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Huom. 3: Lähtökiidon alkuosaa varten ilmoitettu RVR/näkyvyysarvo voidaan korvata ohjaajan 

arviolla. 

Huom. 4: Vaadittu RVR-arvo on saavutettava kaikissa tarvittavissa RVR-mittauskohdissa lukuun 

ottamatta edellä huomautuksessa 3 mainittua poikkeusta. 

 

ii) Monimoottorisilla lentokoneilla, jotka eivät täytä edellä (a)(3)(i) alakohdassa 

mainittuja suoritusarvovaatimuksia kriittisen voimalaitteen vikaantuessa, voi olla 

tarpeen suorittaa lasku heti sekä havaita ja väistää lentoonlähtöalueella olevat 

esteet. Tällaisia lentokoneita voidaan käyttää seuraavien lentoonlähtöminimien 

mukaisesti edellyttäen, että ne täyttävät noudatettavat estevarakriteerit oletetun 

moottorivian sattuessa tietyssä korkeudessa. Lentotoiminnan harjoittajan 

määräämien lentoonlähtöminimien on perustuttava siihen korkeuteen, josta alkaen 

voidaan määrittää lentoonlähdön nettolentorata yhden moottorin ollessa 

epäkunnossa. Käytettävät kiitotienäkyvyysminimit eivät saa olla edellä 

taulukossa 1 tai jäljempänä taulukossa 2 annettuja arvoja pienemmät. 

 

Taulukko 2 

Kiitotien korkeustasosta mitatun oletetun moottorin 

vikaantumiskorkeuden suhde RVR:ään/näkyvyyteen 

 

RVR/näkyvyys lentoonlähdössä – lentorata 

Oletettu moottorin 
vikaantumiskorkeus 
lähtökiitotien korkeustasosta 

RVR/näkyvyys 
(Huom. 2) 

< 50 ft 200 m 

51–100 ft 300 m 

101–150 ft 400 m 

151–200 ft 500 m 

201–300 ft 1 000 m 

> 300 ft 1 500 m (Huom. 1) 
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Huom. 1: 1 500 metrin raja-arvoa käytetään myös, jos positiivista lentoonlähdön lentorataa ei 

voida määrittää 

 

Huom. 2: Lähtökiidon alkuosaa varten ilmoitettu RVR/näkyvyysarvo voidaan korvata ohjaajan 

arviolla. 

 

iii) Jos ilmoitettua kiitotie- tai meteorologista näkyvyyttä ei ole saatavilla, 

ilma-aluksen päällikkö saa aloittaa lentoonlähdön ainoastaan, jos hän voi todeta 

vallitsevien olosuhteiden täyttävän käytettävät lentoonlähtöminimit. 

 

4) Poikkeukset edellä olevan (a)(3)(i) alakohdan vaatimuksista: 

 

i) Lentotoiminnan harjoittaja voi alentaa lentoonlähtöminimiä 125 metrin 

(nopeusluokan A, B ja C lentokoneet) tai 150 metrin (nopeusluokan D 

lentokoneet) kiitotienäkyvyyteen, jos viranomainen sen hyväksyy ja jäljempänä 

olevien (A)–(E) alakohtien vaatimukset täyttyvät: 

 

A) Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät ovat voimassa; 

 

B) enintään 15 metrin välein sijoitetut suurtehoiset kiitotien keskilinjavalot ja 

enintään 60 metrin välein sijoitetut suurtehoiset reunavalot ovat 

toiminnassa; 

 

C) ohjaamomiehistön jäsenet ovat hyväksyttävästi suorittaneet koulutuksen 

lentosimulaattorissa; 
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D) ohjaamosta on lähtökiidon alkaessa 90 metrin näkyvyyssegmentti; ja 

 

E) vaadittu RVR-arvo on saavutettu kaikissa tarvittavissa kiitotienäkyvyyden 

mittauskohdissa. 

 

ii) Jos viranomainen sen hyväksyy, voi sellaista lentokonetta käyttävä 

lentotoiminnan harjoittaja, jossa on hyväksytty sivuttaisopastusjärjestelmä 

lentoonlähtöä varten, alentaa lentoonlähtöminimin alle 125 metrin (nopeusluokan 

A, B ja C lentokoneet) tai alle 150 metrin (nopeusluokan D lentokoneet), mutta ei 

kuitenkaan alle 75 metrin kiitotienäkyvyyteen. Tämä edellyttää, että käytettävissä 

on kiitotiealueen liikenteen valvonta ja laitteet, jotka vastaavat kategorian III 

toimintaa. 

 

b) Ei-tarkkuuslähestyminen 

 

1) Järjestelmäminimit 

 

i) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, etteivät järjestelmäminimit sellaisia 

ei-tarkkuuslähestymismenetelmiä varten, jotka perustuvat ILS:n käyttöön ilman 

liukupolkua (vain LLZ) tai VOR:n, NDB:n, SRA:n ja VDF:n käyttöön, ole 

pienempiä kuin jäljempänä taulukossa 3 annetut MDH-arvot. 
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Taulukko 3 

Ei-tarkkuuslähestymislaitteiden järjestelmäminimit 

 

Järjestelmäminimit 

Järjestelmä Alin MDH 

ILS (ei liukupolkua – LLZ) 250 ft 

SRA (päättyy ½ NM:ssa) 250 ft 

SRA (päättyy 1 NM:ssa) 300 ft 

SRA (päättyy 2 NM:ssa) 350 ft 

VOR 300 ft 

VOR/DME 250 ft 

NDB 300 ft 

VDF (QDM & QGH) 300 ft 
 

 

2) Minimilaskeutumiskorkeus. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei 

ei-tarkkuuslähestymisen minimilaskeutumiskorkeus ole alempi kuin: 

 

i) kyseisen lentokoneen nopeusluokan OCH/OCL tai 

 

ii) järjestelmäminimi. 
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3) Näköyhteys. Ohjaaja ei saa jatkaa lähestymistä minimilaskeutumiskorkeuden 

(MDA/MDH) alapuolelle, ellei hän pysty selvästi näkemään ja tunnistamaan vähintään 

yhtä seuraavista käytettäväksi aiotun kiitotien kohteista: 

 

i) lähestymisvalojärjestelmän osia; 

 

ii) kynnys; 

 

iii) kynnysmerkinnät; 

 

iv) kynnysvalot; 

 

v) kynnyksen tunnistusvalot; 

 

vi) visuaalinen liukukulman osoitin; 

 

vii) kosketuskohta-alue tai kosketuskohta-alueen merkinnät; 

 

viii) kosketuskohtavalot; 
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ix) kiitotien reunavaloja; tai 

 

x) muu viranomaista tyydyttävä kohde. 

 

4) Vaadittava kiitotienäkyvyys. Pienimmät minimit, joita lentotoiminnan harjoittaja voi 

käyttää ei-tarkkuuslähestymisissä, ovat seuraavat: 

 

Taulukko 4a 

RVR ei-tarkkuuslähestymisiä varten – täysi varustus 

 

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit 
Täysi varustus (Huom. 1, 5, 6 ja 7) 

MDH RVR/Lentokoneen nopeusluokka 

 A B C D 

250–299 ft 800 m 800 m 800 m 1 200 m 

300–449 ft 900 m 1 000 m 1 000 m 1 400 m 

450–649 ft 1 000 m 1 200 m 1 200 m 1 600 m 

650 ft tai yli 1 200 m 1 400 m 1 400 m 1 800 m 
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Taulukko 4b 

RVR ei-tarkkuuslähestymisiä varten – keskitason varustus 

 

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit 
Keskitason varustus (Huom. 2, 5, 6 ja 7) 

MDH RVR/Lentokoneen nopeusluokka 

 A B C D 

250–299 ft 1 000 m 1 100 m 1 200 m 1 400 m 

300–449 ft 1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m 

450–649 ft 1 400 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m 

650 ft tai yli 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m 
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Taulukko 4c 

RVR ei-tarkkuuslähestymisiä varten – perusvarustus 

 

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit  
Perusvarustus (Huom. 3 5, 6 ja 7) 

MDH RVR/Lentokoneen nopeusluokka 

 A B C D 

250–299 ft 1 200 m 1 300 m 1 400 m 1 600 m 

300–449 ft 1 300 m 1 400 m 1 600 m 1 800 m 

450–649 ft 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m 

650 ft tai yli 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 
 

Taulukko 4d 

RVR ei-tarkkuuslähestymisiä varten – Ei lähestymisvalolaitteita 

 

Ei-tarkkuuslähestymisen minimit 
Ei lähestymisvalolaitteita (Huom. 4, 5, 6 ja 7) 

MDH RVR/Lentokoneen nopeusluokka 

 A B C D 

250–299 ft 1 000 m 1 500 m 1 600 m 1 800 m 

300–449 ft 1 500 m 1 500 m 1 800 m 2 000 m 

450–649 ft 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 

650 ft tai yli 1 500 m 1 500 m 2 000 m 2 000 m 
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Huom. 1: Täyteen varustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, vähintään 720 metrin pituiset suur- tai 

keskitehoiset lähestymisvalot, kiitotien reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot. 

Valojen on oltava toiminnassa. 

 

Huom. 2: Keskitason varustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, 420–719 metrin pituiset suur- tai 

keskitehoiset lähestymisvalot, kiitotien reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot. 

Valojen on oltava toiminnassa. 

 

Huom. 3: Perusvarustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, alle 420 metrin pituiset suur- tai 

keskitehoiset lähestymisvalot, minkä tahansa pituiset pienitehoiset lähestymisvalot, 

kiitotien reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot. Valojen on oltava toiminnassa. 

 

Huom. 4: Ei lähestymisvalolaitteita -varustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, kiitotien reunavalot, 

kynnysvalot ja kiitotien päätevalot, tai ei lainkaan valoja. 

 

Huom. 5: Taulukoita sovelletaan ainoastaan tavanomaisiin lähestymisiin, joissa nimellinen 

liukukulma on enintään 4°. Suurempia liukukulmia käytettäessä visuaalisen 

liukukulman osoittimen (esim. PAPI) on yleensä oltava nähtävissä myös 

minimilaskeutumiskorkeudesta. 

 

Huom. 6: Edellä olevat luvut tarkoittavat joko ilmoitettua kiitotienäkyvyyttä tai 

kiitotienäkyvyyttä, joka saadaan meteorologisesta näkyvyydestä jäljempänä olevan 

(h) alakohdan mukaisesti muuntamalla. 

 

Huom. 7: Taulukoissa 4a, 4b, 4c ja 4d mainitulla MDH:lla tarkoitetaan alkuperäistä 

MDH-laskelmaa. Vastaavaa kiitotienäkyvyyttä määritettäessä ei tarvitse ottaa huomioon 

pyöristystä ylöspäin lähimpään kymmeneen jalkaan, joka voidaan suorittaa käytännön 

tarkoituksiin (esim. MDA:ksi muuntaminen). 
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5) Yölentotoiminta. Yölentotoimintaa varten on vähintään kiitotien reunavalojen, 

kynnysvalojen ja kiitotien päätevalojen oltava toiminnassa. 

 

c) Tarkkuuslähestyminen – Kategorian I toiminta 

 

1) Yleistä. Kategorian I toiminnalla tarkoitetaan tarkkuuslähestymistä ja laskua ILS- tai 

MLS-järjestelmän tai PAR:n avulla silloin, kun ratkaisukorkeus on vähintään 200 jalkaa 

ja kiitotienäkyvyys vähintään 550 metriä. 

 

2) Ratkaisukorkeus. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei kategorian I 

tarkkuuslähestymisessä käytettävä ratkaisukorkeus ole alempi kuin: 

 

i) lentokäsikirjan mukainen minimiratkaisukorkeus, mikäli se on annettu; 

 

ii) minimikorkeus, johon asti tarkkuuslähestymislaitteita voidaan käyttää ilman 

tarvittavaa näköyhteyttä; 

 

iii) kyseisen lentokoneen nopeusluokan OCH/OCL tai 

 

iv) 200 jalkaa. 
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3) Näköyhteys. Ohjaaja ei saa jatkaa lähestymistä edellä olevan (c)(2) alakohdan 

mukaisesti määritetyn kategorian I ratkaisukorkeuden alapuolelle, ellei hän pysty 

selvästi näkemään ja tunnistamaan vähintään yhtä seuraavista käytettäväksi aiotun 

kiitotien kohteista: 

 

i) lähestymisvalojärjestelmän osia; 

 

ii) kynnys; 

 

iii) kynnysmerkinnät; 

 

iv) kynnysvalot; 

 

v) kynnyksen tunnistusvalot; 

 

vi) visuaalinen liukukulman osoitin; 

 

vii) kosketuskohta-alue tai kosketuskohta-alueen merkinnät; 

 

viii) kosketuskohtavalot; 

 

ix) kiitotien reunavaloja. 

 

4) Vaadittava kiitotienäkyvyys. Pienimmät minimit, joita lentotoiminnan harjoittaja voi 

käyttää kategorian I toiminnassa, ovat seuraavat: 
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Taulukko 5 

RVR kategorian I lähestymisessä varustuksen ja ratkaisukorkeuden mukaan 

 

Kategorian I minimit 

Ratkaisukorkeus 
(Huom. 7) 

Varustus/RVR (Huom. 5) 

 Täysi 
(Huom. 
1 ja 6) 

Keskit. 
(Huom. 
2 ja 6) 

Perus-
varustus 
(Huom. 
3 ja 6) 

Ei 
laitteita 
(Huom. 
4 ja 6) 

200 ft 550 m 700 m 800 m 1 000 m 

201–250 ft 600 m 700 m 800 m 1 000 m 

251–300 ft 650 m 800 m 900 m 1 200 m 

301 ft tai yli 800 m 900 m 1 000 m 1 200 m 
 

Huom. 1: Täyteen varustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, vähintään 720 metrin pituiset suur- tai 

keskitehoiset lähestymisvalot, kiitotien reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot. 

Valojen on oltava toiminnassa. 

 

Huom. 2: Keskitason varustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, 420–719 metrin pituiset suur- tai 

keskitehoiset lähestymisvalot, kiitotien reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot. 

Valojen on oltava toiminnassa. 

 

Huom. 3: Perusvarustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, alle 420 metrin pituiset suur- tai 

keskitehoiset lähestymisvalot, minkä tahansa pituiset pienitehoiset lähestymisvalot, 

kiitotien reunavalot, kynnysvalot ja kiitotien päätevalot. Valojen on oltava toiminnassa. 

 

Huom. 4: Ei lähestymisvalolaitteita -varustukseen kuuluvat kiitotiemerkinnät, kiitotien reunavalot, 

kynnysvalot ja kiitotien päätevalot, tai ei lainkaan valoja. 

 



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 135 
LIITE DG C III   FI 

Huom. 5: Yllä olevat luvut tarkoittavat joko ilmoitettua kiitotienäkyvyyttä tai kiitotienäkyvyyttä, 

joka saadaan meteorologisesta näkyvyydestä jäljempänä olevan (h) alakohdan 

mukaisesti muuntamalla. 

 

Huom. 6: Taulukkoa sovelletaan tavanomaisiin lähestymisiin, joissa liukukulma on enintään 

4°(astetta). 

