavuse (RVR) hindamisega seotud teabe kasutamine; 

xii) protseduurid, mida tuleb kasutada lähenemiste ja maandumiste harjutamisel 

radadel, millel ei kehti kõik II või III kategooria lennuvälja protseduurid; 

xiii) lennukõlblikkussertifikaadist tulenevad käitamispiirangud; ja 

xiv) info maksimaalse lubatud kõrvalekalde kohta 

instrumentaalmaandumissüsteemi (ILS) glissaadist ja/või kursimajakast. 
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OPS 1.465 1. liide 

Visuaallendude minimaalsed nähtavused 

 

Õhuruumi 
klass  

A B C D E 

[1. märkus] 
F G 

  kõrgemal kui 900 m 
(3000 jalga) keskmise 
merepinna kohal (AMSL) 
või kõrgemal kui 300 m 
(1000 jalga) maapinna 
kohal, olenevalt sellest, 
kumb on kõrgemal 

900 m (3000 jalga) 
keskmise merepinna kohal 
(AMSL) või allpool seda, 
või 300 m (1000 jalga) 
maapinna kohal, olenevalt 
sellest, kumb on kõrgemal

Kaugus pilvest  1500 m horisontaalselt, 300 m (1000 jalga) 
vertikaalselt 

väljaspool pilve ja 
maapind nähtav 

Nähtavus 
lennul 

8 km 3050 m (10 000 jala) kõrgusel ja kõrgemal 
keskmise merepinna (AMSL) kohal (2. märkus ) 
5 km allpool 3050 m (10 000 jalga) keskmise 
merepinna (AMSL) kohal 

5 km (3. märkus) 

1. märkus: Visuaallennuilma (VMC) miinimumid on A-klassi õhuruumi puhul lisatud 

juhendamiseks, kuid need ei tähenda VFR lendude aktsepteerimist A-klassi 

õhuruumis. 

2. märkus: Kui ülemineku kõrgus on väiksem kui 3050 m (10 000 jalga) AMSL, tuleks 10 000 

jala asemel kasutada lennutasandit (FL) 100. 
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3. märkus: A- ja B-kategooria lennukeid tohib käitada kuni nähtavusteni 3000 m tingimusel, et 

vastav ATS-ametkond lubab kasutada väiksemat lennunähtavust kui 5 km ning antud 

olukorras on muu lennuliikluse kohtamise võimalus väike ning mõõteriistakiirus 

(IAS) on 140 sõlme või väiksem. 

 

F  ALAJAGU   

LENNU TEOSTAMISE ÜLDNÕUDED 

 

OPS 1.470 

Kohaldatavus 

a) Käitaja tagab, et suurima lubatud reisijakohtade arvuga üle üheksa (9) või suurima lubatud 

stardimassiga üle 5700 kg mitme mootoriga turbopropellerlennukeid ning kõiki mitme 

mootoriga turboreaktiivlennukeid käitatakse vastavalt alajao G (suutlikkusklass A) 

nõuetele. 

b) Käitaja tagab, et propellerlennukeid suurima lubatud reisijakohtade arvuga kuni üheksa 

(kaasa arvatud) ning suurima lubatud stardimassiga kuni 5700 kg (kaasa arvatud) 

käitatakse vastavalt alajao H (suutlikkusklass B) nõuetele. 

c) Käitaja tagab, et kolbmootoriga lennukeid suurima lubatud reisijakohtade arvuga üle 

üheksa (9) või suurima lubatud stardimassiga üle 5700 kg käitatakse vastavalt alajao I 

(suutlikkusklass C) nõuetele. 
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d) Kui täielikku vastavust asjaomase alajao nõuetele ei ole võimalik tagada lennuki eriliste 

konstruktsiooniomaduste tõttu (näiteks ülehelikiirusega lennukid või vesilennukid), tuleb 

käitajal kohaldada niisuguseid lennutehnilisi norme, mis tagavad vastavas alajaos 

ettenähtud lennuohutuse taseme. 

 

OPS 1.475 

Üldnõuded 

a) Käitaja tagab, et lennuki mass: 

1) stardi alguses või lennu ajal korrigeeritud lennuplaani puhul 

2) punktis, millest kohaldatakse korrigeeritud lennuplaani, 

 ei ole suurem kui mass, mille puhul saab ettevõetaval lennul täita vastava alajao 

nõudeid ning mis lubab massi oodatavat vähenemist lennu jätkumisel ja niisugust 

kütuse väljalaskmist nagu on sätestatud konkreetsetes nõuetes. 

b) Käitaja tagab, et asjakohase alajao nõuete täitmise kindlaksmääramisel võetakse aluseks 

lennukikäsiraamatus toodud heakskiidetud lennuandmed, mida vajadusel täiendatakse 

muude lennuametile vastuvõetavate andmetega, nagu on sätestatud vastavas alajaos. Et 

vältida käitamisnõuete topeltrakendamist, võib vastavas alajaos ettenähtud käitamisnõuete 

rakendamisel arvesse võtta ka kõiki lennukikäsiraamatu lennuandmetes juba olemasolevaid 

nõudeid. 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 164 
LISA DG C III  ET 

c) Asjakohase alajao nõuete täitmise hindamisel tuleb vajalikul määral arvesse võtta lennuki 

konfiguratsiooni, keskkonnatingimusi ning nende süsteemide tööd, millel on 

lennuparameetritele ebasoodne mõju. 

d) Niisket rada (välja arvatud murukattega rajad) võib lennu teostamise seisukohast lugeda 

kuivaks rajaks. 

e) Käitajal tuleb kohaldatava alajao stardinõuete täitmise hindamisel arvestada kasutatava 

abimaterjali (graafikud, tabelid) täpsust. 

 

OPS 1.480 

Mõisted 

a) Alajagudes F, G; H, I ja J kasutatakse järgmisi mõisteid: 

1) Kasutada olev stardi hoovõtu katkestusmaa (ASDA – accelerate-stop distance 

available) – kasutada oleva stardiraja pikkus koos pidurdusala pikkusega, kui 

asjaomane lennuamet on sellise pidurdusala kasutamiseks kinnitanud ning see on 

võimeline kandma lennuki massi valdavate käitamistingimuste korral. 

2) Puhastamata rada (contaminated runway) – rada nimetatakse puhastamata rajaks, 

kui üle 25% selle pinnast (kas üksikute lõikudena või tervikuna) on kasutamiseks 

ettenähtud pikkuse ja laiuse ulatuses kaetud: 

i) rohkem kui 3 mm (0,125 tolli) paksuse veekihi või lumelobjakaga või lahtise 

lumega, mis võrdub 3 mm veega; 
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ii) tihedaks massiks kokkusurutud lumega, mida ei saa enam rohkem kokku 

suruda ja mis püsib koos või murdub ülestõstmisel lumekamakateks 

(kokkusurutud lumi); või 

iii) jääga, sealhulgas märja jääga. 

3) Niiske rada (damp runway) – rada loetakse niiskeks, kui selle pind ei ole kuiv, kuid 

sellel olev niiskus ei tekita läiget. 

4) Kuiv rada (dry runway) – kuiv rada on rada, mis ei ole märg ega puhastamata, kaasa 

arvatud niisugused kattega rajad, mis spetsiaalsete vagude või poorsete 

kattematerjalide kasutamise ning hoolduse tõttu säilitavad kuivale rajale omase 

pidurdamisefektiivsuse ka niiskuse korral. 

5) Kasutatav maandumisdistants (LDA – landing distance available) – raja pikkus, 

mille on kasutamiseks kinnitanud asjaomane lennuamet ning mis sobib maandumisel 

lennuki läbijooksuks. 

6) Suurim lubatud reisijakohtade arv (maximum approved passenger seating 

configuration) – käitaja poolt kasutatava ühe lennuki maksimaalne reisijate 

mahutavus istekohtade arvu järgi, välja arvatud pilootide istmed või kabiini 

istmekohti ja salongipersonali istmeid, mille on heaks kiitnud lennuamet ja mis on 

toodud lennutegevuskäsiraamatus. 

7) Kasutatav stardidistants (TODA – take-off distance available) – olemasolev  

hoojooksu pikkus koos kasutada oleva takistustevaba tõusuala pikkusega. 
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8) Stardimass (take-off mass) – lennuki stardimassiks loetakse lennuki massi koos 

kõigega ja kõigiga, mis või kes on lennukis stardi hoojooksu alustamisel. 

9) Kasutatav hoovõtudistants (TORA – take-off run available) – raja pikkus, mille on 

kasutamiseks kinnitatud asjaomane lennuamet ning mis sobib lennuki startimisel 

maapealseks hoovõtuks. 

10) Märg rada (wet runway) – rada loetakse märjaks, kui raja pind on kaetud veega või 

sellega samaväärse moodustisega, mida on vähem kui on sätestatud eespool toodud 

lõike a punktis 2, või kui raja pinnal on piisavalt niiskust peegelduse tekkeks, kuid 

mitte märkimisväärseid alasid seisva veega. 

b) Lennukitega seotud mõisted “stardi hoovõtu katkestusmaa” (accelerate-stop distance), 

“stardidistants” (take-off distance), “hoojooksu pikkus” (take-off run), “tegelik stardi 

tõusutrajektoor” (net take-off flight path), “tegelik lennutrajektoor ühe mittetöötava 

mootoriga” (one engine inoperative en-route net flight path) ning “tegelik lennutrajektoor 

kahe mittetöötava mootoriga” (two engines inoperative en-route net flight path), on 

defineeritud lennukõlblikkuse nõuetes, mille alusel lennuk sertifitseeriti või nagu on 

defineerinud lennuamet, kui lennuamet on leidnud, et nendest definitsioonidest ei piisa 

lennutehniliste käitamispiirangute täitmise hindamiseks. 
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G ALAJAGU   

SUUTLIKKUSKLASS A 

 

OPS 1.485 

Üldnõuded 

a) Käitaja tagab, et käesoleva alajao nõuetele vastavuse kindlakstegemiseks täiendatakse 

lennukikäsiraamatus sisalduvaid heakskiidetud lennuandmeid teiste lennuametile 

vastuvõetavate andmetega, kui lennukikäsiraamatus sisalduvad lennuandmed ei ole 

piisavad: 

1) arvestamiseks selliste eeldatavate ebasoodsate käitamistingimustega nagu start ja 

maandumine puhastamata radadel; ja 

2) mootoririkkega arvestamiseks lennu kõikidel etappidel. 

b) Käitaja tagab, et märja ning puhastamata raja korral kasutatakse lennuandmeid, mis on 

kindlaks määratud kooskõlas kohaldatavate suurte lennukite sertifitseerimisnõuetega või 

samaväärsete lennuametile vastuvõetavate nõuetega. 

 

OPS 1.490 

Start 

a) Käitaja tagab, et lennuki stardimass ei ületa maksimaalset stardimassi, mis on lennuki- 

käsiraamatus stardilennuvälja rõhkkõrguse ja õhutemperatuuri jaoks ette nähtud. 
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b) Käitaja peab suurima lubatud stardimassi määramisel täitma järgmisi nõudeid: 

1) stardi hoovõtu katkestusmaa ei tohi ületada võimalikku stardi hoovõtu 

katkestusmaad; 

2) stardidistantsi pikkus ei tohi ületada võimalikku stardidistantsi koos takistustevaba 

ribaga, mis ei tohi olla pikem kui pool olemasolevat hoovõtudistantsi; 

3) hoovõtudistants ei tohi ületada võimalikku hoovõtudistantsi; 

4) käesoleva lõike nõuete täitmisel tuleb stardi katkestamisel ja stardi jätkamisel 

kasutada ühte ja sama V1 väärtust; ja 

5) märjal või puhastamata rajal ei tohi stardimass ületada massi, mis on lubatud stardiks 

samades tingimustes kuival rajal. 

c) Eelneva lõike b nõuete täitmisel tuleb käitajal arvestada järgmisi tegureid: 

1) rõhkkõrgus lennuväljal; 

2) õhutemperatuur lennuväljal; 

3) raja pinnakatte seisukord ja raja pinnakatte liik; 

4) raja kalle stardi suunas; 
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5) teatatud vastutuule osa mitte rohkem kui 50% või teatatud pärituule komponent mitte 

vähem kui 150%; ja 

6) võimalik stardiraja pikkuse lühenemine lennukite stardieelse reastumise tõttu. 

 

OPS 1.495 

Takistustevaba kõrgus stardil 

a) Käitaja tagab, et tegeliku stardi tõusutrajektoori kaugus kõikidest takistustest oleks 

vähemalt 35 jala kõrgusel vertikaalselt või horisontaalselt vähemalt 90 m pluss 0,125 × D, 

kus D on horisontaalne vahemaa, mille lennuk on läbinud alates kasutatava stardidistantsi 

lõpust või juhul, kui pööre on kavandatud teha enne kasutatava stardidistantsi lõppu, siis 

stardidistantsi lõpust. Lennukitel, mille tiivaulatus on väiksem kui 60 m, võib 

horisontaalseks takistustevabaks alaks arvestada pool (1/2) lennuki tiivaulatust pluss 60 m 

pluss 0,125 × D. 

b) Eelneva lõike a nõuete täitmisel peab käitaja arvesse võtma järgmisi tegureid: 

1) lennuki mass stardi hoovõtu alustamisel; 

2) rõhkkõrgus lennuväljal; 

3) õhutemperatuur lennuväljal; ja 

4) teatatud vastutuule komponent mitte rohkem kui 50% või teatatud pärituule 

komponent mitte vähem kui 150%. 
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c) Eespool toodud lõike a nõuete täitmisel: 

1) ei ole lubatud trajektoori muudatusi kuni punktini, kus tegeliku starditrajektoori 

kõrgus on võrdne poole tiivaulatusega, kuid mitte väiksem kui 50 jalga kasutatava 

stardi hoovõtumaa lõpu kohal. Sellest alates kuni kõrguseni 400 jalga eeldatakse, et 

lennukit ei kallutata rohkem kui 15°. Kõrgemal kui 400 jalga võib planeerida 15° 

suuremaid kallakuid, kuid mitte üle 25°; 

2) kõik tegeliku lennutrajektoori etapid, kus lennukit kallutatakse rohkem kui 15°, 

peavad olema horisontaalselt takistustevabad ulatuses, mis on kindlaks määratud 

käesoleva alajao lõigetes a, d ja e, ning vertikaalselt vähemalt 50 jala ulatuses; ja 

3) üle 20° kallakute kasutamiseks 200 kuni 400 jala vahel või kuni 30° kallakute 

kasutamiseks 400 jalast kõrgemal peab käitaja järgima lennuameti poolt heaks 

kiidetud eriprotseduure (Vt OPS 1.495 lõike c punkti 3 1. liide); 

4) piisavalt tuleb arvestada mõjuga, mida kallak avaldab käitamiskiirusele ja 

lennutrajektoorile, ning suurenenud käitamiskiirustest tulenevat vahemaa kasvu. 

d) Eespool toodud lõike a nõuete täitmisel, kui kavandatud lennutrajektoor ei nõua 

lennusuuna muutmist rohkem kui 15° võrra, ei pea käitaja arvestama külgmisi takistusi, 

mille kaugus on suurem kui: 

1) 300 m, kui piloot on suuteline säilitama nõutud navigeerimistäpsuse kogu takistuste 

arvestusliku piirkonna ulatuses; või 

2) 600 m kõikides teistes tingimustes. 
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e) Eespool toodud lõike a nõuete täitmisel, kui kavandatud lennutrajektoor nõuab lennusuuna 

muutmist rohkem kui 15°võrra, ei pea käitaja arvestama külgmisi takistusi, mille kaugus 

on suurem kui: 

1) 600 m, kui piloot on suuteline säilitama nõutud navigeerimistäpsuse kogu takistuste 

arvestusliku piirkonna ulatuses; või 

2) 900 m kõikides teistes tingimustes. 

f) Käitaja kehtestab erakorralised protseduurid OPS 1.495 nõuete täitmiseks ning ohutu 

teekonna tagamiseks ja takistuste vältimiseks, mis võimaldavad lennukil täita marsruudil 

järgitavaid OPS 1.500 tingimusi või maanduda kas väljumislennuväljal või stardi 

varulennuväljal. 