 

Huom. 7: Taulukossa 5 mainitulla ratkaisukorkeudella tarkoitetaan alkuperäistä 

ratkaisukorkeuslaskelmaa. Vastaavaa kiitotienäkyvyyttä määritettäessä ei tarvitse ottaa 

huomioon pyöristystä ylöspäin lähimpään kymmeneen jalkaan, joka voidaan suorittaa 

käytännön tarkoituksiin (esim. DA:ksi muuntaminen). 

 

5) Lentotoiminta yhden ohjaajan miehistöllä. Lentotoiminnan harjoittajan on laskettava 

yhden ohjaajan lentotoimintaa varten minimikiitotienäkyvyys kaikille 

lähestymismenetelmille OPS 1.430:n ja tämän liitteen mukaisesti. Kiitotienäkyvyys saa 

olla alle 800 metriä vain käytettäessä sopivaa ILS- tai MLS-järjestelmään kytkettyä 

automaattiohjausta, jolloin käytetään tavanomaisia minimejä. Käytettävän 

ratkaisukorkeuden on oltava vähintään 1,25 x automaattiohjauksen 

minimikäyttökorkeus. 

 

6) Yölentotoiminta. Yölentotoimintaa varten on vähintään kiitotien reunavalojen, 

kynnysvalojen ja kiitotien päätevalojen oltava toiminnassa. 

 

d) Tarkkuuslähestyminen – Kategorian II toiminta 

 

1) Yleistä. Kategorian II toiminnalla tarkoitetaan tarkkuuslähestymistä ja laskua ILS- tai 

MLS-järjestelmän avulla silloin, kun: 

 

i) ratkaisukorkeus on alle 200 jalkaa mutta kuitenkin vähintään 100 jalkaa; ja 

 

ii) kiitotienäkyvyys on vähintään 300 metriä. 
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2) Ratkaisukorkeus. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei kategorian II 

toiminnassa käytettävä ratkaisukorkeus ole pienempi kuin: 

 

i) lentokäsikirjan mukainen minimiratkaisukorkeus, mikäli se on annettu; 

 

ii) minimikorkeus, johon asti tarkkuuslähestymislaitteita voidaan käyttää ilman 

tarvittavaa näköyhteyttä; 

 

iii) kyseisen lentokoneen nopeusluokan OCH/OCL; 

 

iv) ratkaisukorkeus, johon ohjaamomiehistöllä on hyväksyntä; tai 

 

v) 100 jalkaa. 

 

3) Näköyhteys. Ohjaaja ei saa jatkaa lähestymistä edellä olevan (d)(2) alakohdan 

mukaisesti määritetyn kategorian II ratkaisukorkeuden alapuolelle, ellei saada ja kyetä 

säilyttämään näköyhteyttä vähintään kolmen peräkkäisen valon mittaiseen osaan 

lähestymisvalojen keskilinjasta, kosketuskohtavaloista, kiitotien keskilinjavaloista, 

kiitotien reunavaloista tai näiden yhdistelmästä. Tähän näköyhteyteen on kuuluttava 

myös jokin poikittainen linja, joita ovat lähestymisvalojen poikkiorsi, kynnysvalot tai 

kosketuskohtavalorivi. 
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4) Vaadittava kiitotienäkyvyys. Pienimmät minimit, joita lentotoiminnan harjoittaja voi 

käyttää kategorian II toiminnassa, ovat seuraavat: 

 

Taulukko 6 

RVR kategorian II lähestymisessä ratkaisukorkeuden mukaan 

 

Kategorian II minimit 

Lähestyminen automaattiohjauksella DH:n alapuolelle 
(katso Huom. 1) 

Ratkaisukorkeus 

RVR/nopeusluokka A, B ja C RVR/nopeusluokka D 

100 ft–120 ft 300 m 300 m 
(Huom. 2)/350m 

121 ft–140 ft 400 m 400 m 

141 ft tai yli 450 m 450 m 
 

Huom. 1: Ilmaisulla "lähestyminen automaattiohjauksella DH:n alapuolelle" tarkoitetaan 

tässä taulukossa automaattiohjauksen jatkuvaa käyttöä ainakin korkeuteen, joka 

on 80 % käytettävästä ratkaisukorkeudesta. Näin ollen 

lentokelpoisuusvaatimukset saattavat automaattiohjauksen 

minimikäyttökorkeuden kautta vaikuttaa käytettävään ratkaisukorkeuteen. 

 

Huom. 2: 300 metrin raja-arvoa voidaan käyttää, kun nopeusluokkaan D kuuluvalla 

lentokoneella suoritetaan automaattilasku. 

 

e) Tarkkuuslähestyminen – Kategorian III toiminta 

 

1) Yleistä. Kategorian III toiminta jaotellaan edelleen seuraavasti: 
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i) Kategorian III A toiminta. Tarkkuuslähestyminen ja lasku ILS- tai MLS-

järjestelmän avulla silloin, kun: 

 

A) ratkaisukorkeus on alle 100 jalkaa; ja 

 

B) kiitotienäkyvyys on vähintään 200 metriä. 

 

ii) Kategorian III B toiminta. Tarkkuuslähestyminen ja lasku ILS- tai MLS-

järjestelmän avulla silloin, kun: 

 

A) ratkaisukorkeus on alle 50 ft tai ratkaisukorkeutta ei ole; ja 

 

B) kiitotienäkyvyys on alle 200 metriä mutta kuitenkin vähintään 75 metriä. 

 

Huom.:  Jos ratkaisukorkeus (DH) ja kiitotienäkyvyys (RVR) eivät ole saman kategorian 

mukaiset, toimintakategoria määräytyy kiitotienäkyvyyden perustella. 

 

2) Ratkaisukorkeus. Kun ratkaisukorkeutta käytetään, lentotoiminnan harjoittajan on 

varmistettava, ettei se ole pienempi kuin: 

 

i) lentokäsikirjan mukainen minimiratkaisukorkeus, mikäli se on annettu; 

 

ii) minimikorkeus, johon asti tarkkuuslähestymislaitteita voidaan käyttää ilman 

tarvittavaa näköyhteyttä; tai 

 

iii) ratkaisukorkeus, johon ohjaamomiehistöllä on hyväksyntä. 
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3) Lentotoiminta ilman ratkaisukorkeutta. Lentotoimintaa ilman ratkaisukorkeutta voidaan 

harjoittaa ainoastaan, jos: 

 

i) lentotoiminta ilman ratkaisukorkeutta sallitaan lentokäsikirjassa; 

 

ii) lähestymislaite ja lentopaikan laitteet soveltuvat lentotoimintaan ilman 

ratkaisukorkeutta; ja 

 

iii) lentotoiminnan harjoittajalla on hyväksyntä CAT III -toimintaan ilman 

ratkaisukorkeutta. 

 

Huom.: CAT III -kiitotien voidaan katsoa soveltuvan lentotoimintaan ilman 

ratkaisukorkeutta, ellei sitä ole AIP:ssä tai NOTAM:ssa erikseen rajoitettu. 

 

4) Näköyhteys 

 

i) Kategorian III A toiminnassa ja kategorian III B toiminnassa silloin, kun 

käytetään vikaantuessa passiivista automaattiohjausta, ohjaaja ei saa jatkaa 

lähestymistä edellä olevan (e)(2) alakohdan mukaisesti määritetyn 

ratkaisukorkeuden alapuolelle, ellei saada ja kyetä säilyttämään näköyhteyttä 

vähintään kolmen peräkkäisen valon mittaiseen osaan lähestymisvalojen 

keskilinjasta, kosketuskohtavaloista, kiitotien keskilinjavaloista, kiitotien 

reunavaloista tai näiden yhdistelmästä. 

 

ii) Kategorian III B toiminnassa, kun automaattiohjaus on vikaantuessa 

toimintakykyinen ja käytetään ratkaisukorkeutta, ohjaaja ei saa jatkaa lähestymistä 

edellä olevan (e)(2) alakohdan mukaisesti määritetyn ratkaisukorkeuden 

alapuolelle, ellei saavuteta ja kyetä säilyttämään näköyhteyttä vähintään yhteen 

keskilinjavaloon. 
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iii) Kategorian III toiminnassa ilman ratkaisukorkeutta ei vaadita näköyhteyttä 

kiitotiehen ennen maakosketusta. 

 

5) Vaadittava kiitotienäkyvyys. Pienimmät minimit, joita lentotoiminnan harjoittaja voi 

käyttää kategorian III toiminnassa, ovat seuraavat: 

 

Taulukko 7 

RVR kategorian III lähestymisissä ratkaisukorkeuden ja laskukiidon 

ohjaus-/lennonohjausjärjestelmän mukaan 

 

Kategorian III minimit 

Lähestymis- 
kategoria 

Ratkaisukorkeus (ft) 
(Huom. 2) 

Laskukiidon ohjaus/ lennonohjaus-
järjestelmä 

RVR (m) 

III A Alle 100 ft Ei vaadita 200 m 

III B Alle 100 ft Vikaantuessa passiivinen 150 m 
(Huom. 1) 

III B Alle 50 ft Vikaantuessa passiivinen 125 m 

III B Alle 50 ft tai ei ratkaisu-
korkeutta 

Vikaantuessa toimintakykyinen 75 m 

 

Huom. 1: Lentokoneet, jotka on hyväksytty eri sääolosuhteissa harjoitettavaan lentotoimintaan 

sovellettavan CS-AWOn 321(b)(3) mukaisesti.  

 

Huom. 2: Automaattiohjauksen varmistusvaatimukset määritellään eri sääolosuhteissa 

harjoitettavaan lentotoimintaan sovellettavan CS-AWOn mukaisesti pienimmän 

hyväksytyn ratkaisukorkeuden perusteella. 

 

f) Kiertolähestyminen 

 

1) Pienimmät minimit, joita lentotoiminnan harjoittaja voi käyttää ovat seuraavat: 

 



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 141 
LIITE DG C III   FI 

Taulukko 8 

Näkyvyys ja MDH kiertolähestymisessä lentokoneen nopeusluokan mukaan 

 

 Lentokoneen nopeusluokka 
 A B C D 

MDH 400 ft 500 ft 600 ft 700 ft 

Meteorologinen näkyvyys väh. 1 500 m 1 600 m 2 400 m 3 600 m 
 

2) Kiertolähestyminen, jossa lentoradat on määrätty, on tässä alakohdassa tarkoitettu 

hyväksytty menetelmä. 

 

g) Näkölähestyminen. Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää näkölähestymiseen alle 

800 metrin kiitotienäkyvyyttä. 

 

h) Ilmoitetun meteorologisen näkyvyyden muuntaminen kiitotienäkyvyydeksi 

 

1) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei meteorologisen näkyvyyden 

muuntamista kiitotienäkyvyydeksi käytetä lentoonlähtöminimien tai kategorian II tai III 

minimien laskemiseen eikä silloin, kun ilmoitettu kiitotienäkyvyys on saatavilla. 

 

Huom.: Jos kiitotienäkyvyyden ilmoitetaan olevan parempi kuin suurin lukuarvo, jota 

lentopaikan pitäjä käyttää ilmoituksissaan, esim. "RVR yli 1 500 metriä", sitä ei 

pidetä tässä kohdassa tarkoitettuna ilmoitettuna kiitotienäkyvyytenä ja 

muuntotaulukkoa saa käyttää. 

 

2) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että muunnettaessa meteorologista 

näkyvyyttä kiitotienäkyvyydeksi kaikissa muissa kuin edellä (h)(1) alakohdassa 

tarkoitetuissa tapauksissa käytetään seuraavaa taulukkoa: 
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Taulukko 9 

Meteorologisen näkyvyyden muuntaminen kiitotienäkyvyydeksi 

 

Toiminnassa oleva valaistus RVR = Ilmoitettu 
met. näkyvyys x 

 Päivä Yö 

Suurtehoiset lähestymis- ja 
kiitotievalot 

1·5 2·0 

Mikä tahansa muu valaistus 1·0 1·5 

Ei valaistusta 1·0 Ei mahdollinen 
 

 

OPS 1.430(c), liite 2 

Lentokoneiden nopeusluokat – Lentotoiminta eri sääolosuhteissa 

 

a) Lentokoneiden luokittelu 

 

Lentokoneiden luokitteluperusteena käytetään mittarinopeutta kynnyksellä (VAT), joka 

saadaan kertomalla sakkausnopeus (VSO) 1,3:lla tai VS1G 1,23:lla laskuasussa suurimmalla 

sallitulla laskumassalla. Jos sekä VSO että VS1G ovat saatavilla, käytetään sitä arvoa, jolla 

VAT on suurempi. VAT-arvoja vastaavat nopeusluokat esitetään seuraavassa taulukossa: 

 

Lentokoneen nopeusluokka VAT 

A Alle 91 kt 

B 91–120 kt 

C 121–140 kt 

D 141–165 kt 

E 166–210 kt 
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Laskuasun määrittelee lentotoiminnan harjoittaja tai lentokoneen valmistaja. 

 

b) Pysyvä nopeusluokan vaihto (suurin sallittu laskumassa) 

 

1) Lentotoiminnan harjoittaja voi määrätä lentokoneelle pysyvästi pienemmän 

laskumassan ja käyttää tätä massaa VAT:n määrittämiseen, jos viranomainen sen 

hyväksyy. 

 

2) Lentokoneen nopeusluokkamääritys on pysyvä eivätkä siihen vaikuta päivittäisen 

toiminnan muuttuvat olosuhteet. 

 

OPS 1.440, liite 1 

Huonon näkyvyyden lentotoiminta – Yleiset toimintasäännöt 

 

a) Yleistä. Huonon näkyvyyden toimintamenetelmät otetaan käyttöön ja hyväksytään seuraavien 

menetelmien mukaisesti. 

 

b) Toimivuuden osoittaminen. Toimivuuden osoittamisen tarkoituksena on määrittää tai 

vahvistaa siihen kategorian II tai III toimintaan liittyvien lennonohjausjärjestelmien, 

koulutuksen, ohjaamomiehistön menetelmien, huolto-ohjelman ja käsikirjojen 

käyttökelpoisuus ja tarkoituksenmukaisuus, jota varten hyväksyntää haetaan. 

 

1) Jos toiminnassa aiotaan käyttää 50 jalan tai sitä suurempaa ratkaisukorkeutta, on 

suoritettava vähintään 30 lähestymistä ja laskua käyttäen kuhunkin ilma-alustyyppiin 

asennettuja kategorian II tai III järjestelmiä. Jos aiotaan käyttää alle 50 jalan 

ratkaisukorkeutta, on suoritettava vähintään 100 lähestymistä ja laskua, ellei 

viranomainen muuta hyväksy. 
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2) Jos lentotoiminnan harjoittajalla on käytössään saman ilma-alustyypin eri versioita, 

joissa käytetään samoja automaattiohjauksen ja näytön perusjärjestelmiä, tai jos samassa 

ilma-alustyypissä käytetään erilaisia automaattiohjauksen ja näytön perusjärjestelmiä, 

lentotoiminnan harjoittajan on osoitettava eri versioiden riittävä toimivuus. 

Lentotoiminnan harjoittajan ei kuitenkaan tarvitse osoittaa järjestelmien toimivuutta 

täydellisesti jokaisessa ilma-alustyypin versiossa erikseen. Viranomainen voi myös 

sallia lähestymisten ja laskujen määrän vähentämisen sillä perusteella, että toinen 

lentotoiminnan harjoittaja, jolla on OPS 1:n mukaisesti myönnetty ansiolentolupa, on 

hankkinut kokemusta tällaisesta toiminnasta samalla lentokonetyypillä tai -versiolla ja 

samoin menetelmin. 

 

3) Jos epäonnistuneiden lähestymisten (esim. epätyydyttävä lasku, järjestelmän 

kytkeytyminen pois toiminnasta) määrä ylittää 5 % kokonaismäärästä, arviointiohjelmaa 

on jatkettava vähintään 10 lähestymisen ja laskun verran kerrallaan, kunnes 

epäonnistumisten osuus ei enää ole yli 5 prosenttia. 

 

c) Tietojen kerääminen toimivuuden osoittamisen yhteydessä. Jokaisen hakijan on laadittava 

tiedonkeruumenetelmä (esim. ohjaamomiehistön käyttöön tarkoitettu lomake), johon kirjataan 

lähestymisten ja laskujen onnistuminen. Tulokseksi saadut tiedot ja yhteenveto toimivuuden 

osoittamisesta on annettava viranomaisen arvioitavaksi. 

 

d) Tietojen analysointi. Epätyydyttäviä lähestymisiä ja automaattilaskuja koskevat tiedot on 

kirjattava ja analysoitava. 

 

e) Jatkuva seuranta 

 

1) Ensimmäisen hyväksynnän saamisen jälkeen lentotoiminnan harjoittajan on jatkuvasti 

seurattava toimintaa mahdollisten ei-toivottujen kehityssuuntien havaitsemiseksi ennen 

kuin niistä aiheutuu vaaraa. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää ohjaamomiehistön 

antamia raportteja. 
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2) Seuraavat tiedot on säilytettävä 12 kuukauden ajan: 

 

i) sellaisten lähestymisten kokonaismäärä lentokonetyypin mukaan, joissa 

lentokoneen kategorian II tai III laitteita käytettiin onnistuneeseen todelliseen tai 

harjoituslähestymiseen kyseessä olevaan kategorian II tai III minimiin; ja 

 

ii) raportit epäonnistuneista lähestymisistä ja/tai automaattilaskuista lentopaikan ja 

lentokoneen rekisteritunnuksen mukaan jaoteltuina seuraaviin ryhmiin: 

 

A) lentokoneen laitteiden viat; 

 

B) maalaitteista aiheutuneet vaikeudet; 

 

C) lennonjohdon ohjeista johtuneet lähestymisen keskeytykset; ja 

 

D) muut syyt. 

 

3) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menetelmä jokaisen lentokoneen 

automaattisen laskujärjestelmän toimivuuden valvomiseksi. 
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f) Siirtymäajat 

 

1) Lentotoiminnan harjoittajat, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta kategorian II tai III 

toiminnasta 

 

i) Lentotoiminnan harjoittajalle, jolla ei ole aikaisempaa kokemusta kategorian II tai 

III toiminnasta, voidaan antaa hyväksyntä kategorian II tai III A toimintaan sen 

hankittua vähintään kuuden kuukauden kokemuksen kategorian I toiminnasta 

kyseisellä lentokonetyypillä. 

 

ii) Kun lentotoiminnan harjoittaja on hankkinut kuuden kuukauden kokemuksen 

kategorian II tai IIIA lentotoiminnasta kyseisellä lentokonetyypillä, sille voidaan 

antaa hyväksyntä kategorian IIIB toimintaan. Tällaista hyväksyntää 

myönnettäessä viranomainen voi määrätä käytettäväksi tietyn ajan korkeampia 

minimejä kuin alimmat, joita muutoin voitaisiin noudattaa. Minimien 

korottaminen koskee tavallisesti vain kiitotienäkyvyyttä ja/tai rajoittaa sellaista 

lentotoimintaa, jossa ei käytetä ratkaisukorkeutta. Minimit on valittava siten, 

etteivät ne edellytä ohjaamomenetelmien muuttamista. 

 

2) Lentotoiminnan harjoittajat, joilla on aikaisempaa kokemusta kategorian II tai III 

toiminnasta. Viranomainen voi hakemuksesta sallia lyhyemmän siirtymäajan sellaiselle 

lentotoiminnan harjoittajalle, jolla on aikaisempaa kokemusta kategorian II tai III 

toiminnasta. 

 

g) Kategorian II, kategorian III ja LVTO-laitteiden huolto. Lentotoiminnan harjoittajan on 

laadittava lentokoneen lennonohjausjärjestelmien huolto-ohjeet yhteistyössä valmistajan 

kanssa. Niiden on sisällyttävä lentotoiminnan harjoittajan lentokoneiden huolto-ohjelmaan, 

josta määrätään OPS 1.910:ssä ja jonka on oltava viranomaisen hyväksymä. 
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h) Käytettävät lentopaikat ja kiitotiet 

 

1) Jokaisen lentokonetyypin, lentokoneen laitteiden ja kiitotien yhdistelmän 

käyttökelpoisuus on varmistettava suorittamalla vähintään yksi onnistunut lähestyminen 

ja lasku kategorian II tai sitä paremmissa olosuhteissa, ennen kuin kategorian III 

toiminta aloitetaan. 

 

2) Jos kiitotien kynnystä edeltävä maasto on epätasaista tai kiitotiehen liittyy muita 

ennakoitavissa tai tiedossa olevia puutteita, jokaisen lentokonetyypin, lentokoneen 

laitteiden ja kiitotien yhdistelmän käyttökelpoisuus on varmistettava toimimalla 

kategorian I tai sitä paremmissa olosuhteissa, ennen kuin kategorian II tai III toiminta 

aloitetaan. 

 

3) Jos lentotoiminnan harjoittajalla on käytössään saman ilma-alustyypin eri versioita, 

joissa käytetään samoja automaattiohjauksen ja näytön perusjärjestelmiä, tai jos samassa 

ilma-alustyypissä käytetään erilaisia automaattiohjauksen ja näytön perusjärjestelmiä, 

lentotoiminnan harjoittajan on osoitettava eri versioiden riittävä toimivuus. 

Lentotoiminnan harjoittajan ei kuitenkaan tarvitse osoittaa järjestelmien toimivuutta 

täydellisesti käyttäen erikseen jokaista lentokoneversion ja kiitotien yhdistelmää. 

 

4) Lentotoiminnan harjoittajat, jotka käyttävät samaa lentokonetyypin tai -version ja 

lentokoneen laitteiden yhdistelmää ja samoja menetelmiä, voivat hyödyntää toistensa 

kokemusta ja asiakirjoja tämän kohdan vaatimusten täyttämisessä. 
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OPS 1.450, liite 1 

Huonon näkyvyyden lentotoiminta – Koulutus- ja kelpoisuusvaatimukset 

 

a) Yleisesti: Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että huonon näkyvyyden 

toimintamenetelmiä koskeviin ohjaamomiehistön koulutussuunnitelmiin kuuluu tietopuolista 

koulutusta, lentosimulaattori- ja/tai lentokoulutusta selkeästi jäsenneltyinä kursseina. 

Lentotoiminnan harjoittaja voi lyhentää kurssia siten kuin jäljempänä (2) ja (3) alakohdissa 

määrätään edellyttäen, että lyhennetyn kurssin sisältö on viranomaista tyydyttävä. 

 

1) Ohjaamomiehistön jäsenten, joilla ei ole kokemusta kategorian II tai III toiminnasta, on 

saatava koulutus kokonaisuudessaan jäljempänä (b), (c) ja (d) kohdissa kuvatun 

täydellisen koulutussuunnitelman mukaisesti. 

 

2) Ohjaamomiehistön jäsenet, joilla on kokemusta kategorian II tai III toiminnasta toisen 

lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa, voivat suorittaa lyhennetyn tietopuolisen 

kurssin. 

 

3) Ohjaamomiehistön jäsenet, joilla on kokemusta kategorian II tai III toiminnasta 

kyseisen lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa, voivat suorittaa lyhennetyn 

tietopuolisen, lentosimulaattori- ja/tai lentokoulutuskurssin. Lyhennetyn kurssin on 

soveltuvin osin täytettävä vähintään alakohtien (d)(1), (d)(2)(i) tai (d)(2)(ii) sekä 

alakohdan (d)(3)(i) vaatimukset. 

 

b) Teoriakoulutus. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että huonon näkyvyyden 

lentotoiminnan peruskurssi kattaa vähintään: 

 

1) ILS- ja/tai MLS-järjestelmien ominaisuudet ja rajoitukset; 

 

2) visuaalisten apulaitteiden ominaisuudet; 
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3) sumun ominaisuudet; 

 

4) lentokoneen erityisjärjestelmien toimintakyky ja rajoitukset; 

 

5) sateen, jäänmuodostuksen, alhaisessa korkeudessa esiintyvän tuulileikkauksen (wind 

shear) ja turbulenssin vaikutukset; 

 

6) lentokoneen toimintahäiriöiden vaikutukset; 

 

7) kiitotienäkyvyyden arviointijärjestelmien käyttö ja rajoitukset; 

 

8) estevaravaatimusten periaatteet; 

 

9) maalaitteiden vikaantumisen tunnistaminen ja tilanteen edellyttämät toimenpiteet; 

 

10) maassa liikuttaessa noudatettavat menetelmät ja varotoimet kiitotienäkyvyyden ollessa 

400 metriä tai vähemmän sekä lisämenetelmät, joita vaaditaan lentoonlähtöön alle 

150 metrin näkyvyydessä (nopeusluokan D lentokoneilla alle 200 metrin 

näkyvyydessä); 

 

11) radiokorkeusmittareihin perustuvien ratkaisukorkeuksien merkitys ja lähestymispinnan 

alla olevan maaston profiilin vaikutus radiokorkeusmittarin lukemiin ja automaattisiin 

lähestymis- ja laskujärjestelmiin; 

 

12) tarvittaessa varoitusrajakorkeuden (Alert Height) merkitys ja tarkoitus, sekä 

toimenpiteet häiriötilanteessa varoitusrajakorkeuden ylä- ja alapuolella; 
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13) ohjaajien kelpoisuusvaatimukset hyväksynnän saamiseksi ja säilyttämiseksi huonon 

näkyvyyden lentoonlähtöjä ja kategorian II tai III toimintaa varten; ja 

 

14) istuimen ja silmän oikean aseman tärkeys. 

 

c) Lentosimulaattori- ja/tai lentokoulutus 

 

1) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että huonon näkyvyyden lentotoimintaa 

varten annettavaan lentosimulaattori- ja/tai lentokoulutukseen sisältyvät: 

 

i) laitteiden tyydyttävän toiminnan tarkistukset sekä maassa että lennon aikana; 

 

ii) maalaitteiden toimintakuntoisuuden muutosten vaikutukset minimeihin; 

 

iii) automaattiohjaukseen ja automaattiseen laskujärjestelmään liittyvien ilmaisimien 

seuraaminen painottaen tällaisten järjestelmien vikaantuessa tarvittavia toimia; 

 

iv) toimenpiteet häiriötilanteissa, kuten moottorien, sähköjärjestelmien, hydrauliikan 

tai automaattiohjauksen vikaantuessa; 

 

v) tiedossa olevien vikojen vaikutukset ja minimivarusteluetteloiden käyttö; 

 

vi) lentokelpoisuushyväksynnästä johtuvat toimintarajoitukset; ja 
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vii) ratkaisukorkeudessa tarvittavat ulkoiset vertailukohdat ja sallitut 

enimmäispoikkeamat liukupolusta tai suuntasäteestä ja 

 

viii) tarvittaessa varoitusrajakorkeuden (Alert Height) merkitys ja tarkoitus sekä 

toimenpiteet häiriötilanteessa varoitusrajakorkeuden ylä- ja alapuolella. 

 

2) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen ohjaamomiehistön jäsen saa 

koulutuksen tehtäviinsä ja opastuksen yhteistoimintaan muiden miehistön jäsenten 

kanssa. Lentosimulaattoreita olisi käytettävä mahdollisimman paljon. 

 

3) Koulutus on jaettava vaiheisiin, jotka kattavat toisaalta normaalin lentotoiminnan 

kaikissa mahdollisesti kohdattavissa sääolosuhteissa ilman lentokoneen tai laitteiden 

vikoja, sekä toisaalta yksityiskohtaiset harjoitukset niistä lentokoneen ja laitteiden 

vioista, jotka saattaisivat vaikuttaa kategorian II tai III toimintaan. Jos lentokoneen 

järjestelmään kuuluu hybridisiä tai muita erityisjärjestelmiä, kuten tuulilasinäyttö tai 

näkemistä parantava varustus, ohjaamomiehistön jäsenten on koulutuksen 

lentosimulaattorivaiheessa harjoiteltava tällaisten järjestelmien normaalien ja 

epätavallisten toimintavaihtoehtojen käyttöä. 

 

4) Huonon näkyvyyden lentoonlähtöihin ja kategorian II ja III toimintaan soveltuvia 

menetelmiä ohjaajan toimintakyvyn menetyksen varalta on harjoiteltava. 

 

5) Jos lentokoneelle ei ole tyyppikohtaista lentosimulaattoria, lentotoiminnan harjoittajien 

on varmistettava, että se lentokoulutusvaihe, jossa koulutetaan näköyhteyden saaminen 

ja arvioiminen kategorian II toiminnassa, suoritetaan erikseen hyväksytyllä 

lentosimulaattorilla. Tällaiseen koulutukseen on sisällyttävä vähintään neljä 

lähestymistä. Tyyppikohtaisen koulutuksen ja menetelmien harjoittelun on tapahduttava 

lentokoneessa. 

 



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 152 
LIITE DG C III   FI 

6) Kategorian II ja III peruskoulutukseen on kuuluttava vähintään seuraavat harjoitukset: 

 

i) lähestyminen käytettävään ratkaisukorkeuteen käyttäen lentokoneeseen 

asennettuja lennonohjausjärjestelmiä, automaattiohjausta ja hallintajärjestelmiä, 

siirtyminen näkölentoon ja lasku; 

 

ii) lähestyminen käytettävään ratkaisukorkeuteen kaikkien moottorien toimiessa 

käyttäen lentokoneeseen asennettuja lennonohjausjärjestelmiä, automaattiohjausta 

ja hallintajärjestelmiä sekä ylösveto ilman ulkoista näköyhteyttä; 

 

iii) lähestymisiä käyttäen automaattiohjausta loppuloivennukseen, laskuun ja 

laskukiitoon, jos tämä on kyseisellä lentokoneella mahdollista; ja 

 

iv) käytettävän järjestelmän normaali käyttö sekä silloin, kun ratkaisukorkeudessa 

saadaan näköyhteys että silloin kun näköyhteyttä ei saada. 