 

OPS 1.500 

Lend marsruudil ühe mittetöötava mootoriga 

a) Käitaja tagab, et lennukikäsiraamatus toodud ühe mittetöötava mootoriga lennu tegeliku 

lennutrajektoori andmed marsruudil prognoositavates meteoroloogilistes tingimustes 

vastavad kõikides marsruudi punktides kas lõike b või c nõuetele. Tegelikul 

lennutrajektooril peab olema positiivne gradient 1500 jala kõrgusel lennuvälja kohal, kus 

peale mootoririket kavatsetakse maanduda. 
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 Jäätõrjesüsteemide kasutamist nõudvates meteoroloogilistes tingimustes tuleb arvestada 

nende mõju tegelikule lennutrajektoorile. 

b) Tegeliku lennutrajektoori gradient peab olema positiivne vähemalt 1000 jala kõrgusel 

maapinnast ja takistustest marsruudil 9,3 km (5 meremiili) ulatuses mõlemal pool 

kavandatud lennutrajektoori. 

c) Lennutrajektoor peab võimaldama jätkata lendu reisikõrgusest kuni lennuväljani, kus saab 

maanduda vastavalt kas OPS 1.515 või 1.520 nõuetele, kusjuures tegelik lennutrajektoor 

peab olema vertikaalselt takistustevaba vähemalt 2000 jala kõrguseni maapinna ja 

takistuste kohal kogu marsruudil 9,3 km (5 meremiili) ulatuses mõlemal pool kavandatud 

lennutrajektoori vastavalt järgmistele punktidele 1–4: 

1) mootoririke tekib eeldatavasti marsruudi kõige kriitilisemas punktis; 

2) arvestatakse tuulte mõju lennutrajektoorile; 

3) kütust võib ohutusprotseduure järgides avariiolukorras välja lasta nii palju, et 

lennuväljale jõutaks nõutud kütusevaruga; ja 

4) lennuväli, kus on planeeritud lennuki maandumine pärast mootoririket, peab vastama 

järgmistele tingimustele: 

i) seal on täidetud eeldatava maandumismassiga lennuki maandumisnõuded; ja 

ii) ilmateated või –prognoosid, kas eraldi või koos, ning teated lennuvälja 

tingimuste kohta näitavad, et arvestuslikul saabumisajal on võimalik ohutult 

maanduda. 
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d) OPS 1.500 nõuete täitmisel peab käitaja suurendama eelpool toodud lõigetes b ja c 

ettenähtud ulatuse piirväärtusi kuni 18,5 kilomeetrini (10 meremiilini) juhul, kui 

navigeerimistäpsus ei vasta 95% ettenähtud tasemest. 

 

OPS 1.505 

Lend marsruudil kolme või enama mootoriga lennukil, 

 mille kaks mootorit ei tööta 

a) Käitaja tagab, et kolme või enama mootoriga lennuki kavandatud trajektoori ükski punkt ei 

oleks – lennates kõikide töötavate mootoritega pikamaa reisilennu kiirusel standardse 

temperatuuri ja tuulevaikuse ilmaga – kaugemal kui 90 minuti kaugusel lennuväljast, kus 

on täidetud eeldatavale maandumismassile vastavad nõuded, välja arvatud juhul, kui 

lennuk vastab allpool toodud lõigete b–f nõuetele. 

b) Kahe mittetöötava mootoriga lennuki tegelik lennutrajektoor marsruudil peab võimaldama 

lennukil jätkata lendu prognoositavates meteoroloogilistes tingimustes punktist, kus 

mõlemad mootorid arvatakse üheaegselt seiskuvat, kuni lennuväljani, kus kahe 

mittetöötava mootoriga maandumiseks ettenähtud protseduure kasutades on võimalik 

maanduda ja lennuk täielikult peatada. 
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 Tegelik lennutrajektoor peab olema vertikaalselt takistustevaba vähemalt 2000 jala 

kõrguseni maapinna ja takistuste kohal 9,3 km (5 meremiili) ulatuses mõlemal pool 

kavandatud trajektoori. Kõrguste ja meteoroloogiliste tingimuste korral, mis nõuavad 

jäätõrjesüsteemide kasutamist, tuleb arvesse võtta nende kasutamise mõju tegelikule 

lennutrajektoorile. Kui navigeerimistäpsus ei ole nõutud 95% tasemel, peab käitaja 

suurendama eespool mainitud ulatuse piirväärtust 18,5 kilomeetrini (10 meremiilini). 

c) Kahe mootori seiskumist eeldatakse selle marsruudiosa kõige kriitilisemas punktis, kus 

lennuk on kõikide töötavate mootoritega ja pikamaa reisilennu kiirusel standardse 

temperatuuri ja tuulevaikse ilmaga lennates rohkem kui 90 minuti kaugusel lennuväljast, 

kus on täidetud eeldatavale maandumismassile vastavad nõuded. 

d) Tegelik lennutrajektoor peab 1500 jala kõrgusel selle lennuvälja kohal, kus pärast kahe 

mootori seiskumist eeldatavasti maandutakse, olema positiivse gradiendiga. 

e) Kütust võib ohutusprotseduure järgides avariiolukorras välja lasta nii palju, et lennuväljale 

jõutaks nõutud kütusevaruga. 

f) Lennuki arvestuslik mass selles punktis, kus kaks mootorit võivad seiskuda, peab 

sisaldama vähemalt kütuse massi, mis on piisav lennu jätkamiseks lennuvälja suunas, kus 

planeeritakse maanduda, ja sinna jõudmiseks vähemalt 1500 jala kõrgusele maandumisala 

kohale, ning sellele järgnevaks 15 minuti pikkuseks horisontaallennuks. 

 

OPS 1.510 

Maandumine siht- ja varulennuväljal 

a) Käitaja tagab, et lennuki maandumismass, mis on kindlaks määratud vastavalt OPS 1.475 

lõike a nõuetele, ei ületa maksimaalset maandumismassi, mis on ette nähtud, arvestades 

siht- ja varulennuvälja kõrgust ja õhutemperatuuri eeldataval arvestuslikul saabumisajal. 
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b) Instrumentaallähenemisteks üle 2,5% kordusringile mineku gradiendiga peab käitaja 

kontrollima, et lennuki eeldatav maandumismass võimaldab kordusringile minekut 

tõusugradiendiga, mis on võrdne gradiendiga, mida kasutatakse kordusringile minekul ühe 

mittetöötava mootoriga kordusringile mineku konfiguratsioonis ja kiirusel, või sellest 

suurem (vt kohaldatavaid suurte lennukite sertifitseerimisnõudeid). Alternatiivse meetodi 

kasutamiseks peab olema lennuameti luba. 

c) Instrumentaallähenemisteks otsusekõrgustel allpool 200 jalga peab käitaja kontrollima, et 

lennuki eeldatav maandumismass võimaldab seiskunud kriitilise mootoriga ning 

kordusringile mineku kiiruse ja konfiguratsiooniga saavutada vähemalt 2,5 % katkestatud 

lähenemise tõusunurka (tõusugradienti) või avaldatud gradienti, sõltuvalt sellest, kumb on 

suurem (vt sertifitseerimisnõudeid CS AWO 243). Alternatiivse meetodi kasutamiseks 

peab olema lennuameti luba. 

 

OPS 1.515 

Maandumine kuivadele radadele 

a) Käitaja tagab, et lennuki maandumismass, mis on kindlaks määratud vastavalt OPS 1.475 

lõike a nõuetele, võimaldab arvestuslikul maandumisajal sihtlennuväljal ja mis tahes 

varulennuväljal 50 jala kõrguselt läve kohalt peatumisega maanduda: 

1) turboreaktiivmootoritega lennukitel 60% piires kasutatavast maandumisdistantsist; 

või 

2) turbopropellermootoriga lennukitel 70% piires kasutatavast maandumisdistantsist; 
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3) järsu lähenemise protseduuride korral võib lennuamet lubada vastavalt lõike a 

punktide 1 ja 2 nõuetele arvutatud maandumisdistantsi andmete kasutamist, mis 

põhinevad mõõteriistakõrgusel alla 50 jala, kuid mitte vähem kui 35 jalga 

(vt OPS 1.515 lõike a punkti 3 1. liide) 

4) Lõike a punktides 1 ja 2 sätestatud nõuete puhul võib lennuamet, kui ta on selle 

vajalikkuses veendunud (vaata 1. liide), erandkorras lubada lühimaa maandumisi 

kooskõlas 1. ja 2. liite nõuetega ning koos täiendavate tingimustega, mida lennuamet 

peab vajalikuks vastuvõetava ohutustaseme tagamiseks konkreetsetel juhtudel. 

b) Lõike a nõuete täitmisel peab käitaja arvesse võtma järgmisi tegureid: 

1) lennuvälja kõrgust merepinnast; 

2) vastutuule komponent mitte rohkem kui 50% ja pärituule komponent mitte vähem 

kui 150%; ja 

3) raja kallet maandumissuunas juhul, kui see on suurem kui +/-2%. 
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c) Lõike a nõuete täitmisel tuleb eeldada, et: 

1) lennuk maandub kõige sobivamale rajale tuulevaikuses; ja 

2) lennuk maandub rajale, mis määratakse kõige tõenäolisemalt maandumiseks, 

arvestades tuule võimalikku kiirust ja suunda, lennuki maapealset teenindust ning 

teisi tingimusi, nagu maandumisseadmed ja maastik. 

d) Kui käitaja ei saa täita lõike c punkti 1 nõudeid sihtlennuvälja osas, sest sihtlennuväljal on 

ainult üks rada, kus maandumine sõltub tuule suunast, võib lennuk väljuda juhul, kui on 

määratud kaks varulennuvälja, kus on täielikult võimalik täita lõigete a, b ja c nõudeid. 

Enne sihtlennuväljal maandumiseks lähenemise alustamist peab õhusõiduki kapten 

veenduma, et maanduda saab täielikult OPS 1.510 ja eespool toodud lõigete a ja b nõuetele 

vastavalt. 

e) Kui käitaja ei suuda täita lõike c punkti 2 nõudeid sihtlennuvälja osas, võib lennuk väljuda 

juhul, kui on määratud varulennuväli, kus on täielikult võimalik täita lõigete a, b ja c 

nõudeid. 

 

OPS 1.520 

Maandumine märgadel ja puhastamata radadel 

a) Käitaja tagab, et kui asjakohased ilmateated või prognoosid, kas eraldi või koos, näitavad, 

et arvestuslikul saabumisajal võib rada olla märg, on kasutatav maandumisdistants 

vähemalt 115% OPS 1.515 kohaselt kindlaksmääratud nõutavast maandumisdistantsist. 
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b) Käitaja tagab, et kui vastavad ilmateated või -prognoosid või mõlemad koos näitavad, et 

arvestuslikul saabumisajal võib rada olla puhastamata, peab kasutatav maandumisdistants 

olema vähemalt sama pikk, kui eespool toodud lõike a kohaselt kindlaks määratud 

maandumisdistants või vähemalt 115% maandumisdistantsist, mis on kindlaks määratud 

vastavalt lennuameti poolt heakskiidetud puhastamata raja maandumisdistantsi andmetele 

või nendega samaväärsetele andmetele, sõltuvalt sellest, kummad on suuremad. 

c) Kui lennukikäsiraamatus on täiendav eriinfo märgade radade maandumisdistantside kohta, 

võib kasutada lühemat märja raja maandumisdistantsi kui see, mida nõutakse lõikes a, kuid 

mitte väiksemat kui nõutud OPS 1.515 lõikes a. 

d) Kui lennukikäsiraamatus on täiendav eriinfo puhastamata radade maandumisdistantside 

kohta, võib kasutada lõikes b sätestatust lühemat maandumisdistantsi spetsiaalselt 

ettevalmistatud puhastamata rajal maandumiseks, kuid mitte väiksemat kui OPS 1.515 

lõikes a sätestatud maandumisdistants. 

e) Eespool toodud lõigete b, c ja d järgimisel tuleb kohaldada vastavaid OPS 1.515 

kriteeriume, välja arvatud OPS 1.515 lõike a punkte 1 ja 2, mida ei kohaldata lõike b 

suhtes. 

 

 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 179 
LISA DG C III  ET 

OPS 1.495 lõike c punkti 3 1. liide 

Suuremate kallakute kasutamine 

a) Suuremate, eriluba nõudvate kallakute kasutamiseks tuleb täita järgmised kriteeriumid: 

1) lennukikäsiraamatus peavad olema kinnitatud andmed käitamiskiiruse ja -andmete 

nõutava suurendamise kohta, et lennutrajektoori moodustamisel saaks arvesse võtta 

suurenenud kallakuid ja kiirusi; 

2) navigeerimistäpsuse saavutamiseks peab olema võimalik kasutada visuaalseid 

orientiire; 

3) iga raja jaoks peavad olema kindlaks määratud meteomiinimumid ja tuulepiirangud 

ning need peab heaks kiitma lennuamet; 

4) koolitus vastavalt OPS 1.975 nõuetele. 

 

OPS 1.515 lõike a punkti 3 1. liide 

Järsu lähenemise protseduurid 

a) Lennuamet võib lubada rakendada järskudeks lähenemisteks ettenähtud protseduure, mille 

puhul 50 jalast väiksema, (kuid mitte alla 35 jalga) mõõteriistakõrguse juures kasutatakse 

4,5° või suuremaid glissaadikaldeid eeldusel, et on täidetud järgmised tingimused: 

1) lennukikäsiraamatus peab olema määratud maksimaalne lubatud glissaadi kaldenurk, 

mis tahes muud piirangud, järskude lähenemiste protseduurid tavalisteks, 

ebatavalisteks ja hädaolukordadeks, aga ka andmed distantside muudatuste kohta 

järsu lähenemise kriteeriumite kasutamisel; 
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2) kõikidel lennuväljadel, kus kasutatakse järsu lähenemise protseduure, peavad olema 

sobivad glissaadi orientiiride süsteemid, mille hulka kuulub vähemalt glissaadi 

visuaalse järgimise süsteem; ja 

3) iga raja jaoks, kus kasutatakse järsku lähenemist, peavad olema kindlaks määratud ja 

heaks kiidetud meteomiinimumid. Arvesse tuleb võtta järgmisi tegureid: 

i) takistuste olemasolu; 

ii) glissaadi hoidmise orientiirid ja rajale suunavad vahendid, näiteks visuaalsed 

vahendid, MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

iii) minimaalsed visuaalsed orientiirid, mida on vaja otsusekõrguse (DH) ja 

minimaalse laskumiskõrguse (MDA) juures; 

iv) olemasolevad pardaseadmed; 

v) piloodi kvalifikatsioon ja konkreetse lennuvälja tundmine; 

vi) lennukikäsiraamatus sisalduvad piirangud ja protseduurid; ja 

vii) katkestatud lähenemise kriteeriumid. 
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OPS 1.515 lõike a punkti 4 1. liide 

Lennud lühimaa maandumisega 

a) OPS 1.515 lõike a punkti 4 kohaldamisel võib distants, mida kasutatakse lubatud 

maandumismassi arvutamiseks, koosneda kasutada oleva kinnitatud ohutusala pikkusest 

koos olemasoleva kinnitatud kasutatava maandumisdistantsiga. Selliseid lende võib 

lennuamet lubada kooskõlas järgmiste kriteeriumidega: 

1) Vajadus lühimaa maandumisega lendude järele. Lendude vastu peab olema ilmne 

avalikkuse huvi ja nende järgi peab olema ilmselge vajadus kas lennujaama kauguse 

või lennujaama lühikesest rajast tingitud füüsiliste piirangute tõttu. 

2) Lennuki ja käitamise kriteeriumid. 

i) Lühimaa maandumisi lubatakse ainult lennukitele, mille puhul vertikaalne 

vahemaa piloodi silmade tasapinna ja rataste alumise osa tasapinna vahel ei 

ületa 3 meetrit, kui lennuk on normaalses glissaadis; 

ii) lennuvälja käitamismiinimumide kindlaksmääramisel ei tohi nähtavus / 

nähtavus rajal (RVR) olla alla 1,5 km. Lisaks sellele tuleb 

lennutegevuskäsiraamatus kindlaks määrata tuulepiirangud; 

iii) lennutegevuskäsiraamatus peavad olema kindlaks määratud pilootide 

minimaalsed lennukogemuse nõuded, koolitusnõuded ning nõuded konkreetse 

lennuväljaga tutvumise kohta. 
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3) Eeldatakse, et kasutuseloleva kinnitatud ohutusala alguse ületamisel peab kõrgus 

olema 50 jalga. 

4) Täiendavad kriteeriumid. Lennuamet võib kehtestada lisatingimusi, mida ta peab 

vajalikuks ohutuks käitamiseks, võttes arvesse lennuki tüübi karakteristikuid, 

lähenemisala pinnavormide omadusi, olemasolevaid lähenemisvahendeid ja 

kaalutlusi katkestatud lähenemiseks. Sellisteks lisatingimusteks võivad näiteks olla 

nõue kasutada VASI/PAPI-tüüpi visuaalseid kalde indikaatorsüsteeme. 

 

OPS 1.515 lõike a punkti 4 2. liide 

Lennuvälja kriteeriumid lühimaa maandumisteks 

a) Ohutusala kasutamine peab olema heaks kiidetud lennuvälja juhtkonna poolt. 

b) 1.515 lõike a punkti 4 ja käesoleva liite sätete kohase kinnitatud ohutusala kasutatav pikkus 

ei tohi ületada 90 meetrit. 

c) Kinnitatud ohutusala laius ei tohi olla väiksem kui raja kahekordne laius või lennuki 

kahekordne tiivaulatus, olenevalt sellest, kumb on suurem; ala keskjooneks on raja 

telgjoone pikendus. 
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d) Kinnitatud ohutusala peab olema vaba takistustest ja süvenditest, mis võiksid ohustada 

maanduvat lennukit, ning ajal, mil rada kasutatakse lühimaa maandumiseks, ei tohi 

kinnitatud ohutusalal olla ühtegi liikuvat objekti. 

e) Kinnitatud ohutusala kalle maandumissuunas ei tohi ületada 5% ülespoole või 2% 

allapoole. 

f) Sellisteks maandumisteks ei ole kinnitatud ohutusala suhtes vaja kohaldada OPS 1.480 

lõike a punktis 5 sätestatud kandevõime nõuet. 

 

H ALAJAGU   

SUUTLIKKUSKLASS B 

 

OPS 1.525 

Üldnõuded 

a) Käitaja ei tohi käitada ühe mootoriga lennukit: 

1) öösel; või 

2) instrumentaallennuilma tingimustes, välja arvatud erivisuaallennu eeskirjade 

kohaselt. 