 

7) Koulutuksen seuraaviin vaiheisiin on kuuluttava vähintään: 

 

i) lähestymisiä moottorin vikaantuessa lähestymisen eri vaiheissa; 

 

ii) lähestymisiä kriittisten laitteiden vikaantuessa (esim. sähköjärjestelmät, 

automaattiohjaus, maassa tai lentokoneessa olevat ILS/MLS-järjestelmät ja 

toimintakuntoisuuden valvontalaitteet); 
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iii) lähestymisiä, joissa automaattiohjauksen vikaannuttua alhaisessa korkeudessa on 

joko: 

 

A) suoritettava käsinohjauksella loppuloivennus, lasku ja laskukiito tai 

ylösveto; tai 

 

B) suoritettava ylösveto ratkaisukorkeudesta tai sen alapuolelta 

käsinohjauksella tai rajoittuneemmalla automatiikan toiminnalla, mukaan 

lukien sellaiset lähestymiset, jotka saattavat johtaa maakosketukseen 

kiitotiellä; 

 

iv) järjestelmäviat, jotka aiheuttavat liiallisen poikkeaman suuntasäteestä tai 

liukupolusta, sekä ratkaisukorkeuden ylä- että alapuolella. Harjoitus on tehtävä 

kyseistä toimintaa varten sallitussa miniminäkyvyydessä. Lisäksi on harjoiteltava 

jatkamista käsin ohjattuun laskuun, jos tuulilasinäyttö on automaattijärjestelmän 

rajoittuneempi toimintatapa tai ainoa loppuloivennuksen toimintatapa; ja 

 

v) lentokoneen tyyppi- tai versiokohtaiset viat ja menetelmät. 

 

8) Koulutusohjelmaan on sisällyttävä sellaisten vikatilanteiden harjoittelua, jotka 

edellyttävät siirtymistä korkeampiin minimeihin. 

 

9) Koulutusohjelmaan on kuuluttava lentokoneen käsittely silloin, kun automaattiohjaus 

kytkeytyy vian vuoksi pois toiminnasta ratkaisukorkeudessa tai sen alapuolella, kun 

suoritetaan kategorian III lähestymistä vikaantuessa passiivisella automaattiohjauksella 

ja viimeksi ilmoitettu kiitotienäkyvyys on 300 metriä tai vähemmän. 

 

10) Kun lentoonlähtöjä suoritetaan kiitotienäkyvyyden ollessa 400 metriä tai vähemmän, 

koulutukseen on kuuluttava järjestelmä- ja moottorivikoja niin, että lentoonlähtöä 

jatketaan niiden ilmenemisen jälkeen, ja niin, että lentoonlähtö keskeytetään. 
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d) Siirtymäkoulutusvaatimukset huonon näkyvyyden lentoonlähtöjä sekä kategorian II ja III 

toimintaa varten. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen 

ohjaamomiehistön jäsen saa seuraavan koulutuksen huonon näkyvyyden 

toimintamenetelmiin, kun hän siirtyy uuteen lentokonetyyppiin tai -versioon, jolla suoritetaan 

huonon näkyvyyden lentoonlähtöjä ja kategorian II ja III toimintaa. Ohjaamomiehistön 

jäsenten kokemusvaatimukset lyhennetyn kurssin suorittamiseksi esitetään edellä alakohdissa 

(a)(2) ja (a)(3). 

 

1) Teoriakoulutus. Vaatimukset ovat samat kuin edellä (b) alakohdassa, kuitenkin ottaen 

huomioon ohjaamomiehistön koulutuksen ja kokemuksen kategorian II ja III 

toiminnassa. 

 

2) Lentosimulaattori- ja/tai lentokoulutus. 

 

i) Vähintään 8 lähestymistä ja/tai laskua lentosimulaattorissa. 

 

ii) Jos kyseistä lentokonetta vastaavaa lentosimulaattoria ei ole käytettävissä, on 

tehtävä lentokoneella vähintään 3 lähestymistä, joihin sisältyy vähintään yksi 

ylösveto. 

 

iii) Jos vaaditaan erityislaitteita, kuten tuulilasinäyttö tai näkemistä parantava 

laitteisto, on annettava asianmukainen lisäkoulutus. 
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3) Ohjaamomiehistön kelpoisuus. Ohjaamomiehistön kelpoisuusvaatimukset määräytyvät 

lentotoiminnan harjoittajan ja käytettävän lentokonetyypin mukaan. 

 

i) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen ohjaamomiehistön 

jäsen läpäisee tarkastuslennon ennen kategorian II tai III toiminnan aloittamista. 

 

ii) Edellä (i) alakohdassa määrätty tarkastuslento voidaan korvata edellä 

(d)(2) alakohdassa määrätyn simulaattori- ja/tai lentokoulutuksen hyväksytyllä 

suorittamisella. 

 

4) Reittilento valvonnan alaisena. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että 

jokainen ohjaamomiehistön jäsen suorittaa reittilennoilla valvonnan alaisena: 

 

i) kategoriaa II varten, kun lasku on suoritettava käsin ohjaten, vähintään 3 laskua 

automaattiohjauksen irrotuksesta; 

 

ii) kategoriaa III varten vähintään 3 automaattilaskua. Jos edellä (d)(2) alakohdassa 

vaadittu koulutus on annettu lentosimulaattorilla, jolla siirtymäkoulutus voidaan 

antaa kokonaan ilman lentokoneella lentämistä (zero flight time conversion), 

vaaditaan kuitenkin vain yksi automaattilasku. 

 

e) Tyyppi- ja päällikkökokemus. Niiden ilma-aluksen päälliköiden tai ohjaajien, joiden 

tehtäväksi lennon suorittaminen on siirretty, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä 

lentokonetyypistä, on ennen kategorian II/III lentotoiminnan aloittamista täytettävä seuraavat 

lisävaatimukset: 

 

1) 50 tuntia tai 20 yksittäistä lentoa kyseisellä lentokonetyypillä, mukaan lukien 

reittilennot valvonnan alaisena; ja 
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2) ellei ohjaajalle ole aiemmin myönnetty hyväksyntää kategorian II tai III toimintaan 

lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa, on käytettäviin kategorian II tai III 

RVR-minimeihin lisättävä 100 metriä, kunnes hän on lentänyt kyseisellä 

lentokonetyypillä yhteensä 100 tuntia tai 40 yksittäistä lentoa, mukaan lukien 

reittilennot valvonnan alaisena. 

 

3) Viranomainen voi sallia edellä olevien päällikkökokemusvaatimusten lieventämisen 

silloin, kun ohjaamomiehistön jäsenellä on päällikkökokemusta kategorian II tai III 

toiminnassa. 

 

f) Huonon näkyvyyden lentoonlähtö kiitotienäkyvyyden ollessa alle 150/200 metriä. 

 

1) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ennen oikeuden myöntämistä 

lentoonlähtöihin alle 150 metrin (nopeusluokan D lentokoneilla alle 200 metrin) 

kiitotienäkyvyydessä annetaan seuraava koulutus: 

 

i) normaali lentoonlähtö huonoimmassa sallitussa kiitotienäkyvyydessä; 

 

ii) lentoonlähtö huonoimmassa sallitussa kiitotienäkyvyydessä siten, että moottori 

vikaantuu V1:n ja V2:n välillä tai niin aikaisessa vaiheessa kuin 

turvallisuusnäkökohdat sallivat; ja  

 

iii) lentoonlähtö huonoimmassa sallitussa kiitotienäkyvyydessä siten, että moottori 

vikaantuu ennen V1:n saavuttamista ja lentoonlähtö on keskeytettävä. 

 

2) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että edellä (1) alakohdassa vaadittu 

koulutus annetaan lentosimulaattorissa. Koulutukseen on sisällyttävä kaikkien 

erityismenetelmien ja -laitteiden käyttö. Jos kyseistä lentokonetta vastaavaa 

lentosimulaattoria ei ole käytettävissä, viranomainen voi hyväksyä koulutuksen 

antamisen lentokoneella niin, ettei kiitotienäkyvyys ole huonoin sallittu. (Katso 

OPS 1.965, liite 1.) 
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3) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ohjaamomiehistön jäsen on läpäissyt 

tarkastuslennon ennen huonon näkyvyyden lentoonlähtöjen suorittamista alle 

150 metrin (nopeusluokan D lentokoneilla alle 200 metrin) kiitotienäkyvyydessä. 

Tarkastuslento voidaan korvata ainoastaan suorittamalla hyväksytysti (f)(1) alakohdassa 

määrätty simulaattori- ja/tai lentokoulutus toiseen lentokonetyyppiin siirryttäessä. 

 

g) Määräaikaiskoulutus ja tarkastuslennot – Huonon näkyvyyden lentotoiminta. 

 

1) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että tavanomaisen 

määräaikaiskoulutuksen ja lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentojen yhteydessä 

tarkastetaan ohjaajan tiedot ja taidot siihen toimintakategoriaan kuuluvissa tehtävissä, 

johon hänellä on hyväksyntä. Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon 

voimassaoloaikana, josta määrätään kohdassa OPS 1.965(b), on suoritettava vähintään 

kolme lähestymistä, joista yksi voidaan korvata lentokoneella tehtävällä lähestymisellä 

ja laskulla käyttäen hyväksyttyjä kategorian II tai III menetelmiä. Lentotoiminnan 

harjoittajan tarkastuslentoa suoritettaessa on lennettävä yksi keskeytetty lähestyminen. 

Jos lentotoiminnan harjoittajalla on hyväksyntä lentoonlähtöihin kiitotienäkyvyyden 

ollessa alle 150/200 metriä, lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentoa suoritettaessa on 

lennettävä vähintään yksi huonon näkyvyyden lentoonlähtö pienimpien käytettävien 

minimien olosuhteissa. 

 

2) Kategorian III toimintaa varten lentotoiminnan harjoittajan on käytettävä 

lentosimulaattoria. 

 

3) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kategorian III toimintaa varten 

lentokoneilla, joissa on vikaantuessa passiivinen automaattiohjaus, suoritetaan 

vähintään kerran kolmen peräkkäisen lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon 

aikana keskeytetty lähestyminen, joka johtuu automaattiohjauksen vikaantumisesta 

ratkaisukorkeudessa tai sen alapuolella viimeksi ilmoitetun kiitotienäkyvyyden ollessa 

300 metriä tai vähemmän. 
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4) Viranomainen voi sallia kategorian II toimintaa ja huonon näkyvyyden lentoonlähtöjä 

varten vaadittavan määräaikaiskoulutuksen ja tarkastuslentojen suorittamisen 

lentokoneella, jos kyseistä lentokonetta vastaavaa lentosimulaattoria tai muuta 

hyväksyttävää vaihtoehtoa ei ole käytettävissä. 

 

Huom.: Vaadittava viimeaikainen kokemus huonon näkyvyyden lentoonlähdöistä ja 

kategorian II/III toiminnasta, joka perustuu automaattiohjauksen käyttöön 

lähestymisessä ja/tai laskussa, säilyy tässä kohdassa tarkoitetun 

määräaikaiskoulutuksen ja tarkastuslentojen avulla. 

 

OPS 1.455, liite 1 

Huonon näkyvyyden lentotoiminta – Toimintamenetelmät 

 

a) Yleistä. Huonon näkyvyyden lentotoimintaan kuuluvat: 

 

1) lentoonlähtö käsin ohjaten (elektronisten lennonohjausjärjestelmien avulla tai ilman 

niitä); 

 

2) lähestyminen ratkaisukorkeuden alapuolelle automaattiohjauksella ja loppuloivennus, 

lasku ja laskukiito käsin ohjaten; 

 

3) lähestyminen, loppuloivennus ja lasku automaattiohjauksella sekä laskukiito käsin 

ohjaten; ja 

 

4) lähestyminen, loppuloivennus, lasku ja laskukiito automaattiohjauksella, määräävän 

kiitotienäkyvyyden ollessa alle 400 metriä. 

 

Huom. 1: Hybridistä järjestelmää voidaan käyttää kaikissa edellä mainituissa toiminnoissa. 

 

Huom. 2: Muunlaisia lennonohjausjärjestelmiä tai näyttöjä voidaan hyväksyä. 

 

b) Menetelmät ja toimintaohjeet 
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1) Menetelmien ja ohjeiden tarkka luonne ja laajuus määräytyvät lentokoneessa 

käytettävien laitteiden ja noudatettavien ohjaamomenetelmien mukaan. Lentotoiminnan 

harjoittajan on selvästi määriteltävä toimintakäsikirjassa ohjaamomiehistön tehtävät 

lentoonlähdön, lähestymisen, loppuloivennuksen, laskukiidon ja ylösvedon aikana. 

Erityisesti on korostettava ohjaamomiehistön velvollisuuksia siirryttäessä mittarilento-

olosuhteista näkölento-olosuhteisiin sekä menetelmiä, joita on käytettävä näkyvyyden 

huonontuessa tai häiriötilanteessa. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 

ohjaamomiehistön tehtävien jakamiseen siten, ettei laskusta tai lähestymisen 

keskeyttämisestä päättävän ohjaajan työmäärä estä häntä keskittymästä valvontaan ja 

ratkaisun tekemiseen. 

 

2) Lentotoiminnan harjoittajan on annettava yksityiskohtaiset toimintamenetelmät ja ohjeet 

toimintakäsikirjassa. Ohjeiden on oltava sopusoinnussa lentokäsikirjan rajoitusten ja 

pakollisten menetelmien kanssa, ja niiden on katettava erityisesti seuraavat seikat: 

 

i) lentokoneen laitteiden tyydyttävän toiminnan tarkastukset sekä ennen lähtöä että 

lennon aikana; 

 

ii) maalaitteiden ja lentokoneen laitteiden toimintakuntoisuuden muutosten 

vaikutukset minimeihin; 

 

iii) menetelmät lentoonlähtöä, lähestymistä, loppuloivennusta, laskua, laskukiitoa ja 

ylösvetoa varten; 
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iv) häiriö-, varoitus- ja muissa poikkeustilanteissa noudatettavat menetelmät; 

 

v) vaadittu miniminäköyhteys; 

 

vi) istuimen ja silmän oikean aseman tärkeys; 

 

vii) näköyhteyden huononemisen vuoksi mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet; 

 

viii) miehistön tehtävien jako edellä (i)–(iv) ja (vi) alakohdissa tarkoitettuja 

menetelmiä noudatettaessa siten, että ilma-aluksen päällikkö voi keskittyä ennen 

kaikkea valvontaan ja ratkaisujen tekoon; 

 

ix) kaikkien alle 200 jalan korkeudessa annettavien korkeusilmoitusten on 

perustuttava radiokorkeusmittariin, ja yhden ohjaajan on jatkuvasti seurattava 

lentokoneen mittareita, kunnes lasku on suoritettu; 

 

x) suuntasäteen herkkyysalueen suojauksen vaatimus; 

 

xi) tuulen nopeutta, tuulileikkausta, turbulenssia ja kiitotien epäpuhtauksia koskevien 

tietojen sekä kiitotien eri osille annettujen kiitotienäkyvyysarvioiden (RVR) 

käyttö; 

 

xii) menetelmät, joita käytetään harjoituslähestymisissä ja -laskuissa, kun kyseisellä 

kiitotiellä eivät ole voimassa lentopaikan täydelliset kategorian II tai 

kategorian III menetelmät; 
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xiii) lentokelpoisuushyväksynnästä johtuvat toimintarajoitukset; ja 

 

xiv) tiedot enimmäispoikkeamasta, joka sallitaan ILS-liukupolusta ja/tai 

suuntasäteestä. 