Märkus: Ühe mootoriga lennukite käitamispiiranguid käsitletakse OPS 1.240 lõike a 

punktis 6. 
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b) Käitaja käsitleb OPS 1.525  b 1. liites sätestatud tõusunõuetele mittevastavaid kahe 

mootoriga lennukeid ühe mootoriga lennukitena. 

 

OPS 1.530 

Start 

 

a) Käitaja tagab, et lennuki stardimass ei ületa maksimaalset stardimassi, mis on lennuki- 

käsiraamatus stardilennuvälja rõhkkõrguse ja õhutemperatuuri jaoks ette nähtud. 

b) Käitaja tagab, et lennukikäsiraamatus määratud tasakaalustatud stardidistants ei ületa: 

1) korrutamisel teguriga 1,25 kasutada olevat hoovõtudistantsi; või 

2) peatumisala ja/või takistustevaba tõusuala olemasolu korral järgmisi suurusi: 

i) kasutada olevat hoovõtudistantsi; 

ii) korrutamisel teguriga 1,15 olemasolevat stardidistantsi; ja 

iii) korrutamisel teguriga 1,3 kasutada olevat stardi hoovõtu katkestusmaad. 
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c) Lõike b nõuete täitmisel peab käitaja arvestama järgmist: 

1) lennuki massi stardi hoovõtu alustamisel; 

2) rõhkkõrgust lennuväljal; 

3) õhutemperatuuri lennuväljal; 

4) raja pinna seisukorda ja raja pinnakatte liiki; 

5) raja kallet stardi suunas ja 

6) teatatud vastutuule komponent mitte rohkem kui 50 % ulatuses või teatatud pärituule 

osa mitte vähem kui 150 % ulatuses. 

 

 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 186 
LISA DG C III  ET 

OPS 1.535 

Takistustevaba kõrgus stardil – mitme mootoriga lennukid 

a) Käitaja tagab, et kahe või enama mootoriga lennukite vastavalt käesolevale lõikele 

kindlaks määratud stardi tõusutrajektoori kaugus kõikidest takistustest oleks vertikaalselt 

vähemalt 50 jalga või horisontaalselt vähemalt 90 m pluss 0,125 × D, kus D on 

horisontaalne vahemaa, mille lennuk läbib alates kasutatava stardidistantsi lõpust või, kui 

pööre on kavandatud teha enne kasutatava stardidistantsi lõppu, stardidistantsi lõpust, välja 

arvatud juhtudel, mis on sätestatud allpool toodud lõigetes b ja c. Lennukitel, mille 

tiivaulatus on väiksem kui 60 m, võib horisontaalseks takistustevabaks alaks arvestada 

pool (1/2) lennuki tiivaulatust pluss 60 m pluss 0,125 × D. 

 Käesoleva lõike nõuete täitmisel tuleb eeldada, et: 

1) stardi trajektoor algab 50 jala kõrgusel maapinnast OPS 1.530 lõike b kohaselt 

nõutava stardidistantsi lõpu kohal ja lõpeb 1500 jala kõrgusel maapinnast; 

2) lennukit ei kallutata enne, kui lennuk on maapinnast 50 jala kõrgusel ning pärast seda 

ei ületa kaldenurk 15°; 

3) kriitilise mootori rike esineb kõigi mootoritega stardil starditrajektoori punktis, kus 

kontakt visuaalsete orientiiridega takistuste vältimiseks on eeldatavalt kadunud; 
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4) stardi trajektoori tõusugradient vahemikus 50 jala kõrguselt kuni arvatava 

mootoririkke kõrguseni võrdub kõikide mootorite keskmise gradiendiga tõusul 

kõikide töötavate mootoritega ja üleminekul marsruutlennu konfiguratsioonile, mis 

korrutatakse teguriga 0,77; ja 

5) stardi trajektoori gradient kõrguselt, mis on saavutatud vastavalt punktile 4, kuni 

starditrajektoori lõpuni võrdub lennukikäsiraamatus toodud tõusugradiendiga 

marsruudil ühe mittetöötava mootoriga. 

b) Lõike a nõuete täitmisel juhul, kui kavandatud lennutrajektoor ei nõua lennusuuna 

muutmist rohkem kui 15° võrra, ei pea käitaja arvestama külgmisi takistusi, mille kaugus 

on suurem kui: 

1) 300 m, kui lendu sooritatakse tingimustes, mis võimaldavad navigatsiooni visuaalse 

kursihoidmisega või kui on olemas navigatsioonivahendid, mille abil piloot saab 

kavatsetud lennutrajektoori sama täpsusega hoida (vt OPS 1.535 lõike b punkti 1 ja 

lõike c punkti 1 1. liidet); või 

2) 600 m kõikides teistes tingimustes. 
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c) Lõike a nõuete täitmisel juhtudel, kui kavatsetav lennutrajektoor nõuab lennusuuna 

muutmist rohkem kui 15°, ei pea käitaja arvestama külgmisi takistusi, mis on kaugemal 

kui: 

1) 600 m, kui lendu sooritatakse tingimustes, mis võimaldavad navigatsiooni visuaalse 

kursihoidmisega (vt OPS 1.535 lõike b punkti 1 ja lõike c punkti 1 1. liidet); 

2) 900 m kõikides teistes tingimustes. 

d) Lõigete a, b ja c tingimuste täitmisel peab käitaja võtma arvesse järgmisi tegureid: 

1) lennuki massi stardi hoovõtu alustamisel; 

2) rõhkkõrgust lennuväljal; 

3) õhutemperatuuri lennuväljal; ja 

4) teatatud vastutuule komponent mitte rohkem kui 50 % ulatuses või teatatud pärituule 

komponent mitte vähem kui 150 % ulatuses. 
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OPS 1.540 

Lend marsruudil mitme mootoriga lennukitega 

a) Käitaja tagab, et prognoositavates meteoroloogilistes tingimustes ühe mootori rikke korral 

juhul, kui teised mootorid töötavad kindlaksmääratud maksimaalse püsivõimsusega, saaks 

lennuk lendu jätkata lennutegevuskäsiraamatus kehtestatud minimaalsel ohutul kõrgusel 

või sellest kõrgemal kuni 1000 jala kõrgusel asuva punktini lennuvälja kohal, kus saab täita 

vastavaid lennutehnilisi nõudeid. 

b) Lõike a nõuete täitmisel: 

1) ei tule eeldada, et lennuk lendab kõrgemal kui kõrgus, mille juures tõusukiirus on 

300 jalga minutis kõikide mootoritega, mis töötavad kindlaksmääratud maksimaalse 

püsivõimsusega; ja 

2) peab eeldatav marsruutlennu laskumise või tõusu gradient ühe mittetöötava 

mootoriga olema võrdne vastavalt kas laskumise või tõusu kogugradiendiga, mida 

suurendatakse 0,5% või vähendatakse 0,5% võrra. 
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OPS 1.542 

Lend marsruudil ühe mootoriga lennukitel 

a) Käitaja tagab, et lennuks oodatavates meteoroloogilistes tingimustes oleks lennukil 

mootori rikke korral võimalik jõuda kohta, kus saab sooritada ohutut hädamaandumist. 

Maalennukite korral peab maandumiseks olema koht maa peal, välja arvatud, kui 

lennuamet on lubanud teisiti. 

b) Lõike a nõuete täitmisel: 

1) ei pea eeldama, et lennuk, mille mootor töötab kindlaksmääratud maksimaalsel 

tõusurežiimil, lendab kõrgusel, mis on suurem kui kõrgus, mille juures tõusukiirus on 

300 jalga minutis; ja 

2) peab eeldatav marsruutlennu gradient olema laskumise kogugradient, mida on 

suurendatud 0,5% võrra. 

 

OPS 1.545 

Maandumine siht- ja varulennuväljadel 

Käitaja tagab, et lennuki maandumismass, mis on kindlaks määratud vastavalt OPS 1.475 lõikele a, 

ei ületa maksimaalset maandumismassi, mis on kindlaks määratud, arvestades siht- ja 

varulennuvälja kõrgust merepinnast ja õhutemperatuuri eeldataval arvestuslikul saabumisajal. 

 

 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 191 
LISA DG C III  ET 

OPS 1.550 

Maandumine kuival rajal 

a) Käitaja tagab, et lennuki maandumismass, mis on arvestuslikuks saabumisajaks kindlaks 

määratud vastavalt OPS 1.475 lõikele a, võimaldab sihtlennuväljal ja mis tahes 

varulennuväljal 50 jala kõrguselt läve kohalt peatumisega maanduda kasutatavast 

maandumisdistantsist 70% piires. 

1) Lennuamet võib lubada ka vastavalt käesoleva lõike nõuetele kindlaks määratud 

maandumisdistantsi andmete kasutamist, mis põhinevad mõõteriistakõrgusel kuni 

50 jalga, kuid mitte vähem kui 35 jalga (vt OPS 1.550 lõike a 1. liide). 

2) Lennuamet võib lubada lühimaa maandumisi, mis vastavad OPS 1.550 lõike a 

2. liites toodud kriteeriumidele. 

b) Lõike a nõuete täitmisel peab käitaja võtma arvesse järgmisi tegureid: 

1) lennuvälja kõrgust merepinnast; 

2) vastutuule komponent mitte rohkem kui 50% ulatuses või pärituule komponent mitte 

vähem kui 150% ulatuses. 
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3) raja pinnakatte seisukorda ja raja pinnakatte liiki; ja 

4) raja kallet maandumise suunas; 

c) Lennuki väljumisel vastavalt lõike a nõuetele tuleb eeldada, et: 

1) lennuk maandub kõige sobivamale rajale tuulevaikuses; ja 

2) lennuk maandub rajale, mis määratakse kõige tõenäolisemalt maandumiseks, 

arvestades tuule võimalikku kiirust ja suunda, lennuki maapealset teenindust ning 

teisi tingimusi, nagu maandumisseadmed ja maastik. 

d) Kui käitajal ei ole võimalik täita lõike c punktis 2 sätestatud nõuet sihtlennuvälja osas, võib 

lennuk välja lennata juhul, kui on kindlaks määratud varulennuväli, kus on võimalik 

eespool toodud lõigete a, b ja c nõudeid täielikult täita. 

 

OPS 1.555 

Maandumine märgadel ja puhastamata radadel 

a) Käitaja tagab, et kui asjakohased ilmateated või -prognoosid, kas eraldi või koos, näitavad, 

et arvestuslikul saabumisajal võib rada olla märg, on kasutatav maandumisdistants võrdne 

vastavalt OPS 1.550 sätetele kindlaks määratud maandumisdistantsiga, mis on korrutatud 

teguriga 1,15, või sellest suurem. 
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b) Käitaja tagab, et kui asjakohased ilmateated või -prognoosid kas eraldi või mõlemad, 

näitavad, et arvestuslikul saabumisajal võib rada olla puhastamata, ei ületa nende 

tingimuste korral lennuametile vastuvõetavate andmete alusel kindlaks määratud 

maandumisdistants kasutatava maandumisdistantsi pikkust. 

c) Kui lennukikäsiraamatus on täiendav eriinfo maandumisdistantside kohta märgadel 

radadel, võib kasutada maandumisdistantsi märjal rajal, mis on lühem kui eespool toodud 

lõikes a nõutud maandumisdistants, kuid mitte väiksem kui OPS 1.550 lõike a kohaselt 

nõutav maandumisdistants. 

 

OPS 1.525 lõike b 1. liide 

Üldnõuded stardijärgseks tõusuks ja maandumiselt tõusule üleminekuks 

(Käesoleva liite nõuete aluseks on JAR–23.63 lõike c punkt 1 ja JAR–23.63 lõike c punkt 2, mis 

kehtivad alates 11. märtsist 1994.) 

a) Stardijärgne tõus 

1) Kõikide mootorite töötamisel: 

i) peab püsiv tõusugradient peale starti olema vähemalt 4%: 

A) kõikide mootorite stardivõimsuse juures; 
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B) väljalastud telikuga, välja arvatud juhul, kui teliku sissetõmbamiseks ei 

kulu üle 7 sekundi, võib eeldada, et telik on sisse tõmmatud; 

C) stardiasendi(te)s tagatiibadega; ja 

D) tõusukiirusega vähemalt 1,1×VMC või 1,2×VS1, olenevalt sellest, kumb 

on suurem. 

2) Ühe mittetöötava mootoriga: 

i) peab püsiv tõusugradient 400 jala kõrgusel stardipaiga kohal olema 

mõõdetavalt positiivne: 

A) kui kriitiline mootor ei tööta ja selle propeller on minimaalse takistuse 

asendis; 

B) kui teine mootor töötab stardivõimsusel; 

C) kui telik on sisse tõmmatud; 

D) tagatiivad on stardiasendi(te)s; ja 

E) kui tõusukiirus on võrdne 50 jala kõrgusel saavutatud tõusukiirusega. 
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ii) ei tohi püsiv tõusugradient stardipaiga kohal 1500 jala kõrgusel olla väiksem 

kui 0,75%: 

A) kui kriitiline mootor ei tööta ja selle propeller on minimaalse takistuse 

asendis; 

B) kui teine mootor töötab maksimaalsel tõusurežiimil; 

C) kui telik on sisse tõmmatud; 

D) sissetõmmatud tagatiibadega; ja 

E) kui tõusukiirus on vähemalt 1,2 ×VS1. 

b) Maandumiselt tõusule üleminek 

1) Kõikide mootorite töötamisel: 

i) peab püsiv tõusugradient olema vähemalt 2,5%: 

A) kui võimsus või tõmbejõud ei ületa võimsust või tõmbejõudu mis 

saavutatakse 8 sekundit pärast võimsushoobade liigutamist minimaalsest 

tühikäiguasendist; 
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B) väljalastud telikuga; 

C) tagatiivad on maandumisasendis; ja 

D) tõusukiirus on võrdne VREF. 

2) Ühe mittetöötava mootoriga: 

i) ei tohi püsiv tõusugradient 1500 jala kõrgusel maandumispaiga kohal olla 

väiksem kui 0,75%: 

A) kui kriitiline mootor ei tööta ja selle propeller on minimaalse takistuse 

asendis; 

B) kui teine mootor töötab maksimaalsel tõusurežiimil; 

C) kui telik on sisse tõmmatud; 

D) tagatiivad on sisse tõmmatud; ja 

E) kui tõusukiirus on vähemalt 1,2 ×VS1. 
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OPS 1.535 lõike b punkti 1 ja lõike c punkti 1 1. liide 

Starditrajektoor – navigatsioon visuaalse kursihoidmisega 

Visuaalse kursihoidmisega navigatsiooni lubamiseks peab käitaja tagama, et käitamise ajal 

valitsevad ilmatingimused, sealhulgas pilvede kõrgus ja nähtavus, võimaldaksid näha ja kindlaks 

määrata takistuste ja/või maapealsete orientiiride märgistust. Lennutegevuskäsiraamatus peavad 

asjaomaste lennuväljade jaoks olema täpselt määratletud minimaalsed ilmatingimused, mille korral 

lennumeeskond saab maapealsete orientiiride järgi pidevalt õiget lennutrajektoori kindlaks määrata 

ja seda hoida nii, et takistusteni ja maapinnani oleks tagatud ohutu vahemaa järgmiselt: 

a) protseduur peab olema maapealsete orientiiride kasutamise osas nii üksikasjalikult 

määratletud, et lennatavat marsruuti saaks analüüsida takistustest ülelennu nõuete 

seisukohast; 

b) protseduur peab arvestama lennuki tehnilisi võimalusi, edasiliikumiskiiruse, kallaku ja 

tuule mõju osas; 

c) meeskonnal peab kasutamiseks olema kirjalik ja/või illustreeritud protseduuri kirjeldus; ja 

d) määratleda tuleb kitsendavad keskkonntingimused (näiteks tuul, pilved, nähtavus; päev/öö, 

ümbrusvalgus, takistuste valgustus). 
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OPS 1.550 lõike a 1. liide 

Järsu lähenemise protseduurid 

a) Lennuamet võib lubada kohaldada järskudeks lähenemisteks ettenähtud protseduure, mille 

puhul 50 jalast väiksema (kuid mitte väiksema kui 35 jalga) mõõteriistakõrguse juures 

kasutatakse 4,5° või suuremat glissaadi kaldenurka, eeldusel, et on täidetud järgmised 

tingimused: 

1) lennukikäsiraamatus peab olema määratud maksimaalne lubatud glissaadi kaldenurk, 

mis tahes muud piirangud, järskude lähenemiste protseduurid tavalisteks, 

ebatavalisteks ja hädaolukordadeks, aga ka andmed distantside muudatuste kohta 

järsu lähenemise kriteeriumite kasutamisel; 

2) kõikidel lennuväljadel, kus kasutatakse järsu lähenemise protseduure, peavad olema 

sobivad glissaadi orientiiride süsteemid, mille hulka kuulub vähemalt glissaadi 

visuaalse järgimise süsteem; ja 

3) iga raja jaoks, kus kasutatakse järsku lähenemist, peavad olema kindlaks määratud ja 

heaks kiidetud meteomiinimumid. Arvesse tuleb võtta järgmisi tegureid: 

i) takistuste olemasolu; 

ii) glissaadi hoidmise orientiirid ja rajale suunavad vahendid, näiteks visuaalsed 

vahendid, MLS, 3D–NAV, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

iii) minimaalsed visuaalsed orientiirid, mida on vaja otsusekõrguse (DH) ja 

minimaalse laskumiskõrguse (MDA) juures; 
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iv) olemasolevad pardaseadmed; 

v) piloodi kvalifikatsioon ja konkreetse lennuvälja tundmine; 

vi) lennukikäsiraamatus sisalduvad piirangud ja protseduurid; ja 

vii) katkestatud lähenemise kriteeriumid. 