 

OPS 1.465, liite 1 

Miniminäkyvyys VFR-lentotoiminnassa 

 

Ilmatilaluokka  A B C D E 
[Huom. 1] 

F G 

   Yli 900 m (3000 ft) AMSL 
tai yli 300 m (1 000 ft) 
maastosta, sen mukaan 
kumpi näistä on ylempi 

Enintään 900 m 
(3 000 ft) AMSL tai 
300 m (1 000 ft) 
maastosta, sen 
mukaan kumpi 
näistä on ylempi  

Etäisyys pilvestä  Vaakasuoraan: 1 500 m 

Pystysuoraan: 300 m (1 000 ft) 

Selvästi erossa 
pilvestä ja maan tai 
veden pinta 
näkyvissä 

Lentonäkyvyys 3 050 m (10 000 ft) AMSL ja sen yläpuolella: 8 km 
(Huom. 2) 
Alle 3050 m (10 000 ft) AMSL: 5 km 

5 km (Huom. 3) 

 

 

Huom. 1: Ilmatilaluokan A VMC-minimit on otettu mukaan taulukkoon selvyyden vuoksi, 

mutta tämä ei tarkoita VFR-lentojen olevan sallittuja ilmatilaluokassa A. 

 

Huom. 2: Kun siirtokorkeus on alle 3050 metriä (10 000 jalkaa) keskimääräisestä 

merenpinnasta (AMSL), 10 000 jalan sijasta olisi käytettävä lentopintaa 100. 
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Huom. 3: Nopeusluokkiin A ja B kuuluvia lentokoneita voidaan käyttää 3 000 metrin 

lentonäkyvyyteen asti edellyttäen, että asianomainen ATS-viranomainen sallii 

toiminnan alle 5 kilometrin lentonäkyvyydessä, muun liikenteen kohtaamisen 

mahdollisuus on vähäinen ja mittarinopeus enintään 140 solmua. 

 

LUKU F 

SUORITUSARVOT, YLEISTÄ 

 

OPS 1.470 

Soveltamisala 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että potkuriturbiinikäyttöisiä monimoottorisia 

lentokoneita, joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on enemmän kuin 9 tai suurin 

sallittu lentoonlähtömassa yli 5 700 kg, sekä kaikkia suihkumoottorikäyttöisiä 

monimoottorisia lentokoneita käytetään luvun G mukaisesti (suoritusarvoluokka A). 

 

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että potkurilentokoneita, joiden suurin 

hyväksytty matkustajapaikkaluku on enintään 9 ja suurin sallittu lentoonlähtömassa enintään 

5 700 kg, käytetään luvun H mukaisesti (suoritusarvoluokka B). 

 

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että mäntämoottorikäyttöisiä lentokoneita, 

joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on enemmän kuin 9 tai suurin sallittu 

lentoonlähtömassa yli 5 700 kg, käytetään luvun I mukaisesti (suoritusarvoluokka C). 
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d) Jos kyseisen luvun vaatimuksia ei voida täysin noudattaa erityisten rakenteellisten 

ominaisuuksien vuoksi (esim. ääntä nopeammat lentokoneet ja vesilentokoneet), 

lentotoiminnan harjoittajan on käytettävä sellaisia hyväksyttyjä suoritusarvostandardeja, joilla 

varmistetaan vastaava turvallisuustaso. 

 

OPS 1.475 

Yleistä 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei lentokoneen massa ole: 

 

1) lentoonlähdön alkaessa; tai jos lentosuunnitelmaa on muutettu lennon aikana, 

 

2) siinä kohdassa, josta alkaen muutettua operatiivista lentosuunnitelmaa noudatetaan, 

suurempi kuin se massa, jolla sovellettavan luvun vaatimuksia pystytään noudattamaan 

kyseisellä lennolla, ottaen huomioon lennon aikana odotettavissa oleva massan 

väheneminen ja polttoaineen poisto siten kuin kyseisessä vaatimuksessa sallitaan. 

 

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sovellettavan luvun vaatimusten 

täyttymistä selvitettäessä käytetään lentokäsikirjan hyväksyttyjä suoritusarvotietoja, joita 

täydennetään tarvittaessa muilla viranomaista tyydyttävillä tiedoilla siten kuin kyseisessä 

luvussa vaaditaan. Kyseisessä luvussa vaadittuja kertoimia sovellettaessa voidaan ottaa 

huomioon kaikki lentokäsikirjan suoritusarvotietoihin jo sisältyvät kertoimet, jotta 

vältettäisiin kertoimien kaksinkertainen vaikutus. 
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c) Vaatimusten täyttymistä osoitettaessa on otettava asianmukaisella tavalla huomioon 

lentokoneen lentoasu, vallitsevat olosuhteet sekä sellaisten järjestelmien käyttö, jotka 

vaikuttavat huonontavasti suoritusarvoihin. 

 

d) Suoritusarvojen määrittämisen kannalta kosteaa kiitotietä voidaan pitää kuivana, ellei 

kyseessä ole nurmipintainen kiitotie. 

 

e) Lentotoiminnan harjoittajan on otettava huomioon karttojen tarkkuus arvioidessaan 

sovellettavan luvun lentoonlähtövaatimusten täyttymistä. 

 

OPS 1.480 

Määritelmät 

 

a) Seuraavien luvuissa F, G, H, I ja J käytettävien termien merkitykset ovat seuraavat: 

 

1) Käytettävissä oleva kiihdytys- ja pysäytysmatka (ASDA, Accelerate-stop distance 

available). Lähtökiitoon käytettävissä oleva matka, johon on lisätty pysäytystien pituus, 

jos asianomainen viranomainen on ilmoittanut pysäytystien olevan käytettävissä ja 

pysäytystie kantaa lentokoneen massan vallitsevissa toimintaolosuhteissa. 

 

2) Epäpuhdas kiitotie (Contaminated runway). Kiitotien katsotaan olevan epäpuhdas, kun 

yli 25 prosenttia sen vaaditun käyttöpituuden ja -leveyden pinta-alasta peittää (joko 

erillisillä alueilla tai yhtenäisesti): 

 

i) yli 3 millimetrin (0,125 tuuman) paksuinen vesikerros tai yli 3 millimetrin  

(0,125 tuuman) vesikerrosta vastaava määrä sohjoa tai irtolunta; 
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ii) tiiviiksi massaksi puristunut lumi, joka ei enää helposti puristu kokoon ja joka 

nostettaessa pysyy koossa tai hajoaa lohkareiksi (pakkautunut lumi); tai 

 

iii) jää, mukaan lukien märkä jää. 

 

3) Kostea kiitotie (Damp runway). Kiitotien katsotaan olevan kostea, kun sen pinta ei ole 

kuiva, mutta sillä oleva kosteus ei saa pintaa kiiltämään. 

 

4) Kuiva kiitotie (Dry runway). Kiitotie on kuiva, kun se ei ole märkä eikä epäpuhdas. 

Kuiviksi katsotaan myös sellaiset päällystetyt kiitotiet, jotka on erityisesti uritettu tai 

valmistettu huokoisesta päällystemateriaalista ja joita pidetään kunnossa siten, että 

jarrutusteho säilyy kuivaa kiitotietä vastaavana myös silloin, kun pinnalla on kosteutta. 

 

5) Laskuun käytettävissä oleva matka (LDA, Landing distance available). Kiitotien pituus, 

jonka asianomainen viranomainen on ilmoittanut olevan käytettävissä ja joka on sopiva 

laskeutuvan lentokoneen maakiitoa varten. 

 

6) Suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku (Maximum approved passenger seating 

configuration). Yksittäisen lentokoneen suurin matkustajapaikkamäärä, jota 

lentotoiminnan harjoittaja käyttää, jonka viranomainen on hyväksynyt ja joka on 

merkitty toimintakäsikirjaan. Tähän määrään ei lueta ohjaajien istuimia, muita 

ohjaamossa olevia istuimia eikä matkustamomiehistön istuimia. 

 

7) Lentoonlähtöön käytettävissä oleva matka (TODA, Take-off distance available). 

Lähtökiitoon käytettävissä oleva matka, johon on lisätty käytettävissä olevan 

nousualueen pituus. 
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8) Lentoonlähtömassa (Take-off mass). Lentoonlähtömassalla tarkoitetaan lentokoneen 

massaa, kun mukaan luetaan kaikki henkilöt, aineet ja tavarat, jotka ovat lentokoneessa 

lähtökiidon alkaessa. 

 

9) Lähtökiitoon käytettävissä oleva matka (TORA, Take-off run available). Kiitotien 

pituus, jonka asianomainen viranomainen on ilmoittanut olevan käytettävissä ja joka on 

sopiva lentoon lähtevän lentokoneen maakiitoa varten. 

 

10) Märkä kiitotie (Wet runway). Kiitotien katsotaan olevan märkä, kun sen pinta on veden 

tai vastaavan aineen peitossa edellä alakohdassa (a)(2) tarkoitettua vähemmän, tai kun 

sen pinnalla on kosteutta niin paljon, että kiitotie näyttää kiiltävältä, mutta ei ole 

merkittävältä osin seisovan veden peitossa. 

 

b) Termien 'kiihdytys- ja pysäytysmatka', 'lentoonlähtömatka', 'lähtökiito', 'lentoonlähdön 

nettolentorata', 'matkalennon nettolentorata yhden moottorin ollessa epäkunnossa' ja 

'matkalennon nettolentorata kahden moottorin ollessa epäkunnossa' merkitykset on määritelty 

niissä lentokelpoisuusvaatimuksissa, joiden mukaisesti lentokoneelle on myönnetty 

tyyppihyväksyntä. Viranomainen voi kuitenkin määritellä termien merkityksen, jos se pitää 

lentokelpoisuusvaatimusten määritelmää riittämättömänä osoittamaan, että suoritusarvoihin 

liittyviä toimintarajoituksia noudatetaan. 
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LUKU G 

SUORITUSARVOLUOKKA A 

 

OPS 1.485 

Yleistä 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että tämän luvun vaatimusten täyttymistä 

selvitettäessä lentokäsikirjan hyväksyttyjä suoritusarvotietoja täydennetään tarvittaessa muilla 

viranomaista tyydyttävillä tiedoilla, jos lentokäsikirjan hyväksytyt suoritusarvotiedot ovat 

riittämättömät esimerkiksi seuraavilta osin: 

 

1) toiminta kohtuudella odotettavissa olevissa epäsuotuisissa olosuhteissa, kuten 

lentoonlähtö ja lasku epäpuhdasta kiitotietä käyttäen; ja 

 

2) moottorihäiriön huomioon ottaminen kaikissa lennon vaiheissa. 

 

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että märkää tai epäpuhdasta kiitotietä varten 

käytetään suuriin lentokoneisiin sovellettavien hyväksyntävaatimusten mukaisesti määritettyjä 

tai vastaavia, viranomaista tyydyttäviä suoritusarvotietoja.  

 

OPS 1.490 

Lentoonlähtö 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei lentoonlähtömassa ylitä suurinta 

lentoonlähtömassaa, joka lentokäsikirjassa määrätään sitä painekorkeutta ja lämpötilaa varten, 

joka lentoonlähtöön käytettävällä lentopaikalla vallitsee. 

 



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 168 
LIITE DG C III   FI 

b) Lentotoiminnan harjoittajan on suurinta sallittua lentoonlähtömassaa määrittäessään 

noudatettava seuraavia vaatimuksia: 

 

1) kiihdytys- ja pysäytysmatka ei saa ylittää käytettävissä olevaa kiihdytys- ja 

pysäytysmatkaa; 

 

2) lentoonlähtömatka ei saa ylittää lentoonlähtöön käytettävissä olevaa matkaa, eikä 

nousualueen pituus saa olla enemmän kuin puolet lähtökiitoon käytettävissä olevasta 

matkasta; 

 

3) lähtökiitomatka ei saa ylittää lähtökiitoon käytettävissä olevaa matkaa; 

 

4) tämän kohdan vaatimusten täyttyminen on osoitettava käyttäen samaa V1-arvoa 

keskeytetyssä ja jatketussa lentoonlähdössä; ja 

 

5) lentoonlähtömassa ei saa märällä tai epäpuhtaalla kiitotiellä ylittää sitä 

lentoonlähtömassaa, joka sallitaan samoissa olosuhteissa kuivalla kiitotiellä. 

 

c) Osoittaessaan, että edellä olevan (b) kohdan vaatimukset täyttyvät, lentotoiminnan harjoittajan 

on otettava huomioon: 

 

1) lentopaikan painekorkeus; 

 

2) lentopaikalla vallitseva lämpötila; 

 

3) kiitotien pinnan kunto ja laatu; 

 

4) kiitotien kaltevuus lentoonlähtösuunnassa; 
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5) enintään 50 prosenttia ilmoitetusta vastatuulikomponentista tai vähintään 150 prosenttia 

ilmoitetusta myötätuulikomponentista; ja 

 

6) kiitotien sen osan pituus, joka mahdollisesti käytetään lentokoneen kääntämiseen 

kiitotien suuntaan ennen lentoonlähtöä.  

 

OPS 1.495 

Estevara lentoonlähdössä 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentoonlähdön nettolentorata ohittaa kaikki 

esteet pystysuunnassa vähintään 35 jalan etäisyydeltä tai sivusuunnassa vähintään etäisyydeltä  

90 m + 0,125 x D. Kaavassa D tarkoittaa vaakasuoraa matkaa, jonka lentokone on kulkenut 

lentoonlähtöön käytettävissä olevan matkan päätekohdasta tai, jos aiotaan tehdä kaarto ennen 

lentoonlähtöön käytettävissä olevan matkan päättymistä, lentoonlähtömatkan päätekohdasta. 

Lentokoneilla, joiden siipien kärkiväli on alle 60 metriä, vaakasuuntaisena estevarana voidaan 

käyttää etäisyyttä: 0,5 x siipien kärkiväli + 60 m + 0,125 x D.  

 

b) Osoittaessaan, että edellä olevan (a) kohdan vaatimukset täyttyvät, lentotoiminnan harjoittajan 

on otettava huomioon: 

 

1) lentokoneen massa lähtökiidon alkaessa; 

 

2)  lentopaikan painekorkeus; 

 

3) lentopaikalla vallitseva lämpötila; ja 

 

4) enintään 50 prosenttia ilmoitetusta vastatuulikomponentista tai vähintään 150 prosenttia 

ilmoitetusta myötätuulikomponentista. 
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c) Edellä olevan (a) kohdan vaatimusten täyttymistä osoitettaessa: 

 

1) Lentosuunnan muutokset eivät ole sallittuja ennen kuin lentoonlähdön nettolentorata on 

saavuttanut korkeuden, joka vastaa puolta lentokoneen siipien kärkivälistä, mutta on 

kuitenkin vähintään 50 jalkaa lähtökiitoon käytettävissä olevan matkan päätekohdan 

korkeustasosta. Tämän jälkeen lentokoneen kallistuskulma saa olla 400 jalan korkeuteen 

asti enintään 15°. Yli 400 jalan korkeudessa kallistuskulma voi olla yli 15°, mutta 

kuitenkin enintään 25°. 

 

2) Kaikissa lentoonlähdön nettolentoradan osissa, joissa lentokoneen kallistuskulma on yli 

15°, kohdissa (a), (d) ja (e) tarkoitetuilla vaakasuorilla etäisyyksillä sijaitsevat esteet on 

ylitettävä vähintään 50 jalan korkeusvaralla; ja 

 

3) Jos lentotoiminnan harjoittaja käyttää suurempia kallistuskulmia, sen on noudatettava 

viranomaisen hyväksymiä erityismenetelmiä. Tällöin kallistuskulma saa olla  

200–400 jalan korkeudessa enintään 20° ja yli 400 jalan korkeudessa enintään 30° 

(katso OPS 1.495(c)(3), liite 1). 

 

4) Kallistuskulman vaikutus lentonopeuksiin ja lentorataan on otettava riittävästi 

huomioon, mukaan lukien lentonopeuden kasvusta johtuvat matkan lisäykset. 

 

d) Osoittaessaan, että edellä olevan (a) kohdan vaatimukset täyttyvät silloin, kun aiottu lentorata 

ei edellytä yli 15°:n lentosuunnan muutoksia, lentotoiminnan harjoittajan ei tarvitse ottaa 

huomioon esteitä, joihin etäisyys on sivusuunnassa suurempi kuin: 

 

1) 300 metriä, jos ohjaaja kykenee säilyttämään vaaditun suunnistustarkkuuden 

estemääritysalueella; tai  

 

2) 600 metriä muussa tapauksessa. 
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e) Osoittaessaan, että edellä olevan (a) kohdan vaatimukset täyttyvät silloin, kun aiottu lentorata 

edellyttää yli 15°:n lentosuunnan muutoksia, lentotoiminnan harjoittajan ei tarvitse ottaa 

huomioon esteitä, joihin etäisyys on sivusuunnassa suurempi kuin: 

 

1) 600 metriä, jos ohjaaja kykenee säilyttämään vaaditun suunnistustarkkuuden 

estemääritysalueella; tai 

 

2) 900 metriä muussa tapauksessa. 

 

f) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava varamenetelmät, jotka täyttävät kohdan OPS 1.495 

vaatimukset ja joilla varmistetaan turvallinen reitti esteiden väistämiseksi siihen asti, kunnes 

lentokoneella voidaan joko noudattaa kohdan OPS 1.500 matkalentovaatimuksia tai suorittaa 

lasku lähtölentopaikalle tai lähtövaralentopaikalle. 

 

OPS 1.500 

Matkalento – Yksi moottori epäkunnossa 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokäsikirjassa annetut tiedot 

matkalennon nettolentoradasta yhden moottorin ollessa epäkunnossa täyttävät reitin joka 

kohdassa joko (b) tai (c) kohdan vaatimukset niissä sääolosuhteissa, jotka lennolla ovat 

odotettavissa. Nettolentoradan gradientin on oltava positiivinen 1 500 jalan korkeudessa sen 

lentopaikan yläpuolella, jolle oletetaan suoritettavan lasku moottorin vikaannuttua. Jos 

sääolosuhteet edellyttävät jäänesto- tai jäänpoistojärjestelmien käyttöä, niiden vaikutus 

nettolentorataan on otettava huomioon. 
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b) Nettolentoradan gradientin on oltava positiivinen vähintään 1 000 jalan korkeudessa 

maastosta ja esteistä, jotka sijaitsevat reitin varrella enintään 9,3 kilometrin (5 nm) 

etäisyydellä aiotusta lentoreitistä. 

 

c) Lentokoneella on voitava nettolentoradan mukaan jatkaa lentoa matkalentokorkeudesta 

lentopaikalle, jolle on mahdollista suorittaa lasku kohdan OPS 1.515 tai 1.520 mukaisesti, 

siten että nettolentorata ylittää maaston ja kaikki reitin varrella enintään 9,3 kilometrin (5 nm) 

etäisyydellä aiotusta lentoreitistä sijaitsevat esteet vähintään 2 000 jalan korkeusvaralla 

seuraavien alakohtien (1)–(4) mukaisesti: 

 

1) moottorin oletetaan vikaantuvan reitin kriittisimmässä kohdassa; 

 

2) tuulen vaikutus lentorataan otetaan huomioon; 

 

3) polttoainetta voidaan poistaa turvallista menetelmää käyttäen niin paljon, että vaadittu 

varapolttoaine on lentopaikalle saavuttaessa jäljellä; ja 

 

4) lentopaikan, jolle lentokoneella oletetaan suoritettavan lasku moottorin vikaannuttua, on 

täytettävä seuraavat kriteerit: 

 

i) suoritusarvovaatimukset täyttyvät, kun laskumassa on arvioidun suuruinen; ja 

 

ii) sääsanomien ja/tai -ennusteiden sekä kentän kuntoa koskevien tietojen mukaan 

lasku voidaan arvioituna laskuajankohtana suorittaa turvallisesti. 
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d) Osoittaessaan kohdan OPS 1.500 vaatimusten täyttymistä lentotoiminnan harjoittajan on 

suurennettava edellä kohdissa (b) ja (c) tarkoitettu sivuttaisvara 18,5 kilometriin (10 nm), ellei 

vaadittu suunnistustarkkuus säily vähintään 95 prosentilla lentoajasta.  

 

OPS 1.505 

Matkalento – Kolmi- tai useampimoottoriset lentokoneet, kaksi moottoria epäkunnossa 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei kolmi- tai useampimoottorinen lentokone 

ole aiotun lentoreitin missään kohdassa kauempana sellaisesta lentopaikasta, jolla 

suoritusarvovaatimukset täyttyvät laskumassan ollessa arvioidun suuruinen, kuin etäisyydellä, 

joka vastaa 90 minuutin lentoaikaa pitkän toimintamatkan lentonopeudella (long range 

cruising speed) standardilämpötilassa tyynellä kaikkien moottorien toimiessa, ellei se täytä 

seuraavien kohtien (b)–(f) vaatimuksia. 

 

b) Matkalennon nettolentorata-arvojen mukaan lentokoneella on voitava odotettavissa olevissa 

sääolosuhteissa jatkaa lentoa kahden moottorin ollessa epäkunnossa, siitä kohdasta, jossa 

kahden moottorin oletetaan vikaantuvan samanaikaisesti, sellaiselle lentopaikalle, jolle on 

mahdollista suorittaa lasku ja pysähtyä käyttäen menetelmää, jota on noudatettava kahden 

moottorin ollessa epäkunnossa. Nettolentoradan on ylitettävä maasto ja kaikki reitin varrella 

enintään 9,3 kilometrin (5 nm) etäisyydellä aiotusta lentoreitistä sijaitsevat esteet vähintään 

2 000 jalan korkeusvaralla. Jos lentokorkeus tai sääolosuhteet edellyttävät, että jäänesto- tai 

jäänpoistojärjestelmien on oltava toiminnassa, niiden vaikutus nettolentorata-arvoihin on 

otettava huomioon. Ellei vaadittu suunnistustarkkuus säily vähintään 95 prosentilla 

lentoajasta, lentotoiminnan harjoittajan on suurennettava edellä tarkoitettu sivuttaisvara 

18,5 kilometriin (10 nm). 
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c) Kahden moottorin oletetaan vikaantuvan sen reittiosuuden kriittisimmässä kohdassa, jossa 

lentokone on kauempana lentopaikasta, jolla suoritusarvovaatimukset täyttyvät laskumassan 

ollessa arvioidun suuruinen, kuin etäisyydellä, joka vastaa 90 minuutin lentoaikaa pitkän 

toimintamatkan lentonopeudella standardilämpötilassa tyynellä kaikkien moottorien 

toimiessa. 

 

d) Nettolentoradan gradientin on oltava positiivinen 1 500 jalan korkeudessa sen lentopaikan 

yläpuolella, jolle oletetaan suoritettavan lasku kahden moottorin vikaannuttua. 

 

e) Polttoainetta voidaan poistaa turvallista menetelmää käyttäen niin paljon, että vaadittu 

varapolttoaine on lentopaikalle saavuttaessa jäljellä. 

 

f) Lentokoneen arvioituun massaan siinä kohdassa, jossa kahden moottorin oletetaan 

vikaantuvan, on sisällyttävä vähintään se polttoainemäärä, joka riittäisi oletetulle 

laskulentopaikalle lentämiseen siten, että saavutaan suoraan laskualueen yläpuolelle vähintään 

1 500 jalan korkeudelle siitä, ja tämän jälkeen 15 minuutin vaakalentoon. 

 

OPS 1.510 

Lasku – Määrä- ja varalentopaikat 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei kohdan OPS 1.475(a) mukaisesti 

määritetty lentokoneen laskumassa ylitä suurinta laskumassaa, joka on määrätty sitä korkeutta 

ja lämpötilaa varten, jotka ovat arvioituna laskuajankohtana odotettavissa määrä- ja 

varalentopaikalla. 
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b) Kun suoritetaan mittarilähestymisiä, joissa keskeytetyn lähestymisen gradientti on yli 

2,5 prosenttia, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneen odotettavissa 

oleva laskumassa on sellainen, jolla lentokone pystyy lähestymisen keskeytyksessä 

saavuttamaan vähintään vaaditun nousugradientin lähestymisen keskeytykseen käytettävällä 

nopeudella ja lentoasulla silloin, kun yksi moottori on epäkunnossa (katso suuriin 

lentokoneisiin sovellettavat vaatimukset). Muun menetelmän käyttöön vaaditaan 

viranomaisen hyväksyntä. 

 

c) Kun suoritetaan mittarilähestymisiä alle 200 jalan ratkaisukorkeutta käyttäen, lentotoiminnan 

harjoittajan on varmistettava, että lentokoneen odotettavissa oleva laskumassa on sellainen, 

jolla lentokone pystyy kriittisen moottorin vikaannuttua saavuttamaan keskeytetyssä 

lähestymisessä vähintään 2,5 prosentin nousugradientin tai julkaistun gradientin, mikäli tämä 

on suurempi, ylösvetoon käytettävällä nopeudella ja lentoasulla (katso CS AWO 243). Muun 

menetelmän käyttöön vaaditaan viranomaisen hyväksyntä. 

 

OPS 1.515 

Lasku – Kuiva kiitotie 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kohdan OPS 1.475(a) mukaisesti määritetty 

lentokoneen laskumassa on sellainen, että arvioituna laskuajankohtana on mahdollista 

suorittaa lasku määrälentopaikalle tai mille tahansa varalentopaikalle 50 jalan korkeudelta 

kynnyksen yläpuolelta ja pysähtyä seuraavilla matkoilla: 

 

1) suihkumoottorilentokoneilla enintään 60 prosenttia laskuun käytettävissä olevasta 

matkasta; tai 

 

2) potkuriturbiinilentokoneilla enintään 70 prosenttia laskuun käytettävissä olevasta 

matkasta. 
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3) Jyrkän lähestymisen menetelmissä viranomainen voi hyväksyä sellaisten edellä olevien 

alakohtien (a)(1) ja (a)(2) mukaisesti laskettujen laskumatka-arvojen käytön, jotka 

perustuvat alle 50 jalan mutta kuitenkin vähintään 35 jalan kynnyksen ylityskorkeuteen. 

(Katso OPS 1.515(a)(3), liite 1.) 

 

4) Edellä olevien alakohtien (a)(1) ja (a)(2) vaatimusten täyttymistä osoitettaessa 

viranomainen voi poikkeuksellisesti hyväksyä lyhyen laskumatkan toiminnan, jos siihen 

on osoitettu olevan tarvetta (katso liite 1). Tällöin on noudatettava liitteitä 1 ja 2 sekä 

mahdollisia lisäehtoja, joiden viranomainen katsoo olevan tarpeen riittävän 

turvallisuustason varmistamiseksi kyseisessä erityistapauksessa. 

 

b) Osoittaessaan, että edellä olevan (a) kohdan vaatimukset täyttyvät, lentotoiminnan harjoittajan 

on otettava huomioon: 

 

1) lentopaikan korkeus merenpinnasta; 

 

2) enintään 50 prosenttia vastatuulikomponentista tai vähintään 150 prosenttia 

myötätuulikomponentista; ja 

 

3) kiitotien kaltevuus laskusuunnassa, jos se on yli ±2 prosenttia. 
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c) Edellä olevan (a) kohdan vaatimusten täyttymistä osoitettaessa on oletettava, että: 

 

1) lentokoneella suoritetaan lasku suotuisimmalle kiitotielle tyynellä; ja 

 

2) lentokoneella suoritetaan lasku kiitotielle, jota todennäköisimmin käytetään ottaen 

huomioon tuulen nopeuden ja suunnan, lentokoneen maakäsittelyominaisuudet sekä 

muut asiaan vaikuttavat seikat, kuten lähestymislaitteet ja maasto. 

 

d) Jos lentotoiminnan harjoittaja ei pysty noudattamaan edellä olevaa alakohtaa (c)(1), kun 

määrälentopaikalla on yksi kiitotie ja lasku riippuu tietystä tuulikomponentista, lento voidaan 

aloittaa, jos on valittu kaksi varalentopaikkaa, joilla kohtia (a), (b) ja (c) voidaan täysin 

noudattaa. Ennen lähestymisen aloittamista määrälentopaikalle laskua varten ilma-aluksen 

päällikön on varmistuttava siitä, että lasku voidaan suorittaa täysin kohdan OPS 1.510 ja 

edellä olevien kohtien (a) ja (b) mukaisesti. 

 

e) Jos lentotoiminnan harjoittaja ei pysty noudattamaan edellä olevaa alakohtaa (c)(2) 

määrälentopaikalla, lento voidaan aloittaa, jos on valittu varalentopaikka, jolla kohtia (a), (b) 

ja (c) voidaan täysin noudattaa.  

 

OPS 1.520 

Lasku – Märkä tai epäpuhdas kiitotie 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jos asianmukaiset sääsanomat tai 

-ennusteet tai ne yhdessä osoittavat kiitotien saattavan olla arvioituna saapumisajankohtana 

märkä, laskuun käytettävissä oleva matka on vähintään 115 prosenttia kohdan OPS 1.515 

mukaisesti määritetystä vaadittavasta laskumatkasta. 
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b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jos asianmukaiset sääsanomat tai 

-ennusteet tai ne yhdessä osoittavat kiitotien saattavan olla arvioituna saapumisajankohtana 

epäpuhdas, laskuun käytettävissä oleva matka on vähintään sama kuin edellä olevan 

(a) kohdan mukaisesti määritetty laskumatka. Matka ei kuitenkaan saa olla lyhyempi kuin 

115 prosenttia hyväksyttyjen epäpuhtaan kiitotien laskumatka-arvojen tai vastaavien 

viranomaista tyydyttävien arvojen perusteella määritetystä laskumatkasta. 

 

c) Kiitotien ollessa märkä voidaan käyttää edellä (a) kohdassa vaadittua lyhyempää, mutta 

kuitenkin vähintään kohdan OPS 1.515(a) vaatimusten mukaista laskumatkaa, jos 

lentokäsikirjassa annetaan erityisiä lisätietoja laskumatkoista märällä kiitotiellä. 