 

OPS 1.550 lõike a 2. liide 

Lennud lühimaa maandumisega 

a) OPS 1.550 lõike a punkti 2 nõuete kohaldamisel võib distants, mida kasutatakse lubatud 

maandumismassi arvutamiseks, koosneda kasutada oleva kinnitatud ohutusala pikkusest 

koos olemasoleva kinnitatud kasutatava maandumisdistantsiga. Selliseid lende võib 

lennuamet lubada kooskõlas järgmiste kriteeriumidega: 

1) lennuvälja juhtkond peab kinnitatud ohutusala kasutamiseks heaks kiitma; 

2) kinnitatud ohutusalal ei tohi olla takistusi ega süvendeid, mis võiksid ohustada 

maanduvat lennukit ja ajal, kui rada kasutatakse lühimaa maandumisteks, ei tohi 

kinnitatud ohutusalal olla ühtegi liikuvat objekti; 
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3) kinnitatud ohutusala kalle maandumissuunas ei tohi ületada 5 % ülespoole või 2 % 

allapoole; 

4) käesoleva liite sätete kohane kasutada oleva kinnitatud ohutusala pikkus ei tohi olla 

suurem kui 90 meetrit; 

5) kinnitatud ohutusala laius ei tohi olla väiksem kui kaks raja laiust keskjoonega raja 

telgjoone pikendusel; 

6) eeldatakse, et kasutuseloleva kinnitatud ohutusala alguse ületamisel peab kõrgus 

olema vähemalt 50 jalga; 

7) sellisteks maandumisteks ei ole kinnitatud ohutusala suhtes vaja kohaldada 

OPS 1.480 lõike a punktis 5 sätestatud kandevõime nõuet; 

8) iga kasutatava raja jaoks peavad olema kindlaks määratud ja heaks kiidetud 

meteomiinimumid; need ei tohi olla väiksemad kui visuaallendude (VFR) 

meteomiinimumid või mittetäppislähenemise miinimumid, olenevalt sellest millised 

on suuremad; 

9) piloodi suhtes kehtivad nõuded peavad olema kindlaks määratud (vt OPS 1.975 

lõige a); 

10) Lennuamet võib kehtestada lisatingimusi, mida ta lennuki tüübi karakteristikuid, 

olemasolevaid lähenemisvahendeid ja katkestatud lähenemist silmas pidades ohutuks 

käitamiseks vajalikuks peab. 
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I ALAJAGU   

SUUTLIKKUSKLASS C 

 

OPS 1.560 

Üldnõuded 

Käitaja tagab, et käesoleva jao nõuetele vastavuse kindlakstegemisel täiendatakse lennuki- 

käsiraamatus olevaid kinnitatud lennuandmeid teiste lennuametile vastuvõetavate andmetega, kui 

lennukikäsiraamatus sisalduvad lennuandmed on ebapiisavad. 

 

OPS 1.565 

Start 

a) Käitaja tagab, et lennuki stardimass ei ületa maksimaalset stardimassi, mis on lennuki- 

käsiraamatus stardilennuvälja rõhkkõrguse ja õhutemperatuuri jaoks ette nähtud. 

b) Käitaja tagab, et lennukite puhul, mille lennukikäsiraamatus sisalduva stardimaa pikkuse 

puhul ei ole arvestatud mootoririkke võimalusega, ei ületa kõikide töötavate mootoritega 

maksimaalse kindlaksmääratud stardivõimsusega 50 jala kõrgusele maapinna kohale 

jõudmiseks vajalik stardimaa hoovõtu algusest, mis on korrutatud: 

1) 1,33ga kahe mootoriga lennukite puhul, või 
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2) 1,25ga kolme mootoriga lennukite puhul, või 

3) 1,18ga nelja mootoriga lennukite puhul, 

kasutatavat võmalikku hoovõtumaad lennuväljal, kust starditakse. 

c) Käitaja tagab, et lennukite puhul, mille lennukikäsiraamatutes sisalduva stardimaa pikkuse 

puhul on arvestatud mootoririkke võimalusega, oleks täidetud järgmised nõuded vastavalt 

lennuki lennukikäsiraamatus määratletule: 

1) stardi hoovõtu katkestusmaa ei tohi ületada kasutatavat stardi hoovõtu 

katkestusmaad; 

2) stardidistantsi pikkus ei tohi ületada kasutada olevat stardidistantsi koos 

takistustevaba ribaga, mis ei tohi olla pikem kui pool olemasolevat hoovõtumaad; 

3) hoovõtumaa stardil ei tohi ületada kasutatavat hoovõtumaad; 

4) käesoleva lõike nõuete täitmisel tuleb stardi katkestamisel ja stardi jätkamisel 

kasutada ühte ja sama V1 väärtust; ja 

5) märjal või puhastamata rajal ei tohi stardimass ületada massi, mis on lubatud stardiks 

samades tingimustes kuival rajal. 
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d) Lõigete b ja c nõuete täitmisel peab käitaja arvestama järgmisi tegureid: 

1) rõhkkõrgust lennuväljal; 

2) õhutemperatuuri lennuväljal; 

3) raja pinnakatte seisukorda ja raja pinnakatte liiki; 

4) raja kallet stardi suunas; 

5) teatatud vastutuule komponent mitte rohkem kui 50 % ulatuses ja teatatud pärituule 

komponent mitte vähem kui 150 % ulatuses; ja 

6) võimalikku stardiraja pikkuse lühenemist lennukite stardieelse reastumise tõttu. 

 

OPS 1.570 

Takistustevaba kõrgus stardil 

a) Käitaja tagab, et ühe mittetöötava mootoriga startimisel oleks starditrajektoori kaugus 

kõikidest takistustest vertikaalselt vähemalt 50 jalga pluss 0,01×D ja horisontaalselt 

vähemalt 90 meetrit pluss 0,125×D, kus D on horisontaalne vahemaa, mille lennuk on 

läbinud alates kasutatava stardidistantsi lõpust. Lennukitel, mille tiivaulatus on väiksem 

kui 60 m, võib horisontaalseks takistustevabaks alaks arvestada pool (1/2) lennuki 

tiivaulatust pluss 60 m pluss 0,125 × D. 
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b) Stardi trajektoor peab algama 50 jala kõrguselt maapinna kohalt vastavalt kas OPS 1.565 

lõigetes b või c nõutud stardimaa lõpus, ning lõppema 1500 jala kõrgusel maapinna kohal. 

c) Lõike a nõuete täitmisel peab käitaja arvestama järgmisi tegureid: 

1) lennuki massi stardi hoovõtu alustamisel; 

2) rõhkkõrgust lennuväljal; 

3) õhutemperatuuri lennuväljal; ja 

4) teatatud vastutuule komponent mitte rohkem kui 50 % ulatuses või teatatud pärituule 

komponent mitte vähem kui 150 % ulatuses. 

d) Lõike a nõuete täitmisel ei lubata lennusuuna muutmist enne kui starditrajektoor on 

jõudnud punktini, kus saavutatud kõrguseks on 50 jalga maapinna kohal. Sellest alates kuni 

kõrguseni 400 jalga on ette nähtud, et lennukit ei kallutata rohkem kui 15°. 400 jalast 

kõrgemal võib planeerida 15° suuremaid kallakuid, kuid mitte üle 25°. Piisavalt tuleb 

arvestada mõjuga, mida kaldenurk avaldab käitamiskiirusele ja lennutrajektoorile, ning 

suurenenud käitamiskiirustest tulenevat vahemaa kasvu. 
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e) Lõike a nõuete täitmisel juhtudel, mis ei nõua lennusuuna muutusi rohkem kui 15° võrra, ei 

pea käitaja arvestama külgtakistusi, mille kaugus on suurem kui: 

1) 300 m, kui piloot on suuteline säilitama nõutud navigeerimistäpsuse kogu takistuste 

arvestusliku piirkonna ulatuses; või 

2) 600 m kõikides teistes tingimustes. 

f) Lõike a nõuete täitmisel juhtudel, mis ei nõua lennusuuna muutmist rohkem kui 15° võrra, 

ei pea käitaja arvestama külgtakistusi, mille kaugus on suurem kui: 

1) 600 m, kui piloot on suuteline säilitama nõutud navigeerimistäpsuse kogu takistuste 

arvestusliku piirkonna ulatuses; või 

2) 900 m kõikides teistes tingimustes. 

g) Käitaja kehtestab OPS 1.570 nõuetele vastavad erakorralised protseduurid takistuste 

vältimiseks ja ohutu teekonna tagamiseks, mis võimaldavad täita OPS 1.580 sätestatud 

marsruudil lendamise nõudeid või maanduda kas väljumislennuväljal või stardilennuvälja 

varulennuväljal. 
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OPS 1.575 

Lend marsruudil kõikide töötavate mootoritega 

 

a) Käitaja tagab, et lennukil on lennu arvatavates meteoroloogilistes tingimustes marsruudi 

kõikides punktides või planeeritud kõrvalekaldumistel marsruudist võimalik saavutada 

tõusukiirus vähemalt 300 jalga minutis kõikide töötavate mootoritega maksimaalsel 

tõusurežiimil: 

1) ohutu lennu minimaalkõrgustel kõikidel marsruudi etappidel või marsruudist 

planeeritud kõrvalekaldumistel, mis on määratletud lennutegevuskäsiraamatu 

lennukit puudutavas osas või arvutatud selles sisalduva teabe põhjal; ja 

2) minimaalkõrgustel, mis on vajalikud vastavalt OPS 1.580 ja 1.585 ettenähtud 

asjakohaste tingimuste täitmiseks. 

 

OPS 1.580 

Lend marsruudil ühe mittetöötava mootoriga 

a) Käitaja tagab, et lennukil on eeldatavates ilmatingimustes, kui üks mootor seiskub mõnes 

marsruudi punktis või marsruudist planeeritud kõrvalekalde punktis ning kui teine mootor 

või teised mootorid töötavad kindlaksmääratud maksimaalsel tõusurežiimil , võimalik 

jätkata lendu reisilennu kõrguselt lennuväljani, kus saab maanduda vastavalt kas 

OPS 1.595 või OPS 1.600 nõuetele, ületades takistused 9,3 km (5 meremiili) ulatuses 

kummalgi pool planeeritud marsruuti vähemalt: 

1) 1000 jala kõrgusel, kui tõusukiirus on null või suurem; või 
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2) 2000 jala kõrgusel, kui tõusukiirus on väiksem kui null. 

b) Lennutrajektooril peab olema positiivne gradient 450 m (1500 jala) kõrgusel lennuvälja 

kohal, kus peale mootoririket kavatsetakse maanduda. 

c) Käesoleva lõike nõuete täitmisel tuleb arvestada, et lennuki kasutatavaks tõusukiiruseks 

loetakse kiirust, mis on 150 jala võrra minutis väiksem kui kindlaksmääratud 

marsruutlennu tõusukiirus. 

d) Käesoleva lõike nõuete täitmisel peab käitaja suurendama lõikes a nimetatud ulatuse määra 

18,5 kilomeetrini (10 meremiilini), kui navigeerimistäpsus on halvem kui 95%. 

e) Kütust võib ohutusprotseduure järgides avariiolukorras välja lasta nii palju, et lennuväljale 

jõutaks nõutud kütusevaruga. 

 

OPS 1.585 

Lend marsruudil kolme või enama mootoriga  

lennukitel, mille kaks mootorit ei tööta 

a) Käitaja tagab, et kolme või enama mootoriga lennuki kavandatud marsruudi ükski punkt ei 

oleks kaugemal kui 90 minuti kaugusel – lennates kõikide töötavate mootoritega pikamaa 

reisilennu kiirusel standardse temperatuuri ja tuulevaikse ilmaga – lennuväljast, kus on 

täidetud eeldatavale maandumismassile vastavad nõuded, kui see lennuk ei vasta lõigete b–

e nõuetele. 
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b) Kahe mittetöötava mootoriga lennuki lennutrajektoor peab võimaldama lennukil jätkata 

lendu prognoositavates meteoroloogilistes tingimustes lennuväljani, kus on täidetud 

eeldatavale maandumismassile vastavad nõuded, ületades takistused 9,3 kilomeetri 

(5 meremiili) ulatuses mõlemal pool kavandatud marsruuti vähemalt 2000 jala kõrguselt. 

c) Kahe mootori seiskumist eeldatakse selle marsruudiosa kõige kriitilisemas punktis, kus 

lennuk on kõikide töötavate mootoritega ja pikamaa reisilennu kiirusel standardse 

temperatuuri ja tuulevaikse ilmaga lennates rohkem kui 90 minuti kaugusel lennuväljast, 

kus on täidetud eeldatavale maandumismassile vastavad nõuded. 

d) Lennuki arvestuslik mass selles punktis, kus kaks mootorit võivad seiskuda, peab 

sisaldama vähemalt kütuse massi, mis on piisav lennu jätkamiseks lennuvälja suunas, kus 

planeeritakse maanduda, ja sinna jõudmiseks vähemalt 1500 jala kõrgusele maandumisala 

kohale, ning sellele järgnevaks 15 minuti pikkuseks horisontaallennuks. 

e) Käesoleva lõike nõuete täitmisel tuleb arvestada, et lennuki kasutatavaks tõusukiiruseks 

loetakse kiirust, mis on 150 jala võrra minutis väiksem kui kindlaksmääratud tõusukiirus . 

f) Käesoleva lõike nõuete täitmisel peab käitaja suurendama lõikes a nimetatud ulatuse määra 

18,5 kilomeetrini (10 meremiilini), kui navigeerimistäpsus on halvem kui 95%. 

g) Kütust võib ohutusprotseduure järgides avariiolukorras välja lasta nii palju, et lennuväljale 

jõutaks nõutud kütusevaruga. 
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OPS 1.590 

Maandumine siht- ja varulennuväljadel 

Käitaja tagab, et vastavalt OPS 1.475 lõike a nõuetele kindlaks määratud lennuki maandumismass 

ei ületa lennukikäsiraamatus selle kõrguse jaoks, ning arvestuslikul maandumisajal siht- ja 

varulennuvälja prognoositava õhutemperatuuri jaoks ettenähtud maksimaalset maandumismassi, kui 

see sisaldub lennukikäsiraamatus. 

 

OPS 1.595 

Maandumine kuivadele radadele 

a) Käitaja tagab, et lennuki maandumismass, mis on arvestuslikuks saabumisajaks kindlaks 

määratud vastavalt OPS 1.475 lõikele a, võimaldab sihtlennuväljal ja mis tahes 

varulennuväljal 50 jala kõrguselt läve kohalt peatumisega maanduda kasutatavast 

maandumisdistantsist 70% piires. 

b) Lõike a nõuete täitmisel peab käitaja arvesse võtma järgmisi tegureid: 

1) lennuvälja kõrgust merepinnast; 

2) vastutuule komponent mitte rohkem kui 50% ja pärituule komponent mitte vähem 

kui 150%; 

3) raja pinnakatte liiki; ja 
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4) raja kallet maandumise suunas. 

c) Lennuki väljalennul vastavalt lõike a nõuetele tuleb eeldada, et: 

1) lennuk maandub kõige sobivamale rajale tuulevaikuses; ja 

2) lennuk maandub rajale, mis määratakse kõige tõenäolisemalt maandumiseks, 

arvestades tuule võimalikku kiirust ja suunda, lennuki maapealset teenindust ning 

teisi tingimusi, nagu maandumisseadmed ja maastik. 

d) Kui käitaja ei suuda täita lõike c punkti 2 nõudeid sihtlennuvälja osas, võib lennuk väljuda 

juhul, kui on määratud varulennuväli, kus on täielikult võimalik täita lõigete a, b ja c 

nõudeid. 

 

OPS 1.600 

Maandumine märgadel ja puhastamata radadel 

a) Käitaja tagab, et kui asjakohased ilmateated või -prognoosid, kas eraldi või koos, näitavad, 

et arvestuslikul saabumisajal võib rada olla märg, on kasutatav maandumisdistants võrdne 

vastavalt OPS 1.595 sätetele kindlaks määratud maandumisdistantsiga, mis on korrutatud 

teguriga 1,15, või sellest suurem. 

b) Käitaja tagab, et kui asjakohased ilmateated või -prognoosid, kas eraldi või mõlemad, 

näitavad, et arvestuslikul saabumisajal võib rada olla puhastamata, ei ületa nende 

tingimuste korral lennuametile vastuvõetavate andmete alusel kindlaks määratud 

maandumisdistants kasutatava maandumisdistantsi pikkust. 
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J ALAJAGU   

MASS JA BALANSSEERING 

 

OPS 1.605 

Üldnõuded 

(Vt OPS 1.605 1. liide) 

a) Käitaja tagab, et kõikidel lennu etappidel vastaksid lennuki last, mass ja raskuskese 

kinnitatud lennukikäsiraamatus või lennutegevuskäsiraamatus kehtestatud piirangutele, 

sõltuvalt sellest, kumma tingimused on rangemad. 

b) Enne lennuki esmakordset kasutuselevõtmist peab käitaja kaalumise teel kindlaks tegema 

lennuki massi ja raskuskeskme ning edaspidi tuleb lennukeid massi ja raskuskeskme 

määramiseks kaaluda kord 4 aasta järel juhul, kui kasutatakse üksikute lennukite masse 

eraldi ning 9 aasta järel juhul, kui kasutatakse kogu lennukipargi massi. Arvestada tuleb 

mõju, mida modifikatsioonid ja remondid avaldavad massile ja balansseeringule ning see 

nõuetekohaselt dokumenteerida. Lisaks sellele tuleb lennukid uuesti üle kaaluda juhul, kui 

pole täpselt teada mõju, mida modifikatsioonid on massile ja balansseeringule avaldanud. 

c) Käitaja peab kaalumisega või standardmasside põhjal kindlaks määrama kõigi 

käitamisseadmete ja meeskonnaliikmete massi, mis kuulub lennuki tühja käitamismassi 

hulka. Kindlaks tuleb määrata mõju, mida nende asukoht avaldab lennuki raskuskeskmele. 

d) Käitaja peab kas kaalumisega või OPS 1.620 kohaselt määratletud reisijate ja pagasi 

standardmassi järgi kehtestama tegeliku lasti massi koos kogu ballasti massiga. 
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e) Käitaja peab kindlaks määrama kütusekoguse massi tegeliku tiheduse põhjal või, kui see ei 

ole teada, siis tiheduse põhjal, mis arvutatakse vastavalt lennutegevuskäsiraamatus 

kehtestatud meetodile. 