 

d) Erikoiskäsitellyllä epäpuhtaalla kiitotiellä voidaan käyttää edellä (b) kohdassa vaadittua 

lyhyempää, mutta kuitenkin vähintään kohdan OPS 1.515(a) vaatimusten mukaista 

laskumatkaa, jos lentokäsikirjassa annetaan erityisiä lisätietoja laskumatkoista epäpuhtaalla 

kiitotiellä. 

 

e) Osoitettaessa, että edellä olevien kohtien (b), (c) ja (d) vaatimukset täyttyvät, on tapauksen 

mukaan käytettävä kohdassa OPS 1.515 mainittuja kriteereitä. OPS 1.515:n alakohtia (a)(1) ja 

(2) ei kuitenkaan noudateta edellä olevan (b) kohdan tapauksessa. 
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OPS 1.495(c)(3), liite 1 

Suurempien kallistuskulmien hyväksyminen 

 

a) Erityistä hyväksyntää edellyttävien suurempien kallistuskulmien käyttöä varten on täytettävä 

seuraavat vaatimukset: 

 

1) Lentokäsikirjassa on oltava hyväksytyt tiedot tarvittavaa lentonopeuden lisäystä varten 

sekä tiedot, jotka tarvitaan lentoradan määrittämiseen ottaen huomioon suuremmat 

kallistuskulmat ja nopeudet. 

 

2) Käytettävissä on oltava näkyviä kiintopisteitä, joiden avulla saavutetaan riittävä 

suunnistustarkkuus. 

 

3) Jokaiselle kiitotielle on määrättävä sääminimit ja tuulirajoitukset ja niille on hankittava 

viranomaisen hyväksyntä. 

 

4) Kohdan OPS 1.975 mukainen koulutus. 

 

OPS 1.515(a)(3), liite 1 

Jyrkän lähestymisen menetelmät 

 

a) Viranomainen voi hyväksyä käytettävän jyrkän lähestymisen menetelmiä, joissa liukukulma 

on vähintään 4,5° ja kynnyksenylityskorkeus alle 50 jalkaa, mutta kuitenkin vähintään 

35 jalkaa, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät: 

 

1) lentokäsikirjassa on annettava suurin sallittu liukukulma, muut mahdolliset rajoitukset, 

jyrkissä lähestymisissä käytettävät menetelmät normaaleja, poikkeuksellisia ja 

hätätilanteita varten sekä tarvittavat korjaukset laskumatka-arvoihin jyrkän lähestymisen 

kriteereitä käytettäessä; 
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2) kaikilla lentopaikoilla, joilla aiotaan käyttää jyrkän lähestymisen menetelmiä, on oltava 

käytettävissä soveltuva liukukulmajärjestelmä, johon kuuluu vähintään visuaalinen 

liukukulmaosoitus; ja 

 

3) sääminimit on määrättävä ja hyväksyttävä jokaiselle kiitotielle, jolle käytetään jyrkkää 

lähestymistä. Huomioon on otettava: 

 

i) esteet; 

 

ii) lähestymislaitteiden tyyppi, kuten visuaaliset apulaitteet, MLS, 3D-NAV, ILS, 

LLZ, VOR, NDB; 

 

iii) ratkaisukorkeudessa ja minimilaskeutumiskorkeudessa vaadittava 

vähimmäisnäköyhteys; 

 

iv) lentokoneessa olevat laitteet; 

 

v) ohjaajan kelpoisuus ja erityinen perehtyminen kyseiseen lentopaikkaan; 

 

vi) lentokäsikirjan rajoitukset ja menetelmät; ja 

 

vii) keskeytetyn lähestymisen kriteerit. 
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OPS 1.515(a)(4), liite 1 

Lyhyen laskumatkan toiminta 

 

a) Kohdassa OPS 1.515(a)(4) tarkoitetussa toiminnassa sallitun laskumassan määritykseen 

voidaan käyttää etäisyyttä, joka saadaan laskemalla yhteen käytettävissä oleva ilmoitettu 

turvallisen alueen pituus ja ilmoitettu laskuun käytettävissä oleva matka. Viranomainen voi 

hyväksyä tällaisen toiminnan seuraavin edellytyksin: 

 

1) Lyhyen laskumatkan toiminnan tarpeen osoittaminen. Toiminnan on selvästi oltava 

yleisen edun mukaista ja lentotoiminnan kannalta välttämätöntä joko lentopaikan 

syrjäisen sijainnin tai kiitotien pidentämiseen liittyvien fyysisten rajoitusten vuoksi. 

 

2) Lentokonetta koskevat ja lentotoiminnalliset vaatimukset. 

 

i) Lyhyen laskumatkan toiminta voidaan hyväksyä vain sellaisilla lentokoneilla, 

joissa ohjaajan katsekorkeuden ja lentokoneen alimman pyörän alapinnan 

lentoradan välinen pystysuora etäisyys on enintään 3 metriä lentokoneen ollessa 

normaalissa liukukulmassa; 

 

ii) Lentopaikan toimintaminimit on määritettävä siten, että näkyvyys/RVR-arvo on 

vähintään 1,5 kilometriä. Lisäksi toimintakäsikirjassa on määrättävä 

tuulirajoitukset; ja 

 

iii) Toimintakäsikirjassa on määrättävä kyseiseen toimintaan vaadittava ohjaajan 

vähimmäiskokemus, koulutusvaatimukset ja erityinen perehtyminen kyseiseen 

lentopaikkaan. 
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3) Ilmoitetun turvallisen alueen käytettävissä olevan osan alkupää oletetaan ylitettävän 

50 jalan korkeudelta. 

 

4) Lisäehdot. Viranomainen voi asettaa sellaisia lisäehtoja, joiden katsotaan olevan tarpeen 

toiminnan turvallisuuden kannalta. Ehtoja asetettaessa otetaan huomioon 

lentokonetyypin ominaisuudet, lähestymispinnan alla olevan maa-alueen pinnanmuodot, 

käytettävissä olevat lähestymislaitteet sekä lähestymisen tai laskun keskeytykseen 

liittyvät näkökohdat. Lisäehtoihin voi kuulua esimerkiksi VASI/PAPI-tyyppinen 

liukukulmavalojärjestelmä. 

 

OPS 1.515(a)(4), liite 2 

Lyhyen laskumatkan toimintaan käytettäviä lentopaikkoja koskevat vaatimukset 

 

a) Lentopaikkaa valvovan viranomaisen on hyväksyttävä turvallisen alueen käyttö. 

 

b) Kohdan 1.515(a)(4) ja tämän liitteen vaatimusten mukaisesta ilmoitetusta turvallisesta 

alueesta laskennassa käytettävä pituus ei saa olla yli 90 metriä. 

 

c) Ilmoitetun turvallisen alueen leveyden on oltava vähintään kaksi kertaa kiitotien leveys tai 

kaksi kertaa siipien kärkiväli, jos viimeksi mainittu on suurempi, ja sen keskikohdan on 

sijaittava kiitotien keskilinjan jatkeella. 
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d) Ilmoitetulla turvallisella alueella ei saa olla esteitä tai painumia, jotka aiheuttaisivat vaaraa 

lentokoneelle laskun jäädessä vajaaksi, eikä ilmoitetulle turvalliselle alueelle saa päästää 

mitään liikkuvaa esinettä silloin, kun kiitotietä käytetään lyhyen laskumatkan toimintaan. 

 

e) Ilmoitetun turvallisen alueen kaltevuus laskusuunnassa ei saa olla yli 5 prosenttia ylämäkeen 

tai 2 prosenttia alamäkeen. 

 

f) Kohdan OPS 1.480(a)(5) kantavuusvaatimus ei tässä toiminnassa koske ilmoitettua turvallista 

aluetta.  

 

LUKU H 

SUORITUSARVOLUOKKA B 

 

OPS 1.525 

Yleistä 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää yksimoottorista lentokonetta: 

 

1) yöllä tai 

 

2) mittarisääolosuhteissa muutoin kuin erityis-VFR-sääntöjen mukaisesti. 

 

Huom.: Yksimoottoristen lentokoneiden käytön rajoitukset käsitellään kohdassa 

OPS 1.240(a)(6). 
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b) Lentotoiminnan harjoittajan on käytettävä kaksimoottorisia lentokoneita, jotka eivät täytä 

OPS 1.525(b):n liitteen 1 nousuvaatimuksia, samoin kuin yksimoottorisia lentokoneita.  

 

OPS 1.530 

Lentoonlähtö 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei lentoonlähtömassa ylitä suurinta 

lentoonlähtömassaa, joka määrätään lentokäsikirjassa sitä painekorkeutta ja lämpötilaa varten, 

joka lentoonlähtöön käytettävällä lentopaikalla vallitsee. 

 

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei lentokäsikirjan mukainen kertoimilla 

muuttamaton lentoonlähtömatka ylitä:  

 

1) luvulla 1,25 kerrottuna lähtökiitoon käytettävissä olevaa matkaa; tai 

 

2) pysäytystien tai nousutien ollessa käytettävissä mitään seuraavista: 

 

i) lähtökiitoon käytettävissä olevaa matkaa; 

 

ii) luvulla 1,15 kerrottuna lentoonlähtöön käytettävissä olevaa matkaa; ja 

 

iii) luvulla 1,3 kerrottuna käytettävissä olevaa kiihdytys- ja pysäytysmatkaa. 
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c) Osoittaessaan, että edellä olevan (b) kohdan vaatimukset täyttyvät, lentotoiminnan harjoittajan 

on otettava huomioon: 

 

1) lentokoneen massa lähtökiidon alkaessa; 

 

2) lentopaikan painekorkeus; 

 

3) lentopaikalla vallitseva lämpötila; 

 

4) kiitotien pinnan kunto ja laatu  

 

5) kiitotien kaltevuus lentoonlähtösuunnassa ja 

 

6) enintään 50 prosenttia ilmoitetusta vastatuulikomponentista tai vähintään 150 prosenttia 

ilmoitetusta myötätuulikomponentista. 
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OPS 1.535 

Estevara lentoonlähdössä – Monimoottoriset lentokoneet 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että tämän kohdan mukaisesti määritetty kaksi- 

tai useampimoottoristen lentokoneiden lentoonlähdön lentorata ohittaa kaikki esteet 

pystysuunnassa vähintään 50 jalan etäisyydeltä tai sivusuunnassa vähintään etäisyydeltä 90 m 

+ 0,125 x D. Kaavassa D tarkoittaa vaakasuoraa matkaa, jonka lentokone on kulkenut 

lentoonlähtöön käytettävissä olevan matkan päätekohdasta tai, jos aiotaan tehdä kaarto ennen 

lentoonlähtöön käytettävissä olevan matkan päättymistä, lentoonlähtömatkan päätekohdasta, 

ellei alla olevista kohdista (b) ja (c) muuta johdu. Lentokoneilla, joiden siipien kärkiväli on 

alle 60 metriä, vaakasuuntaisena estevarana voidaan käyttää etäisyyttä: 0,5 x siipien kärkiväli 

+ 60 m + 0,125 x D. Tämän kohdan vaatimusten täyttymistä osoitettaessa on oletettava, että: 

 

1) lentoonlähdön lentorata alkaa 50 jalan korkeudelta maan pinnasta kohdassa 

OPS 1.530(b) vaaditun lentoonlähtömatkan päätekohdasta ja päättyy 1 500 jalan 

korkeuteen maan pinnasta; 

 

2) lentokonetta ei kallisteta ennen kuin se on saavuttanut 50 jalan korkeuden maan 

pinnasta, eikä kallistuskulma tämän jälkeen ylitä 15°; 

 

3) kriittinen moottori vikaantuu kaikkien moottorien toimiessa saavutettavalla 

lentoonlähdön lentoradalla kohdassa, jossa esteiden väistämiseen tarvittava näköyhteys 

arvioidaan menetettävän; 
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4) lentoonlähdön lentoradan gradientti on 50 jalan korkeudesta oletettuun moottorin 

vikaantumiskorkeuteen asti yhtä suuri kuin kaikkien moottorien toimiessa saavutettava 

nousun ja matkalentoasuun siirtymisen gradientin keskiarvo kerrottuna luvulla 0,77; ja 

 

5) lentoonlähdön lentoradan gradientti on edellä olevan alakohdan (4) mukaisesti 

saavutetusta korkeudesta lentoonlähdön lentoradan loppuun asti yhtä suuri kuin 

matkalennon nousugradientti, joka lentokäsikirjan mukaan saavutetaan yhden moottorin 

ollessa epäkunnossa. 

 

b) Osoittaessaan, että edellä olevan (a) kohdan vaatimukset täyttyvät silloin, kun aiottu lentorata 

ei edellytä yli 15°:n lentosuunnan muutoksia, lentotoiminnan harjoittajan ei tarvitse ottaa 

huomioon esteitä, joihin etäisyys on sivusuunnassa suurempi kuin: 

 

1) 300 metriä, jos lennetään olosuhteissa, joissa voidaan suunnistaa näköhavaintojen 

perusteella, tai jos on käytettävissä suunnistuslaitteita, joiden avulla ohjaaja voi 

noudattaa aiottua lentorataa samalla tarkkuudella (katso OPS 1.535(b)(1) ja (c)(1), 

liite 1); tai 

 

2) 600 metriä muussa tapauksessa. 
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c) Osoittaessaan, että edellä olevan (a) kohdan vaatimukset täyttyvät silloin, kun aiottu lentorata 

edellyttää yli 15°:n lentosuunnan muutoksia, lentotoiminnan harjoittajan ei tarvitse ottaa 

huomioon esteitä, joihin etäisyys on sivusuunnassa suurempi kuin: 

 

1) 600 metriä, jos lennetään olosuhteissa, joissa voidaan suunnistaa näköhavaintojen 

perusteella (katso OPS 1.535(b)(1) ja (c)(1), liite 1); tai 

 

2) 900 metriä muussa tapauksessa. 

 

d) Osoittaessaan, että edellä olevien kohtien (a), (b) ja (c) vaatimukset täyttyvät, lentotoiminnan 

harjoittajan on otettava huomioon: 

 

1) lentokoneen massa lähtökiidon alkaessa; 

 

2) lentopaikan painekorkeus; 

 

3)  lentopaikalla vallitseva lämpötila; ja 

 

4) enintään 50 prosenttia ilmoitetusta vastatuulikomponentista tai vähintään 150 prosenttia 

ilmoitetusta myötätuulikomponentista. 
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OPS 1.540 

Matkalento – Monimoottoriset lentokoneet 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneella voidaan lennolla 

odotettavissa olevissa sääolosuhteissa silloin, kun yksi moottori on vikaantunut ja muut 

moottorit toimivat suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla, jatkaa lentoa toimintakäsikirjan 

mukaisessa alimmassa turvallisessa lentokorkeudessa tai sitä ylempänä 1 000 jalan 

korkeuteen sellaisen lentopaikan yläpuolelle, jolla suoritusarvovaatimukset täyttyvät. 