 

OPS 1.607 

Mõisted 

a) Tühi käitamismassl (Dry Operating Mass) – konkreetset liiki lennuks valmis oleva lennuki 

kogu mass, välja arvatud kogu kasutatav kütus ja kogu tegelik last. Tühja käitamismassi 

hulka kuuluvad: 

1) meeskond ja meeskonna pagas; 

2) pardatoitlustamise varustus ja ümberpaigutatavad seadmed reisijate teenindamiseks; 

ja 

3) pardal veetav vesi ja tualeti kemikaalid. 

b) Maksimaalne mass ilma kütuseta (Maximum Zero Fuel Mass) – lennuki maksimaalne 

lubatud mass ilma kasutatava kütuseta. Selle massi hulka tuleb arvestada teatud kindlates 

paakides oleva kütuse mass, kui selle kohta on otsene märge lennuki lennukäsiraamatu 

piirangutes. 

c) Maksimaalne maandumismass (Maximum Structural Landing Mass) – tavalistes 

tingimustes maandumiseks lubatav maksimaalne lennuki kogumass. 

d) Maksimaalne stardimass (Maximum Structural Take Off Mass) – stardi hoovõtu alguses 

lubatav maksimaalne lennuki kogumass. 
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e) Reisijate liigitamine. 

1) Kõik isikud, kes on 12-aastased ja vanemad, loetakse täiskasvanud mees- ja naissoost 

reisijateks. 

2) Kõik isikud, kes on 2-aastased ja vanemad, kuid mitte üle 12 aasta vanad, loetakse 

lasteks. 

3) Alla 2-aastased isikud loetakse väikelasteks. 

f) Tegelik last (Traffic Load) – reisijate, pagasi ja lasti kogumass, sealhulgas kogu tasuta 

veetav last (omalaadung). 

 

OPS 1.610 

Lastimine, mass ja balansseering 

Käitaja määrab lennutegevuskäsiraamatus kindlaks lastimise ning massi ja balansseeringu süsteemi 

käsitlevad põhimõtted ja meetodid vastavalt OPS 1.605 nõuetele. Nimetatud süsteem peab hõlmama 

kõiki kavandatavate lendude liike. 

 

OPS 1.615 

Meeskonna mass 

a) Käitaja kasutab tühja käitamismassi määramiseks järgmisi massi väärtusi: 

1) tegelikud massid, kaasa arvatud kogu meeskonna pagas; või 
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2) standardmassid, kaasa arvatud käsipagas – 85 kg lennumeeskonna liikme kohta ja 

75 kg salongipersonali liikme kohta; või 

3) muud lennuametile vastuvõetavad standardmassid. 

b) Käitaja peab korrigeerima tühja käitamismassi, et võtta arvesse kogu täiendavat pagasit. 

Nimetatud täiendava pagasi asukohta tuleb arvestada lennuki raskuskeskme määramisel. 

 

OPS 1.620 

Reisijate ja pagasi mass 

a) Käitaja arvutab reisijate ja registreeritud pagasi massi, kasutades selleks kas kõikide isikute 

ja pagasi tegelikku kaalumise teel määratud massi või allpool tabelites 1 kuni 3 toodud 

standardmassi väärtusi, välja arvatud juhul, kui olemasolevate reisijate istekohtade arv on 

väiksem kui 10. Sellistel juhtudel võib reisijate massi teha kindlaks kõikide reisijate 

suuliste ütluste või nende eest öeldu põhjal, millele pagasi ja riiete kaalu arvestamiseks 

lisatakse kindlaksmääratud konstant. Lennutegevuskäsiraamatus peab olema kehtestatud 

protseduur, mis näeb ette, millal valida tegelikke või standardmasse ja protseduur, mida 

tuleb täita suuliste ütluste kasutamisel. 

b) Juhul, kui tegeliku massi määramiseks kasutatakse kaalumist, peab käitaja tagama, et 

sealjuures kaalutakse ka reisijate isiklikud asjad ja käsipagas. Selline kaalumine tuleb läbi 

viia vahetult enne pardale minemist lennukile lähedalasuvas kohas. 
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c) Kui reisijate mass määratakse standardmassi väärtuste alusel, tuleb selleks kasutada allpool 

tabelites 1 ja 2 toodud standardmassi väärtusi. Standardmasside hulka on arvatud käsipagas 

ja alla 2-aastaste väikelaste kaal, kes lendavad koos täiskasvanuga ühel reisija istekohal. 

Käesoleva lõike nõuete kohaldamisel tuleb väikelapsed lugeda lasteks juhul, kui neil on 

oma reisija istekoht eraldi täiskasvanu kohast. 

d) Reisijate mass 20 või enama reisijakohaga lennukil 

1) Kui olemasolevate reisijate istekohtade koguarv lennukis on 20 või rohkem, 

kasutatakse tabelis 1 toodud meeste ja naiste standardseid kehakaale. Teise 

võimalusena kasutatakse tabelis 1 toodud “kõigi täiskasvanute” massi väärtusi, kui 

olemasolevate reisijate istekohtade koguarv on 30 või rohkem. 

2) Tabelis 1 tähendab “puhkuselend” niisugust tellimuslendu, mis on kavandatud 

puhkuse reisipaketi ühe osana. Puhkuselennu massi väärtused kehtivad tingimusel, et 

lennukisse paigutatud reisijate istekohtadest ei kasutata rohkem kui 5% teatud 

kategooriate reisijate tasuta vedamiseks. 

 

Tabel 1 

20 ja enam 30 ja rohkem 
Kõik täiskasva-

nud 

Reisijate istekohti 

Mees Naine  

Kõik lennud, välja arvatud puhkuse-lennud 88 kg 70 kg 84 kg 

Puhkuse-lennud 83 kg 69 kg 76 kg 

Lapsed 35 kg 35 kg 35 kg 
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e) Reisijate mass 19 või vähema reisijakohaga lennukil. 

1) Kui lennukis on kokku 19 või vähem reisija istekohta, kasutatakse tabelis 2 toodud 

standardseid kehakaalusid. 

2) Kui lennul ei veeta käsipagasit või kui käsipagasi kaalu arvestatakse eraldi, siis võib 

eelpooltoodud meeste ja naiste kehakaaludest 6 kg maha arvata. Käesoleva lõike 

kohaldamisel ei loeta käsipagasiks selliseid esemeid nagu mantlid, vihmavarjud, 

väikesed käekotid või rahakotid, trükised lugemiseks või väikesed fotoaparaadid. 

 

Tabel 2 

Reisijate istekohti 1–5 6–9 10–19 

Mees 104 kg 96 kg 92 kg 

Naine 86 kg 78 kg 74 kg 

Lapsed 35 kg 35 kg 35 kg 

f) Pagasi mass 

1) Kui lennukis on kokku 20 või rohkem reisijate istekohta, kasutatakse iga 

registreeritud pagasieseme suhtes tabelis 3 toodud standardmasse. Juhul kui lennukis 

on kokku 19 või vähem reisijate istekohta, tuleb kontrollitud/registreeritud pagas 

selle massi määramiseks üle kaaluda. 
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2) Tabelis 3 tähendab: 

i) kohalik lend niisugust lendu, mille lähte- ja sihtkoht jäävad ühe riigi piiresse; 

ii) Euroopasisesed lennud kõiki lende peale kohalike lendude, mille lähte- ja 

sihtkoht asuvad JAR-OPS 1.620 lõike f 1. liites määratletud piirkonnas; ja 

iii) kontinentidevahelised lennud kõiki lende peale Euroopasiseste lendude, mille 

lähte- ja sihtkohad asuvad erinevatel kontinentidel. 

 

Tabel 3 

Lennukid 20 või enama reisijakohaga 

Lennu liik Pagasi standardne mass 

Kohalik lend 11 kg 

Euroopasisene lend 13 kg 

Kontinentide vaheline lend 15 kg 

Muu 13 kg 
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g) Kui käitaja soovib kasutada teisi, tabelite 1–3 andmetest erinevaid standardmasside 

väärtusi, peab ta teavitama lennuametit selle põhjustest ja saama selleks lennuameti 

eelneva heakskiidu. Käitaja peab samuti esitama heakskiitmiseks üksikasjaliku plaanitava 

kaalu-uuringu ülevaate ning kasutama seejuures OPS 1.620 lõike g 1. liites toodud 

statistilise analüüsi meetodit. Pärast seda, kui lennuamet on kaalu-uuringu tulemused 

kontrollinud ja kinnitanud, kohaldatakse muudetud standardmassi väärtusi ainult selle 

käitaja suhtes. Muudetud standardmassi väärtusi võib kasutada ainult kaalu-uuringu 

läbiviimise tingimustele vastavates tingimustes. Juhul kui muudetud standardmassi 

väärtused on suuremad kui tabelites 1–3 toodud andmed, tuleb kasutada neid suuremaid 

väärtusi. 

h) Kõikide lendude korral, millel veetakse suurt arvu reisijaid, kelle kaal koos käsipagasiga 

on arvatavasti suurem kui reisija standardmass, peab käitaja kaalumisega määrama nende 

reisijate tegeliku massi või liitma standardmassile küllaldase lisamassi väärtuse. 

i) Kui registreeritud pagasi jaoks kasutatakse standardmassi väärtusi ning paljude reisijate 

registreeritud pagasi mass on arvatavasti suurem kui pagasi standardmass, peab käitaja 

määrama sellise pagasi tegeliku massi kas kaalumisega või liitma standardmassile 

küllaldase lisamassi väärtuse. 

j) Käitaja tagab, et õhusõiduki kaptenit informeeritaks juhul, kui lasti massi määramiseks on 

kasutatud mittestandardset meetodit, ning et see meetod on toodud massi ja balansseeringu 

dokumentides. 
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OPS 1.625 

Dokumendid massi ja balansseeringu kohta 

(Vt OPS 1.625 1. liide) 

a) Käitaja peab enne igat lendu täitma massi ja balansseeringu dokumendid, kus on märgitud 

andmed lasti ja selle paigutamise kohta. Massi ja balansseeringu dokumentide abil peab 

õhusõiduki kaptenil olema võimalik kindlaks määrata, et lasti ja selle paigutusega ei ole 

ületatud lennuki massi ja balansseeringu piiranguid. 

 Dokumentidele peab olema märgitud isiku nimi, kes need koostas. Lennuki lastimist 

kontrollinud isik peab oma allkirjaga kinnitama, et last ja selle paigutus vastavad massi- ja 

balansseeringu dokumentide andmetele. Sellele dokumendile peab oma allkirja või sellega 

võrdväärse kinnituse andma õhusõiduki kapten. (Vt samuti OPS 1.1055 lõike a punkt 12.) 

b) Käitaja peab kehtestama protseduurid, mida järgitakse, kui lasti osas toimuvad viimasel 

hetkel muudatused. 

c) Lennuameti loal võib käitaja kasutada protseduure, mis erinevad lõigetes a ja b 

sätestatutest. 
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OPS 1.605 1. liide 

Mass ja balansseering – üldnõuded 

(Vt OPS 1.605) 

a) Lennuki tühja käitamismassi määramine 

1) Lennuki kaalumine 

i) Uued lennukid kaalutakse tavaliselt tehases ja on käitamiseks kõlblikud ilma 

ülekaalumiseta juhul, kui massi ja balansseeringu andmeid on kohandatud 

vastavalt lennuki muudatustele ja modifikatsioonidele. Kui lennukid antakse 

üle ühelt käitajalt, kellel on heakskiidetud massi kontrolli programm, teisele 

kinnitatud massi kontrolli programmiga käitajale, ei pea lennukit vastuvõttev 

käitaja neid lennukeid enne kasutamist kaaluma juhul, kui viimasest 

kaalumisest ei ole möödunud rohkem kui 4 aastat. 

ii) Iga lennuki mass ja raskuskeskme (CG) asukoht tuleb regulaarselt uuesti kindlaks 

määrata. Käitaja peab kindlaks määrama maksimaalse ajavahemiku kahe kaalumise 

vahel, mis peab vastama OPS 1.605 lõike b nõuetele. Lisaks sellele tuleb iga lennuki 

mass ja raskuskese uuesti kindlaks määrata kas: 

A) kaalumisega; või 

B) arvutamisega, kui käitaja on suuteline piisavalt põhjendama valitud 

arvutusmeetodi õigsust, 

 alati, kui tühja käitamismassi kumulatiivsed muutused kokku on suuremad kui 

±0,5% maksimaalsest maandumismassist või kui raskuskeskme asukoha 

kumulatiivne muutus on suurem kui 0,5% keskmise aerodünaamilise kõõlu 

pikkusest. 
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2) Lennukipargi mass ja raskuskeskme asukoht 

i) Sama mudeli ja konfiguratsiooniga lennukipargi või lennukite grupi puhul võib 

lennukipargi massina ja raskuskeskme asukohana kasutada nende lennukite 

keskmist tühja käitamismassi ja keskmist raskuskeskme asukohta tingimusel, et 

üksikute lennukite tühjad käitamismassid ja raskuskeskme asukohad ei ületa 

allpool alapunktis ii sätestatud lubatud kõrvalekaldeid. Lisaks sellele tuleb 

kohaldada allpool alapunktides iii, iv ja lõike a punktis 3 sätestatud 

kriteeriume. 

ii) Lubatud kõrvalekalded 

A) Kui kaalutud lennuki tühikaal või lennukiparki kuuluva lennuki arvutatud 

tühikaal erineb lennukipargi kinnitatud maandumismassist rohkem kui ± 

0,5% või kui raskuskeskme asukoht erineb lennukipargi raskuskeskmest 

rohkem kui ±0,5% keskmisest aerodünaamilise kõõlu pikkusest, siis 

arvatakse lennuk antud lennukipargist välja. Võib moodustada eraldi 

lennukipargid, millel kõigil on erinevad keskmised massid. 

B) Kui lennuki mass jääb lennukipargi tühja käitamismassi lubatud 

kõrvalekallete piiridesse, kuid raskuskeskme asukoht ületab lennukipargi 

lubatud kõrvalekalded, võib lennukit käitada rakendatava tühja 

käitamismassi alusel, kuid ainult sellele lennukile kinnitatud 

raskuskeskme asukohaga. 
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C) Kui ühel lennukil on teiste lennukiparki kuuluvate lennukitega võrreldes 

füüsiline täpselt määratletav erinevus (näiteks vahekäik või istmete 

paigutus), mille tulemusena ületatakse lennukipargi lubatud 

kõrvalekaldeid, võib selle lennuki jätta edasi lennukiparki juhul, kui selle 

lennuki massi ja/või raskuskeskme asukohta asjakohaselt korrigeeritakse. 

D) Lennukeid, mille kohta ei ole avaldatud keskmise aerodünaamilise kõõlu 

suurust, tuleb käitada nende individuaalsete massi ja raskuskeskme 

asukoha väärtuste kohaselt või tuleb neid eraldi uurida ja heaks kiita. 

iii) Lennukipargi väärtuste kasutamine 

A) Pärast lennuki kaalumist või juhul, kui lennuki seadmeid või 

konfiguratsiooni on mingil moel muudetud, peab käitaja kontrollima, kas 

lennuk jääb punkti 2 alapunktis ii sätestatud kõrvalekallete piiridesse. 

B) Lennuki, mida ei ole pärast viimast lennukipargi massi määramist 

kaalutud, võib ikkagi jätta lennukipargi väärtuste järgi käitatavasse 

lennukiparki juhul, kui selle lennuki individuaalsed väärtused arvutatakse 

uuesti ning need väärtused jäävad eelpool punkti 2 alapunktis ii 

sätestatud lubatud kõrvalekallete piiridesse. Kui need väärtused ei jää 

lubatud kõrvalekallete piiridesse, peab käitaja kehtestama uued 

lennukipargi väärtused, mis vastavad punkti 2 alapunktide i ja ii 

tingimustele, või käitama lubatud kõrvalekaldeid ületavaid lennukeid 

nende individuaalsete väärtuste alusel. 
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C) Lennuki lisamiseks lennukiparki, mida käitatakse lennukipargi väärtuste 

alusel, peab käitaja kaalumise või arvutamise teel kontrollima, et selle 

lennuki tegelikud massi väärtused jäävad eespool punkti 2 alapunktis ii 

sätestatud lubatud kõrvalekallete piiridesse. 

iv) Punkti 2 alapunktis ii sätestatud nõuete täitmiseks tuleb lennukipargi massi 

väärtusi ajakohastada vähemalt iga lennukipargi massi määramise lõpus. 

3) Lennukite arv, mida tuleb lennukipargi massi määramiseks kaaluda 

i) Kui lennukipargis on “n” arv lennukeid, mille puhul kasutatakse lennukipargi 

massi väärtusi, peab käitaja lennukipargi massi määramiste vahelisel ajal 

kaaluma vähemalt teatud arvu lennukeid vastavalt järgmisele tabelile: 

 

Lennukite arv 
lennukipargis 

Minimaalne arv lennukeid, mida 
tuleb kaaluda 

2 või 3 N 

4–9 (n + 3)/2 

10 ja enam (n +51)/10 
 

ii) Kaalumiseks tuleb lennukipargist valida need lennukid, mida ei ole kõige 

kauem kaalutud. 

iii) Vaheaeg lennukipargi massi kahe määramise vahel ei tohi olla üle 48 kuu. 
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4) Kaalumise protseduur 

i) Kaalumise peab läbi viima kas tootja või tegevusloaga hooldusettevõte. 

ii) Tarvitusele tuleb võtta hea tavaga kokkusobivad ettevaatusabinõud, näiteks: 

A) lennuki ja varustuse täielikkuse kontrollimine; 

B) vedelike nõuetekohase arvessevõtmise kindlaksmääramine; 

C) lennuki puhtuse tagamine; ja 

D) tagamine, et kaalumine viiakse läbi kinnises hoones. 

iii) Kõik kaalumiseks kasutatavad seadmed peavad olema õigesti kalibreeritud ja 

nullpunkti seatud ning neid tuleb kasutada kooskõlas valmistaja juhenditega. 

Kõiki kaalusid peab kalibreerima kas valmistaja, riiklik metroloogiaamet või 

nõuetekohaselt volitatud organisatsioon iga kahe aasta järel või 

kaalumisseadmete valmistaja poolt määratud aja jooksul, sõltuvalt sellest kumb 

on lühem. Nende seadmete abil peab olema võimalik lennuki massi täpselt 

määrata. 

b) Spetsiaalsed tegeliku lasti standardmassid Lisaks reisijate ja registreeritud pagasi 

standardmassidele võib käitaja taotleda lennuametilt luba ka teiste lasti hulka kuuluvate 

esemete standardmasside kasutamiseks. 
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c) Lennuki lastimine 

1) Käitaja peab tagama, et tema lennukeid lastitaks kvalifitseeritud personali järelevalve 

all. 

2) Käitaja peab tagama, et lastimine toimub vastavalt lennuki massi ja balansseeringu 

arvutamiseks kasutatud andmetele. 

3) Käitaja peab järgima konstruktsioonist tulenevaid täiendavaid piiranguid nagu 

näiteks põranda tugevuse piirangud, maksimaalne koormus jooksva meetri kohta, 

maksimaalne mass ühe lastiruumi kohta ja/või istekohtade piirangud. 

d) Raskuskeskme piirangud 

1) Raskuskeskme piirid käitamisel. Kui reisijaid ei paigutata kohtadele ning reisijate 

arvestust istmeridade kaupa ega arvestust igas eraldi lastiruumis oleva laadungi kohta 

ei peeta ja kui ei arvestata täpselt eraldi paakides oleva kütuse mõju balansseeringu 

arvutustele, tuleb sertifitseeritud raskuskeskme suhtes kohaldada käitamispiiranguid. 

Raskuskeskme piiride määramisel tuleb arvesse võtta võimalikke kõrvalekaldumisi 

arvatavast lasti paigutusest. Kui istekohtade valik on vaba, peab käitaja kehtestama 

protseduurid, mille abil tagada lennumeeskonna või salongipersonali sekkumine 

juhul, kui reisijad on valinud vaid äärmised kohad lennuki pikisuunal. Raskuskeskme 

piirid ja nendega seotud käitamisprotseduurid, sealhulgas reisijate eeldatavad 

istekohtade valikud peavad olema lennuametile vastuvõetavad. 
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2) Raskuskese lennu ajal. Lisaks lõike d punkti 1 nõuetele peab käitaja protseduurides 

täielikult arvestama võimalikke raskuskeskme äärmuslikke muutusi lennu ajal, mille 

võib põhjustada reisijate/meeskonna liikumine ning kütuse ümberpaigutus selle 

tarbimisel. 

 

OPS 1.620 lõike f 1. liide 

Euroopasiseste lendude piirkonna määratlemine 

OPS 1.620 lõike f kohaldamisel on peale kohalike lendude Euroopasisesed lennud need, mida 

sooritatakse järgmiste punktide vahel raamiga piiratud ala piires: 

− N7200 E04500 

− N4000 E04500 

− N3500 E03700 

− N3000 E03700 

− N3000 W00600 

− N2700 W00900 

− N2700 W03000 

− N6700 W03000 
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− N7200 W01000 

− N7200 E04500 

nagu on näidatud joonisel 1: 

 

 

Joonis 1 

Euroopa regioon 
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OPS 1.620 lõike g 1. liide 

Protseduur reisijate ja pagasi standardmassi väärtuste muutmiseks 

a) Reisijad 

1) Valikuline kaalumine. Reisijate ja nende käsipagasi keskmine mass määratakse 

juhuslikult valitud näidiste kaalumisega. Kaalutavate reisijate ja nende pagasi 

juhuslikul valimisel tuleb lähtuda lennu liigile, erinevate marsruutide lendude 

sagedusele, väljuvatele/sissetulevatele lendudele, hooajale ja lennuki istekohtade 

arvule iseloomulikust reisijate arvust. 

2) Valimi suurus. Kaalu-uuringu raames tuleb kaaluda vähemalt suurimat järgmistest 

võimalustest: 

i) tavaliste statistiliste meetodite järgi koostatud näidisvalimi alusel valitud arv 

täiskasvanud reisijaid, kusjuures usaldusväärsuse määr peab täiskasvanute 

keskmiste masside osas olema 1% ning eraldi mees- ja naisreisijate keskmiste 

masside osas 2% ning 

ii) lennukite puhul, 

A) millel on 40 ja rohkem reisijate istekohta, kokku 2000 reisijat või 

B) millel on vähem kui 40 reisijate istekohta, kokku 50 ×  (reisijate 

mahutavus). 
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3) Reisijate massid. Reisijate masside hulka tuleb arvestada reisijatele kuuluvad asjad, 

mis on neil kaasas lennuki pardale asumisel. Kui reisijate masse määratakse 

juhusliku valimi alusel, tuleb väikelapsed kaaluda koos täiskasvanuga, kellega nad 

kaasas on. (Vt ka OPS 1.620 lõiked c, d ja e.) 

4) Kaalumise koht. Lennukis olevaid reisijaid tuleb kaaluda võimalikult lennuki lähedal 

asuvas kohas, kus reisijate mass isiklike asjade vähenemise või lisandumise tõttu 

tõenäoliselt enam ei muutu. 

5) Kaal. Reisijate kaalumiseks kasutatava kaaluga peab olema võimalik kaaluda 

vähemalt 150 kg. Skaala kõige väiksem jaotus peab olema vähemalt 500 g. Kaal 

peab olema 0,5% või 200 g täpsusega, sõltuvalt sellest, kumb on suurem. 

6) Massi väärtuste registreerimine. Kõikide lendude kohta, mis on kaalu-uuringuga 

hõlmatud, tuleb registreerida reisijate mass koos vastava reisijate kategooriaga (st 

meessoost reisijad/ naissoost reisijad/ lapsed) ning lennu number. 

b) Registreeritud pagas. Muudetud standardse pagasi massi väärtuste määramise statistiline 

meetod, mis põhineb minimaalse valimi alusel pagasi keskmise massi määramisel, on 

põhiliselt sama kui reisijate masside määramise meetod, mis on sätestatud lõike a 

alapunktis 1. Pagasi puhul on suhtelise täpsuse määr 1%. Kaaluda tuleb vähemalt 

2000 registreeritud pagasi ühikut. 
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c) Reisijate ja registreeritud pagasi muudetud standardmassi väärtuste määramine 

1) Kui kaalumise teel tegelike masside määramisele eelistatakse reisijate ja 

registreeritud pagasi muudetud standardmassi väärtuste kasutamist ja tagamaks, et 

see ei mõjutaks ebasoodsalt lennuohutust, tuleb teha vastav statistiline analüüs. Selle 

analüüsi teel leitakse reisijate ja pagasi keskmise massi väärtused ja ka muud 

andmed. 

2) 20 või enama reisijakohaga lennukite puhul kasutatakse neid keskmisi väärtusi 

meessoost ja naissoost reisijate muudetud standardmassi väärtustena. 

3) Väiksemate lennukite puhul tuleb muudetud standardmassi väärtuste saamiseks liita 

keskmistele reisijate massidele järgmised suurused: 

 

Reisijate istekohtade arv Keskmisele massile liidetakse 

1–5 (kaasa arvatud) 16 kg 

6–9 (kaasa arvatud) 8 kg 

10–19 (kaasa arvatud) 4 kg 

 30 ja enama reisijate istekohaga lennukite suhtes võib kasutada kõiki täiskasvanud 

reisijate standardmassi (keskmisi) väärtusi. Registreeritud pagasi muudetud 

standardmassi (keskmisi) väärtusi kasutatakse 20 või enama reisijate istekohaga 

lennukite puhul. 
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4) Käitajatel on võimalus esitada lennuametile heakskiitmiseks üksikasjalik kaalu-

uuringu plaan ning selle tulemusena saadud kõrvalekalded standardmassi väärtustest, 

tingimusel, et nende määramiseks kasutatakse käesolevas lisas kirjeldatud 

protseduuri. Need kõrvalekalded tuleb üle vaadata kuni 5-aastaste ajavahemike järel. 

5) Kõigi täiskasvanute muudetud standardmassi väärtuste aluseks peab olema 

meessoost/naissoost reisijate suhe 80/20 kõikide lendude osas, välja arvatud 

puhkuselennud, mille korral nimetatud suhe peab olema 50/50. Kui käitaja soovib 

saada luba teatud marsruutidel või lendudel erineva suhte kasutamiseks, tuleb 

lennuametile esitada andmed, mis näitavad, et teistsugune meessoost/naissoost 

reisijate suhe on piisavalt konservatiivne ja hõlmab vähemalt 100 juhuslikult valitud 

lennu korral vähemalt 84% tegelikust meessoost/naissoost reisijate suhtarvudest. 

6) Saadud keskmised massi väärtused ümardatakse lähima täiskilogrammini. 

Registreeritud pagasi massi väärtused ümardatakse vastavalt lähima 

0,5 kilogrammini. 

 

OPS 1.625 1. liide 

Dokumendid massi ja balansseeringu kohta 

a) Dokumendid massi ja balansseeringu kohta 

1) Sisu 
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i) Massi ja balansseeringu dokumendid peavad sisaldama järgmist teavet: 

A) lennuki registreerimistunnused ja tüüp; 

B) lennu number ja kuupäev; 

C) õhusõiduki kapteni nimi; 

D) dokumendi koostanud isiku nimi; 

E) lennuki tühi käitamismass ja vastav raskuskese; 

F) kütuse mass stardi ajal ja reisikütuse mass; 

G) teiste tarvikute mass peale kütuse massi; 

H) veose osad, kaasa arvatud reisijad, pagas, last ja ballast; 

I) stardimass, maandumismass ja mass ilma kütuseta; 

J) lasti paigutus; 

K) lennuki raskuskeskmete asukohad ning 

L) massi ja raskuskeskme piirväärtused. 

ii) Lennuameti loal võib käitaja mõned eelpoolloetletud andmed massi ja 

balansseeringu dokumentidest välja jätta. 
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2) Viimase hetke muudatused. Kui pärast massi ja balansseeringu dokumentide täitmist 

tehakse mõni viimase hetke muudatus, peab sellele juhtima õhusõiduki kapteni 

tähelepanu ning see muudatus tuleb registreerida massi ja balansseeringu 

dokumentides. Viimase hetke muudatusena aktsepteeritav maksimaalne reisijate arvu 

või veetava lasti muudatus peab olema kindlaks määratud lennutegevuskäsiraamatus. 

Juhul, kui seda arvu ületatakse, tuleb täita uued massi ja balansseeringu dokumendid. 

b) Arvutisüsteemid. Kui massi ja balansseeringu dokumente koostatakse arvuti abil, peab 

käitaja kontrollima väljastatavate andmete õigsust. Ta peab looma süsteemi, mille abil saab 

kontrollida, kas muudatused tema sisestatud andmetesse on süsteemis õigesti kajastatud 

ning kontrollima, kas süsteem töötab jätkuvalt õigesti, kontrollides selleks väljastatud 

andmete õigsust vähemalt iga 6 kuu järel. 

c) Massi ja balansseringu süsteemid lennuki pardal. Kui käitaja soovib kasutada lennuki 

pardal olevat massi ja balansseeringu arvutisüsteemi lennuki väljasaatmiseks vajaliku 

esmase allikana, peab tal selleks olema lennuameti luba. 

d) Andmeside. Kui massi- ja balansseeringu dokumendid edastatakse lennukitele 

andmesidesüsteemi kaudu, peavad maa peal olema õhusõiduki kapteni poolt kinnitatud 

lõpliku massi ja balansseeringu dokumendid. 
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K ALAJAGU   

MÕÕTERIISTAD JA SEADMED 

 

OPS 1.630 

Sissejuhatus 

a) Käitaja tagab, et lendu ei alustata , kui käesolevas alajaos nõutud mõõteriistad ja seadmed 

ei ole: 

1) sertifitseeritud, välja arvatud lõikes c sätestatud juhtudel ja paigaldatud vastavalt 

kehtivatele nõuetele, sealhulgas ka vastavalt kehtivatele minimaalsetele 

lennutehnilistele normidele ning käitamis- ja lennukõlblikkusnõuetele ning 

2) töökorras käitamiseks antud liiki lendudel, välja arvatud minimaalvarustuse loetelus 

(MEL) toodud mõõteriistad ja seadmed (vt OPS 1.030). 

b) Mõõteriistade ja seadmete minimaalsed lennutehnilised normid on sätestatud kehtivates 

Euroopa ühtsetes tehnilistes normatiivides (ETSO – European Technical Standard Orders), 

mis on loetletud kehtivates sertifitseerimisnõuetes Euroopa ühtsete tehniliste normatiivide 

kohta (CS-TSO), välja arvatud juhul, kui käitamise või lennukõlblikkuse eeskirjades pole 

ette nähtud teistsuguseid lennutehnilisi norme. Need mõõteriistad ja seadmed, mis OPSi 

kehtimahakkamise kuupäeval vastavad Euroopa tehnilistest normatiividest (ETSO) 

erinevatele konstruktsiooni- ja lennutehniliste spetsifikatsioonide nõuetele, võivad jääda 

kasutusele või paigaldatuks juhul, kui käesolevas alajaos ei ole sätestatud täiendavaid 

nõudeid. Kord juba sertifitseeritud ning ETSOle vastavad mõõteriistad ja seadmed ei pea 

vastama täiendatud ETSOle ega ETSOst erinevale spetsifikatsioonile, kui nende suhtes ei 

ole kehtestatud tagasiulatuvuse nõuet. 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 235 
LISA DG C III  ET 

c) Järgmised seadmed ei pea olema sertifitseeritud: 

1) OPS 1.635 nimetatud sulavkaitsmed; 

2) OPS 1.640 lõike a punktis 4 nimetatud taskulambid; 

3) OPS 1.650 lõikes b ja 1.652 lõikes b nimetatud täpne ajanäitaja; 

4) OPS 1.652 lõikes n nimetatud kaardihoidja; 

5) OPS 1.745 nimetatud esmaabivahendite komplektid; 

6) OPS 1.755 nimetatud vältimatu arstiabi komplekt; 

7) OPS 1.810 nimetatud megafonid; 

8) OPS 1.835 lõigetes a ja c nimetatud pääste- ja pürotehnilised signaalvahendid ning 

9) OPS 1.840 nimetatud mereankrud ning randumis-, ankurdamis- ja 

manööverdamisvahendid veepinnal kasutamiseks vesi- ja amfiiblennukitele. 

d) Kui lennu ajal tuleb ühel lennumeeskonna liikmel kasutada seadmeid/varustust oma 

töökohal, peavad need seadmed/varustus olema sellelt kohalt hõlpsasti käsitletavad. Kui 

ühte üksikut seadet tuleb lennu ajal kasutada rohkem kui ühel lennumeeskonna liikmel, 

peab see olema paigutatud nii, et seda on hõlbus kasutada igalt töökohalt, kus selle 

kasutamine on ette nähtud. 
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e) Kõikide lennumeeskonna liikmete poolt kasutatavate mõõteriistade paigutus peab 

võimaldama kõikidel lennumeeskonna liikmetel lugeda nende näitusid oma istekohtadelt 

nii, et nad peaksid võimalikult vähe muutma asendit ja vaatenurka, mis neil tavaliselt 

lennusuunas vaadates on. Kui lennukil, mida käitatakse enam kui ühe lennumeeskonna 

liikmega, peab mingit mõõteriista olema üks, peab see olema paigutatud nii, et see oleks 

nähtav kõikide lennumeeskonna liikmete istmetelt. 

 

OPS 1.635 

Elektrikaitsmed 

Käitaja tohib käitada lennukit, millel on sulavkaitsmed üksnes juhul, kui selle pardal on vähemalt 

10% varukaitsmeid iga suuruse üldarvust või kolm tükki igast suurusest, sõltuvalt sellest, kumb arv 

on suurem. 

 

OPS 1.640 

Lennuki signaaltuled 

Käitaja tohib käitada ainult lennukeid, millel on: 

a) päevasteks lendudeks: 

1) kokkupõrke vältimise signaaltulede süsteem; 
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2) ohutu käitamise seisukohalt oluliste mõõteriistade ja seadmete valgustus, mis saab 

toidet lennuki elektrisüsteemist; 

3) reisijatesalongide valgustus, mis saab toidet lennuki elektrisüsteemist ning 

4) taskulambid, mis on kergesti kättesaadavad kõikide lennumeeskonna liikmete 

istekohtadelt, kellele need on ette nähtud. 

b) Öisteks lendudeks, lisaks eespool olevas lõikes a nimetatule: 

1) navigatsiooni- / asukohatuled; ning 

2) kaks maandumisprožektorit või üks prožektor, millel on kaks erineva toitega 

hõõgniiti (elementi) ning 

3) vesi- ja amfiiblennukitel rahvusvahelistele nõuetele vastavad tuled kokkupõrgete 

vältimiseks veekogudel. 

 

OPS 1.645 

Tuuleklaasi puhastajad 

Käitaja tohib käitada üle 5700-kilogrammise maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga lennukit 

üksnes juhul, kui esiklaasil on iga piloodi koha juures klaasipuhastaja või mingi samaväärne seade, 

mis hoiab sademete korral tuuleklaasi puhtana. 
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OPS 1.650 

Lennud päevasel ajal visuaallennureeglite (VFR) järgi –  

lennu- ja navigeerimise mõõteriistad ning nende juurde kuuluvad seadmed 

Käitaja tohib päevastel lendudel käitada lennukit visuaallennureeglite (VFR) järgi üksnes juhul, kui 

lennukil on järgmised lennu- ja navigatsiooni mõõteriistad ning nende juurde kuuluvad seadmed 

ning neid kasutatakse vastavalt järgmistes lõigetes kehtestatud nõuetele: 

a) magnetkompass; 

b) täpne ajamõõtja, mis näitab tunde, minuteid ja sekundeid; 

c) tundlik baromeetriline kõrgusemõõtja, mis on kalibreeritud jalgades ja mille rõhuskaala on 

kalibreeritud hektopaskalites/millibaarides ning mida saab kohandada igasuguse lennu ajal 

esineda võiva rõhu järgi; 

d) õhkkiiruse näidik, mis on kalibreeritud sõlmedes; 

e) variomeeter; 

f) pöörangu- ja libisemisnäitur või pöörangunäitaja koos libisemisnäituriga; 

g) aviohorisont; 

h) stabiliseeritud kursiindikaator; ja 
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i) vahendid, mis lennumeeskonna kabiinis näitavad välisõhu temperatuuri ja mis on 

kalibreeritud kraadides Celsiuse skaala järgi. 

j) alla 60 minuti kestvatel lendudel, mille start ja maandumine on samal lennuväljal ja mille 

lennukaugus sellest lennuväljast ei ületa 50 meremiili, võib lõigetes f, g ja h ning lõike k 

punktides 4, 5 ja 6 loetletud mõõteriistu asendada libisemisnäitur või nii aviohorisont kui 

libisemisnäitur; 

k) kui lennuk on ette nähtud käitamiseks kahe piloodiga, peavad teise piloodi istekohal olema 

eraldi järgmised mõõteriistad: 

1) tundlik baromeetriline kõrgusemõõtja, mis on kalibreeritud jalgades ja millel on 

hektopaskalites/millibaarides kalibreeritud rõhuskaala, mida saab reguleerida 

vastavalt lennu ajal esineda võivale rõhule; 

2) õhkkiiruse näidik, mis on kalibreeritud sõlmedes; 

3) variomeeter; 

4) pöörangu- ja libisemisnäitur või pöörangunäitaja koos libisemisnäituriga; 

5) aviohorisont ning 

6) stabiliseeritud kursiindikaator. 
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l) Kõikidel õhkkiirust näitavatel süsteemidel peab olema soojendatav Pitot` toru või 

samaväärsed vahendid, et ära hoida kondenseerumisest või jäätumisest tulenevaid rikkeid: 

1) lennukitel, mille maksimaalne sertifitseeritud stardimass on üle 5700 kg või mille 

suurim lubatud reisijakohtade arv on üle 9; 

2) lennukitel, millele anti esmane individuaalne lennukõlblikkussertifikaat 

1. aprillil 1999 või pärast seda. 

m) Kui nõutakse dubleerivaid mõõteriistu, tähendab see, et kõikide pilootide jaoks peavad 

olema eraldi näidikud ja eraldi lülitid või vajaduse korral muud nendega seotud seadmed. 

n) Kõikidel lennukitel peavad olema vahendid, mis näitavad, kui nõutud lennumõõteriistadel 

ei ole piisavat elektritoidet ning 

o) kõigil lennukitel, millede lennukarakteristikutele avaldab õhu kokkusurutavus märgatavat 

mõju ja mille nõutud õhkkiiruse näidikud seda mingil muul moel ei näita, peavad igal 

piloodi istekohal olema Machi arvu näitajad. 

p) Käitaja tohib sooritada päevasel ajal lende visuaallennureeglite (VFR) järgi üksnes juhul, 

kui lennukil on kõikide kabiinis töötavate lennumeeskonna liikmete jaoks statsionaarsed 

kõrvaklapid ja suumikrofon või samaväärsed seadmed. 

 

 



 
13376/1/05 REV 1  RJ/kro 241 
LISA DG C III  ET 

OPS 1.652 

Lennud instrumentaallennureeglite (IFR) järgi või öösel –  

lennu- ja navigeerimise mõõteriistad ning nende juurde kuuluvad seadmed 

Käitaja tohib käitada lennukit instrumentaallennureeglite (IFR) järgi või öölendudel 

visuaallennureeglite (VFR) järgi üksnes juhul, kui lennukil on järgmised lennu- ja navigeerimise 

mõõteriistad ning nende juurde kuuluvad seadmed, mida kasutatakse vastavalt allpool toodud 

lõigetes kehtestatud nõuetele: 

a) magnetkompass; 

b) täpne ajamõõtja, mis näitab tunde, minuteid ja sekundeid; 

c) kaks tundlikku baromeetrilist kõrgusemõõtjat, mis on kalibreeritud jalgades ja millel on 

hektopaskalites/millibaarides kalibreeritud rõhuskaala, mida saab reguleerida vastavalt 

lennu ajal esineda võivale rõhule. Nendel kõrgusemõõtjatel peab olema trummelnäidik või 

sellega võrdväärne näidik; 

d) õhkkiiruse indikaatorsüsteem koos soojendatava Pitot' toruga või samaväärsete 

vahenditega, mis takistavad kondensaadist või jäätumisest tekkivaid rikkeid ja millel olev 

signalisatsioon hoiatab Pitot' toru soojendamise katkemisest. Pitot' toru soojendamise 

katkemisest hoiatav signalisatsioon ei ole kohustuslik nendele lennukitele, mille suurim 

lubatud reisijakohtade arv on 9 või väiksem või mille maksimaalne sertifitseeritud 

stardimass on 5700 kg või väiksem ning mille individuaalne lennukõlblikkussertifikaat on 

välja antud enne 1. aprilli 1998; 

e) variomeeter; 
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f) pöörangu- ja libisemisnäitur; 

g) aviohorisont; 

h) stabiliseeritud kursiindikaator; 

i) vahendid, mis lennumeeskonna kabiinis näitavad välisõhu temperatuuri ja mis on 

kalibreeritud kraadides Celsiuse skaala järgi ning 

j) kaks teineteisest sõltumatut staatilise rõhu süsteemi, välja arvatud propellerlennukitel 

maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga 5700 kg või vähem, millel võib olla üks 

staatilise rõhu määramise süsteem ja üks staatilise rõhu varuallikas; 

k) kui lennuk on ette nähtud käitamiseks kahe piloodiga, peavad teise piloodi istekohal olema 

eraldi järgmised mõõteriistad: 

1) tundlik baromeetriline kõrgusemõõtja, mis on kalibreeritud jalgades ja millel on 

hektopaskalites/millibaarides kalibreeritud rõhuskaala, mida saab reguleerida 

vastavalt lennu ajal esineda võivale rõhule, ja mis võib olla üks eespool lõikes c 

nimetatud kõrgusemõõtjatest. Nendel kõrgusemõõtjatel peab olema trummelnäidik 

või sellega võrdväärne näidik; 
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2) õhkkiiruse indikaatorsüsteem koos soojendatava Pitot' toruga või samaväärsete 

vahenditega, mis takistavad kondensaadist või jäätumisest tekkivaid rikkeid ja millel 

olev signalisatsioon hoiatab Pitot' toru soojendamise katkemisest. Pitot' toru 

soojendamise katkemisest hoiatav signalisatsioon ei ole kohustuslik nendele 

lennukitele, mille suurim lubatud reisijakohtade arv on 9 või väiksem või mille 

maksimaalne sertifitseeritud stardimass on 5700 kg või väiksem ning mille 

individuaalne lennukõlblikkussertifikaat on välja antud enne 1. aprilli 1998; 

3) variomeeter; 

4) pöörangu- ja libisemisnäitur; 

5) aviohorisont ning 

6) stabiliseeritud kursiindikaator. 

l) Maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 5700 kg või 9-st suurema maksimaalse 

lubatud reisijakohtade arvuga lennukitel peab olema täiendavavalt veel üks aviohorisont, 

mida saab kasutada mõlemalt piloodiistmelt ja mis: 

1) tavalise lennu ajal saab pidevat elektritoidet ning mis elektri üldsüsteemi täieliku 

rikke korral saab toidet elektri üldsüsteemist sõltumatust allikalt; 

2) pärast tavalise elektrisüsteemi täielikku katkestust töötab tõrgeteta vähemalt 

30 minutit, arvestades elektri avariisüsteemi teisi koormusi ja käitamisprotseduure; 
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3) töötab sõltumatult kõikidest teistest aviohorisondisüsteemidest; 

4) jätkab automaatselt tööd pärast tavalise elektritoite täielikku katkemist ning 

5) on piisavalt valgustatud lennu kõikidel etappidel,  

 välja arvatud lennukid, mille sertifitseeritud maksimaalne stardimass on 5700 kg või 

väiksem ja mis on juba registreeritud liikmesriigis 1. aprillil 1995 ning mille vasakpoolsel 

mõõteriistade paneelil on asendi varuindikaator; 

m) eespool toodud lõike l nõuete täitmisel peab lennumeeskonnal olema selge, millal 

käesolevas jaotises nõutud täiendav aviohorisont töötab avariijõuallikalt saadava elektriga. 

Kui asendi varuindikaatori jaoks on eraldi toiteallikas, peab selle näidikul või 

mõõteriistade paneelil olema vastav signalisatsioon, mis näitab, kui seda toiteallikat 

kasutatakse. 

n) Sobivas asendis kaardihoidja, mida saab öiste lendude ajal valgustada; 

o) kui asendi varuindikaatori süsteem on sertifitseeritud vastavalt sertifitseerimisnõuetega 

CS 25.1303 lõike b punktis 4 või samaväärsete nõuetega, võivad pöörangu- ja 

libisemisnäiturite asemel olla libisemisnäidikud; 

p) kui nõutakse topelt mõõteriistu, tähendab see, et kummagi piloodi jaoks peavad olema 

eraldi näidikud ja eraldi lülitid ja vajaduse korral ka kõik muud nendega seotud seadmed; 
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q) Kõikidel lennukitel peavad olema vahendid, mis näitavad, kui nõutud lennumõõteriistadel 

ei ole piisavat elektritoidet ning 

r) kõigil survestuspiirangutega lennukitel, mille nõutud õhkkiiruse näidikud seda mingil muul 

moel ei näita, peavad igal piloodi istekohal olema Machi arvu näitajad. 

s) Käitaja tohib sooritada lende instrumentaallennureeglite (IFR) järgi või öösel üksnes juhul, 

kui iga kabiinis tööülesandeid täitva lennumeeskonna liikme jaoks on tema töökohal 

kõrvaklapid ja suumikrofon või nendega samaväärne varustus ning kõikide pilootide jaoks, 

kellelt nõutakse raadiosidet, on juhisel raadioside nupp. 

 

OPS 1.655 

Lisaseadmed lendudeks ühe piloodiga lennukil  

instrumentaallennureeglite (IFR) järgi või öösel 

Käitaja tohib sooritada lende instrumentaallennureeglite (IFR) järgi ühe piloodiga lennukil üksnes 

juhul, kui lennukil on vähemalt kõrguse- ja kursihoidmise režiimiga autopiloot. 

 

OPS 1.660 

Ohtliku kõrguse häiresüsteem 

a) Käitaja tohib turbopropeller-mootoriga lennukit maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga 

üle 5700 kg või suurima lubatud reisijakohtade arvuga üle 9 või turboreaktiiv-mootoriga 

lennukit käitada üksnes juhul, kui sellel on ohtliku kõrguse häiresüsteem, mis: 

1) hoiatab lennumeeskonda, kui lennuk läheneb eelnevalt määratud kõrgusele ning 
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2) hoiatab lennumeeskonda vähemalt helisignaaliga, kui lennuk kaldub kõrvale 

eelnevalt määratud kõrgusest; 

 ee nõue ei kehti lennukite kohta, mille maksimaalne sertifitseeritud stardimass on 5700 kg 

või väiksem ning mille suurim lubatud reisijakohtade arv on suurem kui 9 ja mille esmane 

individuaalne lennukõlblikkussertifikaat anti välja enne 1. aprilli 1972 ning mis seisuga 

1. aprill 1995 olid juba mõnes liikmesriigis registreeritud. 

 

OPS 1.665 

Maapinna ohtliku läheduse hoiatussüsteem (GPWS) ning 

 reljeefi jälgimis- ja hoiatussüsteem (TAWS) 

a) Käitaja tohib turbiinimootoriga lennukit maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 

5700 kg või maksimaalse lubatud reisijakohtade arvuga üle 9 käitada üksnes juhul, kui 

sellel on maapinna ohtliku läheduse hoiatussüsteem, millel on ohtlikust reljeefist 

hoiatamise funktsioon (reljeefi jälgimis- ja hoiatussüsteem – TAWS) 

b) Maapinna ohtliku läheduse hoiatussüsteem peab automaatselt kas helisignaaliga või 

helisignaali ja visuaalsete signaalidega hoiatama lennumeeskonda õigeaegselt ja selgelt 

juhul, kui lennukil on ohtlik laskumiskiirus, kui lennuk on maapinnale ohtlikult lähedal, on 

pärast starti või kordusringile minekut kaotanud kõrgust või juhul, kui lennukil on ebaõige 

maandumiskonfiguratsioon või kui lennuk on kaldunud glissaadist allapoole. 

c) Reljeefi jälgimis- ja hoiatussüsteem (Terrain Awareness and Warning System – TAWS) 

peab automaatse helisignaali ning visuaalsete signaalide ja ekraaninäitude abil piisava 

häireajaga hoiatama lennumeeskonda, et meeskond suudaks juhitaval lennul vältida 

kokkupõrget maaga (CFIT), võimaldama vaate sõidusuunas ning tagama takistustevaba 

lennu. 
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OPS 1.668 

Õhus kokkupõrke vältimise pardasüsteem (ACAS) 

Käitaja tohib käitada turbiinimootoriga lennukit, mille maksimaalne sertifitseeritud stardimass on 

üle 5700 kg või mille maksimaalse lubatud reisijakohtade arv on suurem kui 19 üksnes juhul, kui 

lennukil on õhus kokkupõrke vältimise pardasüsteem, mille minimaalne lennutehniline tase on 

võrdne vähemalt ACAS II-ga. 

OPS 1.670 

Meteoroloogiline pardaradar 

a) Käitaja tohib käitada: 

1) survestatud lennukit või 

2) survestamata lennukit maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 5700 kg või 

3) survestamata lennukit, mille suurim lubatud reisijakohtade arv on üle 9, üksnes juhul, 

kui sellel lennukil on meteoroloogiline pardaradar, kui seda lennukit käitatakse 

öölendudel või instrumentaallennule vastavates meteoroloogilistes tingimustes 

nendes piirkondades, kus marsruudil võib esineda äikest või teisi potentsiaalselt 

ohtlikke ilmatingimusi, mida saab kindlaks teha meteoroloogilise pardaradariga. 
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b) Propellermootoriga ja survestatud lennukitel, mille maksimaalne sertifitseeritud stardimass 

ei ületa 5700 kg ja mille suurim lubatud reisijakohtade arv ei ole üle 9, võib lennuameti 

heakskiidul meteoroloogilise pardaradari asemel kasutada teisi seadmeid, millega saab 

kindlaks teha äikest ja muid potentsiaalselt ohtlikke ilmatingimusi, mida tehakse tavaliselt 

kindlaks meteoroloogilise pardaradariga. 

 

OPS 1.675 

Varustus lendudeks jäätumistingimustes 

a) Käitaja tohib käitada lennukit arvatavates või tegelikes jäätumistingimustes üksnes juhul, 

kui lennuk on sertifitseeritud ja varustatud seadmetega, mis on vajalikud 

jäätumistingimustes lendamiseks. 

b) Käitaja tohib käitada lennukit arvatavates või tegelikes jäätumistingimustes üksnes juhul, 

kui lennukil on jäätumise kindlakstegemiseks valgustus või vastavad seadmed. Kasutatav 

valgustus ei tohi põhjustada peegeldust ega pimestada meeskonnaliikmeid nende 

tööülesannete täitmisel. 

 

OPS 1.680 

Kosmilise kiirguse kindlakstegemise seadmed 

Käitaja tohib käitada lennukit kõrgemal kui 15 000 m (49 000 jalga) üksnes juhul, kui lennukil on 

seadmed, mis pidevalt mõõdavad ja näitavad üldist kosmilise kiirguse doosi (st kogu galaktika- ja 

päikese ioniseerivat kiirgust ja neutronkiirgust) ning iga lennu kestel saadud kumulatiivset ülddoosi. 
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OPS 1.685 

Lennumeeskonna sisetelefoni süsteem 

Käitaja tohib käitada lennukit, mille lennumeeskond koosneb rohkem kui ühest liikmest üksnes 

juhul, kui lennukil on lennumeeskonna sisetelefoni süsteem, mille alla kuuluvad kõrvaklapid ja 

mitte-käeshoitavad mikrofonid kõikide lennumeeskonna liikmete jaoks. 

 

OPS 1.690 

Meeskonnaliikmete sisetelefoni süsteem 

a) Käitaja tohib käitada maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 15 000 kg või 19st 

suurema maksimaalse lubatud reisijakohtade arvuga lennukit üksnes juhul, kui lennukil on 

kõigi meeskonnaliikmete jaoks sisetelefoni süsteem. See nõue ei kehti lennukite suhtes, 

mille esmane individuaalne lennukõlblikkussertifikaat anti välja enne 1. aprilli 1965. a ja 

mis olid juba liikmesriigis registreeritud 1. aprillil 1995. a. 

b) Käesoleva jaotise kohaselt nõutav meeskonnaliikmete sisetelefoni süsteem peab: 

1) töötama sõltumatult reisijate teavitamise valjuhääldisüsteemist, välja arvatud 

käsitelefonid, kõrvaklapid, mikrofonid, lülitid ja signalisatsiooniseadmed; 

2) võimaldama hoida kahepoolset sidet lennumeeskonna kabiini ja: 

i) kõikide reisijatesalongidega; 
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ii) kõikide lennuki sektsioonidega, mis ei asu reisijatesalongi tasandil ning 

iii) kõikide eraldiasetsevate meeskonnaliikmete ruumidega, mis ei asu 

reisijatesalongi tasandil ja kuhu ei ole reisijatesalongist otsest sissepääsu; 

3) olema hõlpsasti kasutatav igalt lennumeeskonna liikme istmelt kabiinis; 

4) olema kasutamiseks kergesti juurdepääsetav salongimeeskonna kõikidelt 

töökohtadelt, mis asuvad põranda tasemel iga üksiku või paarikaupa paiknevate 

avariiväljapääsude juures; 

5) omama heli- ja visuaalsete signaalidega häiresüsteemi, mis võimaldab 

lennumeeskonnal hoiatada salongipersonali ja salongipersonalil hoiatada 

lennumeeskonda kabiinis; 

6) omama vahendeid, mis võimaldavad kõne vastuvõtjal määrata, kas kõne on tavaline 

või erakorraline ning 

7) võimaldama maapeal olles kahepoolset sidet maapealse personali ja vähemalt kahe 

lennumeeskonna liikme vahel. 
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OPS 1.695 

Reisijate teavitamise valjuhääldisüsteem 

a) Käitaja tohib 19-st suurema suurima lubatud reisijakohtade arvuga lennukit käitada üksnes 

juhul, kui sellel lennukil on valjuhääldisüsteem reisijate teavitamiseks. 

b) Käesoleva jaotise sätete kohaselt nõutav süsteem peab: 

1) töötama sõltumatult lennukisisestest sisetelefonisüsteemidest, välja arvatud 

käsitelefonid, kõrvaklapid, mikrofonid, ümberlülitid ja signalisatsiooniseadmed; 

2) olema koheseks kasutamiseks kergesti kättesaadav kõikide lennumeeskonna liikmete 

kohtadel; 

3) olema iga nõutava põranda tasandil asuva reisijate avariiväljapääsu juures oleva 

salongipersonali istmel varustatud kergesti kättesaadava mikrofoniga; enama kui ühe 

väljapääsu kohta võib olla üks mikrofon, kui väljapääsud on üksteisele piisavalt 

lähedal, nii et salongipersonali liikmed saavad ilma tehniliste vahendite abita istudes 

üksteisega rääkida, 

4) olema salongipersonali liikme jaoks kasutatav 10 sekundi jooksul igalt töökohal 

salongis, kus selle kasutamine on ette nähtud ning 

5) olema kuuldav ning arusaadav kõikidel reisijakohtadel, tualettides, 

salongimeeskonna istmetel ja töökohtadel. 
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OPS 1.700 

Piloodikabiini helisalvestusseadmed – 1 

 

a) Käitaja tohib käitada lennukit, mille esmane individuaalne lennukõlblikkussertifikaat anti 

välja 1. aprillil 1998. a või hiljem ning millel on: 

1) mitu turbiinmootorit ja mille suurim lubatud reisijakohtade arv on suurem kui 9 või 

2) mille maksimaalne sertifitseeritud stardimass on üle 5 700 kg, üksnes juhul, kui sellel 

lennukil on piloodikabiini helisalvestusseade, mis ajalises järjestuses salvestab: 

i) kabiinis raadio teel edastatavad või vastuvõetavad teated; 

ii) helikeskkonna meeskonna kabiinis, sealhulgas ilma salvestust katkestamata ka 

kõikide kasutusel olevate mask- või suumikrofonide helisignaalid; 

iii) lennumeeskonna liikmete omavahelised vestlused kabiinis, mis peetakse 

lennuki sisetelefoni süsteemi kaudu; 

iv) kõrvaklappide või valjuhääldi kaudu edastatavaid navigatsiooni- või 

lähenemisseadmeid identifitseerivad hääle- või helisignaale ning 
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v) lennumeeskonna kabiinist reisijatele valjuhääldisüsteemi kaudu (kui see on 

paigaldatud) edastatavad suulised teated. 

b) Piloodikabiini helisalvestusseadmed peavad võimaldama säilitada vähemalt 2 viimase 

tunni jooksul salvestatud teabe. Lennukite puhul, mille maksimaalne sertifitseeritud 

stardimass on 5700 kg või väiksem, võib see aeg olla 30 minutit. 

c) Piloodikabiini helisalvestusseadmed peavad automaatselt salvestama hakkama enne, kui 

lennuk alustab mootori jõul liikumist ja salvestama kuni lennu lõpuni, kui lennuk mootori 

jõul enam edasi ei liigu. Lisaks sellele, sõltuvalt elektrivoolu olemasolust, peab 

piloodikabiini helisalvestusseade käivituma esimesel võimalusel piloodikabiini kontrolli 

ajal enne mootorite käivitamist lennu algul ja töötama kuni vahetult pärast lennu lõppu 

tehtava piloodikabiini kontrollini. 

d) Piloodikabiini helisalvestusseadmel peab olema varustus, mille abil saab teha kindlaks 

helisalvestusseadme asukoha vee all. 

 

OPS 1.705 

Piloodikabiini helisalvestusseadmed – 2 

a) Käitaja võib käitada mitmemootorilisi turbiinmootoriga lennukeid, mille esmane 

individuaalne lennukõlblikkussertifikaat anti välja ajavahemikus 1. jaanuarist 1990. aastal 

(kaasa arvatud) kuni 31. märtsini 1998. aastal (kaasa arvatud) ning mille maksimaalne 

sertifitseeritud stardimass on 5700 kg või vähem ning suurim lubatud reisijakohtade arv 

üle 9, üksnes juhul, kui lennukil on piloodikabiini helisalvestusseadmed, mis salvestavad: 

1) kabiinis raadio teel edastatavad või vastuvõetavad teated; 
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2) helikeskkonda meeskonna kabiinis, sealhulgas vajaduse korral ilma salvestust 

katkestamata ka kõikide kasutusel olevate mask- või suumikrofonide helisignaale; 

3) lennumeeskonna liikmete omavahelised vestlused kabiinis, mis peetakse lennuki 

sisetelefoni süsteemi kaudu; 

4) kõrvaklappide või valjuhääldi kaudu edastatavaid navigatsiooni- või 

lähenemisseadmeid identifitseerivaid hääle- või helisignaale ning 

5) lennumeeskonna kabiinist reisijatele valjuhääldisüsteemi kaudu (kui see on 

paigaldatud) edastatavad suulised teated. 

b) Piloodikabiini helisalvestusseadmed peavad võimaldama säilitada vähemalt töö viimase 

30 minuti jooksul salvestatud teabe. 

c) Piloodikabiini helisalvestusseadmed peavad automaatselt salvestama hakkama enne, kui 

lennuk alustab oma mootori jõul liikumist ja salvestama kuni lennu lõpuni, kui lennuk 

mootori jõul enam edasi ei liigu. Lisaks sellele, sõltuvalt elektrivoolu olemasolust, peab 

piloodikabiini helisalvestusseade hakkama salvestama esimesel võimalusel piloodikabiini 

kontrolli ajal enne mootorite käivitamist lennu algul ja töötama kuni kabiinikontrollini, mis 

tehakse lennu lõpul vahetult pärast mootori seiskamist. 

d) Piloodikabiini helisalvestusseadmel peab olema varustus, mille abil saab teha kindlaks 

helisalvestusseadme asukoha vee all. 
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OPS 1.710 

Piloodikabiini helisalvestusseadmed -3 

 

a) Käitaja tohib käitada lennukeid maksimaalse sertifitseeritud stardimassiga üle 5700 kg, 

mille esmane individuaalne lennukõlblikkussertifikaat anti välja enne 1. aprilli 1998. aastal 

üksnes juhul, kui lennukil on piloodikabiini helisalvestusseadmed, mis salvestavad: 

1) kabiinis raadio teel edastatavad või vastuvõetavad teated; 

2) lennumeeskonna kabiini helikeskkonda; 

3) lennumeeskonna liikmete omavahelised vestlused kabiinis, mis peetakse lennuki 

sisetelefoni süsteemi kaudu; 

4) kõrvaklappide või valjuhääldi kaudu edastatavaid navigatsiooni- või 

lähenemisseadmeid identifitseerivaid hääle- või helisignaale ning 

5) lennumeeskonna kabiinist reisijatele valjuhääldisüsteemi kaudu (kui see on 

paigaldatud) edastatavad suulised teated. 

b) Piloodikabiini helisalvestusseadmed peavad võimaldama säilitada vähemalt töö viimase 

30 minuti jooksul salvestatud teabe. 
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c) Piloodikabiini helisalvestusseadmed peavad automaatselt salvestama hakkama enne, kui 

lennuk alustab oma mootori jõul liikumist ja salvestama kuni lennu lõpuni, kui lennuk 

mootori jõul enam edasi ei liigu. 

d) Piloodikabiini helisalvestusseadmel peab olema varustus, mille abil saab teha kindlaks 

helisalvestusseadme asukoha vee all. 

 

OPS 1.715 

Pardaregistraatorid – 1 

(Vt OPS 1.715 1. liide) 

a) Käitaja tohib käitada lennukit, mille esmane individuaalne lennukõlblikkussertifikaat anti 

välja 1. aprillil 1998. a või hiljem ja millel on: 

1) mitu turbiinmootorit ja mille suurim lubatud reisijakohtade arv on suurem kui 9 või 

2) mille maksimaalne sertifitseeritud stardimass on üle 5 700 kg, 

 üksnes juhul, kui lennukil on pardaregistraator, mis salvestab ja säilitab teavet digitaalselt 

ja kui on vahendid nende salvestuste hõlpsaks kättesaamiseks mälust. 

b) Pardaregistraator peab säilitama vähemalt viimase 25  tunni salvestusi. Lennukite puhul, 

mille sertifitseeritud stardimass on 5700 kg või väiksem, võib see aeg olla 10 tundi. 
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c) Pardaregistraator peab ajalises järjestuses salvestama järgmisi andmeid: 

1) asjakohaseid parameetrid, mis on loetletud vastavalt OPS 1.715 1. liidese tabelis A1 

või A2; 

2) lennukite puhul, mille maksimaalne sertifitseeritud stardimass on üle 27 000 kg, 

täiendavad parameetrid, mis on loetletud OPS 1.715 1. liite tabelis B; 

3) lennukite puhul, mis on nimetatud eespool lõikes a, peab pardaregistraator 

salvestama kõiki parameetreid, mis puudutavad tüübi sertifitseerimisel või 

tüübisertifikaadi muutmisel lennuameti poolt määratletud lennuki ettenähtud 

konstruktsioonis tehtud uuendusi või omapära või käitamiskarakteristikuid ning 

4) lennukitel, millel on elektroonilised näidikusüsteemid, peab pardaregistraator 

salvestama parameetrid, mis on loetletud OPS 1.715 1. liite tabelis C. Lennukite 

puhul, mille esmane individuaalne lennukõlblikkussertifikaat anti välja enne 

20. augustit 2002, ei pea pardaregistraator salvestama parameetreid, mille jaoks 

 i) ei ole andurit või 

ii) andmeid genereerivaid lennukisüsteeme või seadmeid on vaja modifitseerida 

või 

iii) signaalid ei ühildu salvestamissüsteemiga; 

juhul kui see on vastuvõetav lennuametile. 
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d) Andmed peavad põhinema lennuki allikatel, nii et oleks võimalik taastada täpne 

korrelatsioon lennumeeskonnale näha olnud teabega. 

e) Pardaregistraator peab käivitama salvestusrežiimi automaatselt enne seda, kui lennuk 

alustab mootori jõul liikumist, ja salvestamise automaatselt lõpetama pärast seda, kui 

lennuk lõpetab mootori jõul liikumise. 

f) Pardaregistraatoril peab olema varustus, mille abil saab teha kindlaks registraatori asukoha 

vee all. 

g) Kui lennuamet on andnud vastava heakskiidu, ei pea lennukite puhul, mille esmane 

lennukõlblikkussertifikaat anti välja 1. aprillil 1998 või hiljem, kuid mitte hiljem kui 

1. aprillil 2001, täitma OPS 1.715 lõike c nõuet, tingimusel et: 

1) OPS 1.715 lõike c nõudeid ei saa täita ilma lennuki süsteeme ja seadmeid, mis ei ole 

pardaregistraatori süsteemi osad, põhjalikult muutmata ja 

2) lennuk vastab küll OPS 1.715 lõike c nõuetele, aga parameetrit 15B OPS 1.720 

1. liite tabelis A ei ole vaja salvestada. 
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OPS 1.720 

Pardaregistraatorid -2 

(Vt OPS 1.720 1. liide) 

a) Käitaja tohib käitada lennukit, mille esmane individuaalne lennukõlblikkussertifikaat anti 

välja ajavahemikus 1. juuni 1990 (kaasa arvatud) kuni 31. märts 1998 (kaasa arvatud) ning 

mille maksimaalne sertifitseeritud stardimass on üle 5700 kg, üksnes juhul, kui sellel 

lennukil on pardaregistraator, mis salvestab ja säilitab teabe digitaalselt ja kui on vahendid 

nende salvestuste hõlpsaks kättesaamiseks mälust. 

b) Pardaregistraator peab säilitama salvestusi vähemalt viimase 25 tunni töö kohta. 

c) Pardaregistraator peab ajalises järjestuses salvestama järgmisi andmeid: 

1) parameetrid, mis on loetletud OPS 1.720 1. liite tabelis A ja 

2) lennukite puhul, mille stardimass on üle 27 000 kg, täiendavaid parameetrid, mis on 

loetletud OPS 1.720 1 liite tabelis B. 

d) Kui see on lennuametile vastuvõetav, ei ole lennukite puhul maksimaalse sertifitseeritud 

stardimassiga 27 000 kg ja alla selle vaja salvestada OPS 1.720 1. liite tabelis B toodud 

parameetreid 14 ja 15B, kui selleks on üks järgmistest põhjustest: 

1) andur ei ole hõlpsasti kättesaadav; 
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2) pardaregistraatori süsteemi maht ei ole piisav; 

3) muuta tuleb seadmeid, mis andmeid genereerivad. 

e) Kui see on lennuametile vastuvõetav, ei ole lennukite puhul maksimaalse sertifitseeritud 

stardimassiga üle 27 000 kg vaja salvestada OPS 1.720 1. liite tabelis A toodud parameetrit 

15B, ning OPS 1.720 1. liite tabelis B toodud parameetreid 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ja 

31, kui selleks on üks järgmistest põhjustest: 

1) andur ei ole hõlpsasti kättesaadav; 

2) pardaregistraatori süsteemi maht ei ole piisav; 

3) seadmeid, mis andmeid genereerivad, tuleb muuta; 

4) navigatsiooniandmete (NAV sageduse valimine, DME kaugus, laius, pikkus, 

teekonnakiirus ja triivimine) signaalid ei ole digitaalselt kättesaadavad. 

f) Kui see on lennuametile vastuvõetav, ei ole vaja salvestada neid üksikuid parameetreid, 

mida arvutamisega saab tuletada teistest salvestatud parameetritest. 

g) Andmed peavad põhinema nendel lennuki allikatel, mis võimaldavad taastada konkreetset 

korrelatsiooni lennumeeskonnale näha olnud teabega. 
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