 

b) Edellä olevan (a) kohdan vaatimusten täyttymistä osoitettaessa: 

 

1) lentokoneen ei saa olettaa lentävän ylempänä kuin korkeudessa, jossa kohoamisnopeus 

on 300 jalkaa minuutissa, kun kaikki moottorit toimivat suurimmalla sallitulla jatkuvalla 

teholla; ja 

 

2) matkalentogradientin, joka oletetaan saavutettavan yhden moottorin ollessa 

epäkunnossa, on oltava yhtä suuri kuin laskeutumisen kokonaisgradientti, johon on 

lisätty 0,5 prosenttia, tai nousun kokonaisgradientti, josta on vähennetty 0,5 prosenttia. 
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OPS 1.542 

Matkalento – Yksimoottoriset lentokoneet 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneella voidaan odotettavissa 

olevissa sääolosuhteissa moottorin vikaannuttua lentää paikkaan, jossa on mahdollista tehdä 

turvallinen pakkolasku. Maalentokoneita varten vaaditaan maalla sijaitseva paikka, ellei 

viranomainen toisin hyväksy. 

 

b) Edellä olevan (a) kohdan vaatimusten täyttymistä osoitettaessa: 

 

1) lentokoneen ei saa olettaa lentävän ylempänä kuin korkeudessa, jossa kohoamisnopeus 

on 300 jalkaa minuutissa, kun moottori toimii suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla; 

ja 

 

2) oletetun matkalentogradientin on oltava yhtä suuri kuin laskeutumisen 

kokonaisgradientti lisättynä 0,5 prosentilla. 

 

OPS 1.545 

Lasku – Määrä- ja varalentopaikat 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei kohdan OPS 1.475(a) mukaisesti määritetty 

lentokoneen laskumassa ylitä suurinta laskumassaa, joka on määrätty sitä korkeutta ja lämpötilaa 

varten, jotka ovat arvioituna laskuajankohtana odotettavissa määrä- ja varalentopaikalla. 
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OPS 1.550 

Lasku – Kuiva kiitotie 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kohdan OPS 1.475(a) mukaisesti määritetty 

lentokoneen laskumassa on sellainen, että arvioituna laskuajankohtana on mahdollista 

suorittaa lasku 50 jalan korkeudelta kynnyksen yläpuolelta ja pysähtyä siten, että 

määrälentopaikalla ja millä tahansa varalentopaikalla laskuun käytettävissä olevasta matkasta 

käytetään enintään 70 prosenttia. 

 

1) Viranomainen voi hyväksyä sellaisten tämän kohdan mukaisesti laskettujen 

laskumatka-arvojen käytön, jotka perustuvat alle 50 jalan, mutta kuitenkin vähintään 

35 jalan kynnyksenylityskorkeuteen. (Katso OPS 1.550(a), liite 1. 

 

2) Viranomainen voi hyväksyä lyhyen laskumatkan toiminnan OPS 1.550(a):n liitteessä 2 

esitettyjen vaatimusten mukaisesti. 

 

b) Osoittaessaan, että edellä olevan (a) kohdan vaatimukset täyttyvät, lentotoiminnan harjoittajan 

on otettava huomioon: 

 

1) lentopaikan korkeus merenpinnasta; 

 

2) enintään 50 prosenttia vastatuulikomponentista tai vähintään 150 prosenttia 

myötätuulikomponentista; 
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3) kiitotien pinnan kunto ja laatu; ja 

 

4) kiitotien kaltevuus laskusuunnassa. 

 

c) Kun lennonvalmistelu tehdään edellä olevan (a) kohdan mukaisesti, on oletettava, että: 

 

1) lentokoneella suoritetaan lasku suotuisimmalle kiitotielle tyynellä; ja 

 

2) lentokoneella suoritetaan lasku kiitotielle, jota todennäköisimmin käytetään ottaen 

huomioon tuulen nopeuden ja suunnan, lentokoneen maakäsittelyominaisuudet sekä 

muut vaikuttavat seikat, kuten lähestymislaitteet ja maasto. 

 

d) Jos lentotoiminnan harjoittaja ei pysty noudattamaan edellä olevaa (c)(2) alakohtaa 

määrälentopaikalla, lento voidaan aloittaa, jos on valittu varalentopaikka, jolla kohtia (a), (b) 

ja (c) voidaan täysin noudattaa. 

 

OPS 1.555 

Lasku – Märkä tai epäpuhdas kiitotie 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jos asianmukaiset sääsanomat tai 

-ennusteet tai ne yhdessä osoittavat kiitotien saattavan olla arvioituna saapumisajankohtana 

märkä, laskuun käytettävissä oleva matka on vähintään kohdan OPS 1.550 mukaisesti 

määritetty vaadittu laskumatka kerrottuna luvulla 1,15.  
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b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jos asianmukaiset sääsanomat tai 

-ennusteet tai ne yhdessä osoittavat kiitotien saattavan olla arvioituna saapumisajankohtana 

epäpuhdas, laskumatka on määritetty kyseisiä olosuhteita koskevien viranomaista 

tyydyttävien arvojen perusteella eikä ylitä laskuun käytettävissä olevaa matkaa. 

 

c) Kiitotien ollessa märkä voidaan käyttää edellä (a) kohdassa vaadittua lyhyempää, mutta 

kuitenkin vähintään kohdan OPS 1.550(a) vaatimusten mukaista laskumatkaa, jos 

lentokäsikirjassa annetaan erityisiä lisätietoja laskumatkoista märällä kiitotiellä. 

 

OPS 1.525(b), liite 1 

Yleistä – Lentoonlähtönousu ja nousu laskuasussa 

 

(Tämän liitteen vaatimukset perustuvat kohtiin JAR-23.63(c)(1) ja JAR-23.63(c)(2), jotka tulivat 

voimaan 11. maaliskuuta 1994.) 

 

a) Lentoonlähtönousu 

 

1) Kaikki moottorit toiminnassa 

 

i) Jatkuvan nousugradientin on oltava lentoonlähdön jälkeen vähintään 4 prosenttia 

silloin, kun: 

 

A) kaikki moottorit toimivat lentoonlähtöteholla; 
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B) laskuteline on alhaalla; jos laskuteline voidaan vetää sisään enintään 

7 sekunnissa, sen voidaan kuitenkin olettaa olevan sisään vedettynä; 

 

C) laskusiivekkeet ovat lentoonlähtöasennossa; ja 

 

D) nousunopeus on vähintään 1,1 kertaa VMC tai 1,2 kertaa VS1, sen mukaan 

kumpi on suurempi.  

 

2) Yksi moottori epäkunnossa 

 

i) Jatkuvan nousugradientin on oltava mitattavasti positiivinen 400 jalan 

korkeudessa lentoonlähtöpaikan pinnasta silloin, kun: 

 

A) kriittinen moottori on epäkunnossa ja sen potkuri on pienimmän 

ilmanvastuksen asennossa; 

 

B) toinen moottori toimii lentoonlähtöteholla; 

 

C) laskuteline on sisään vedettynä; 

 

D) laskusiivekkeet ovat lentoonlähtöasennossa; ja 

 

E) nousunopeus on sama kuin 50 jalan korkeudessa saavutettu. 
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ii) Jatkuvan nousugradientin on oltava 1 500 jalan korkeudessa lentoonlähtöpaikan 

pinnasta vähintään 0,75 prosenttia silloin, kun: 

 

A) kriittinen moottori on epäkunnossa ja sen potkuri on pienimmän 

ilmanvastuksen asennossa; 

 

B) toinen moottori toimii enintään suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla; 

 

C) laskuteline on sisään vedettynä;  

 

D) laskusiivekkeet ovat sisään vedettyinä; ja 

 

E) nousunopeus on vähintään 1,2 kertaa VS1. 

 

b) Nousu laskuasussa 

 

1) Kaikki moottorit toiminnassa 

 

i) Jatkuvan nousugradientin on oltava vähintään 2,5 prosenttia silloin, kun: 

 

A) teho tai työntövoima on enintään se, joka voidaan saavuttaa 8 sekunnin 

kuluttua siitä, kun tehonsäätövipuja aletaan siirtää lentotyhjäkäynnin 

minimiasennosta; 
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B) laskuteline on alhaalla; 

 

C) laskusiivekkeet ovat laskuasennossa; ja 

 

D) nousunopeus on sama kuin VREF. 

 

2) Yksi moottori epäkunnossa 

 

i) Jatkuvan nousugradientin on oltava 1 500 jalan korkeudessa laskupaikan pinnasta 

vähintään 0,75 prosenttia silloin, kun: 

 

A) kriittinen moottori on epäkunnossa ja sen potkuri pienimmän 

ilmanvastuksen asennossa; 

 

B) toinen moottori toimii enintään suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla; 

 

C) laskuteline on sisään vedettynä; 

 

D) laskusiivekkeet ovat sisään vedettyinä; ja 

 

E) nousunopeus on vähintään 1,2 kertaa VS1. 
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OPS 1.535(b)(1) ja (c)(1), liite 1 

Lentoonlähdön lentorata – Suunnistus näköhavaintojen perusteella 

 

Jotta suunnistus näköhavaintojen perusteella olisi mahdollista, lentotoiminnan harjoittajan on 

varmistettava, että lennon aikana vallitsevat sellaiset sääolosuhteet, pilvikorkeus ja näkyvyys 

mukaan lukien, joissa esteet ja/tai maassa olevat kiintopisteet voidaan nähdä ja tunnistaa. 

Toimintakäsikirjassa on määrättävä käytettäville lentopaikoille minimisääolosuhteet, joissa 

ohjaamomiehistön on mahdollista jatkuvasti määrittää ja säilyttää oikea lentorata maassa olevien 

kiintopisteiden perusteella siten, että varmistetaan turvallinen etäisyys esteisiin ja maastoon 

seuraavasti: 

 

a) menetelmän on oltava tarkasti määritelty maassa olevien kiintopisteiden mukaan siten, että 

lennettävä reitti voidaan analysoida estevaravaatimusten kannalta; 

 

b) menetelmän on oltava lentokoneen suorituskyvyn mukainen ottaen huomioon lentonopeuden, 

kallistuskulman ja tuulen vaikutuksen; 

 

c) miehistön käytössä on oltava kirjallinen tai kuvallinen esitys menetelmästä; ja 

 

d) rajoittavat ympäristöolosuhteet on määriteltävä (esim. tuuli, pilvisyys, näkyvyys, päivä/yö, 

valoisuus, esteiden valaistus). 
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OPS 1.550(a), liite 1 

Jyrkän lähestymisen menetelmät 

 

a) Viranomainen voi hyväksyä käytettävän jyrkän lähestymisen menetelmiä, joissa liukukulma 

on vähintään 4,5° ja kynnyksenylityskorkeus alle 50 jalkaa, mutta kuitenkin vähintään 

35 jalkaa, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät: 

 

1) lentokäsikirjassa on annettava suurin sallittu liukukulma, muut mahdolliset rajoitukset, 

jyrkissä lähestymisissä käytettävät menetelmät normaaleja, poikkeuksellisia ja 

hätätilanteita varten sekä tarvittavat laskumatka-arvojen korjaukset jyrkän lähestymisen 

kriteereitä käytettäessä; 

 

2) kaikilla lentopaikoilla, joilla aiotaan käyttää jyrkän lähestymisen menetelmiä, on oltava 

käytettävissä soveltuva liukukulmajärjestelmä, johon kuuluu vähintään visuaalinen 

liukukulmaosoitus; ja 

 

3) sääminimit on määrättävä ja hyväksyttävä jokaiselle kiitotielle, jolle käytetään jyrkkää 

lähestymistä. Huomioon on otettava: 

 

i) esteet; 

 

ii) lähestymislaitteiden tyyppi, kuten visuaaliset apulaitteet, MLS, 3D-NAV, ILS, 

LLZ, VOR, NDB; 

 

iii) ratkaisukorkeudessa ja minimilaskeutumiskorkeudessa vaadittava 

vähimmäisnäköyhteys; 
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iv) lentokoneessa olevat laitteet; 

 

v) ohjaajan kelpoisuus ja erityinen perehtyminen kyseiseen lentopaikkaan; 

 

vi) lentokäsikirjan rajoitukset ja menetelmät; ja 

 

vii) keskeytetyn lähestymisen kriteerit. 

 

OPS 1.550(a), liite 2 

Lyhyen laskumatkan toiminta 

 

a) Kohdassa OPS 1.550(a)(2) tarkoitetussa toiminnassa sallitun laskumassan määritykseen 

voidaan käyttää etäisyyttä, joka saadaan laskemalla yhteen käytettävissä oleva ilmoitettu 

turvallisen alueen pituus ja ilmoitettu laskuun käytettävissä oleva matka. Viranomainen voi 

hyväksyä tällaisen toiminnan seuraavin edellytyksin: 

 

1) Lentopaikkaa valvovan viranomaisen on hyväksyttävä ilmoitetun turvallisen alueen 

käyttö. 

 

2) Ilmoitetulla turvallisella alueella ei saa olla esteitä tai painumia, jotka aiheuttaisivat 

vaaraa lentokoneelle laskun jäädessä vajaaksi, eikä ilmoitetulle turvalliselle alueelle saa 

päästää mitään liikkuvaa esinettä silloin, kun kiitotietä käytetään lyhyen laskumatkan 

toimintaan. 
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3) Ilmoitetun turvallisen alueen kaltevuus laskusuunnassa ei saa olla enempää kuin 

5 prosenttia ylämäkeen tai 2 prosenttia alamäkeen. 

 

4) Tämän liitteen vaatimusten mukaisesta ilmoitetusta turvallisesta alueesta laskennassa 

käytettävä pituus ei saa olla yli 90 metriä. 

 

5) Ilmoitetun turvallisen alueen leveyden on oltava vähintään kaksi kertaa kiitotien leveys, 

ja sen keskikohdan on sijaittava kiitotien keskilinjan jatkeella. 

 

6) Ilmoitetun turvallisen alueen käytettävissä olevan osan alkupää oletetaan ylitettävän 

vähintään 50 jalan korkeudelta. 

 

7) Kohdan OPS 1.480(a)(5) kantavuusvaatimus ei tässä toiminnassa koske ilmoitettua 

turvallista aluetta. 

 

8) Sääminimit on määrättävä ja hyväksyttävä jokaiselle käytettävälle kiitotielle. Niiden on 

oltava vähintään samat kuin VFR- tai ei-tarkkuuslähestymisminimit, sen mukaan 

kummat näistä ovat suuremmat. 

 

9) Ohjaajia koskevat vaatimukset on määriteltävä (katso OPS 1.975(a)). 

 

10) Viranomainen voi asettaa sellaisia lisäehtoja, jotka ovat tarpeen toiminnan 

turvallisuuden kannalta. Ehtoja asetettaessa otetaan huomioon lentokonetyypin 

ominaisuudet, lähestymislaitteet sekä lähestymisen tai laskun keskeytykseen liittyvät 

näkökohdat. 
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LUKU I 

SUORITUSARVOLUOKKA C 

 

OPS 1.560 

Yleistä 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että tämän luvun vaatimusten täyttymistä 

selvitettäessä lentokäsikirjan hyväksyttyjä suoritusarvotietoja täydennetään tarvittaessa muilla 

viranomaista tyydyttävillä tiedoilla, jos lentokäsikirjan hyväksytyt suoritusarvotiedot ovat 

riittämättömät.  

 

OPS 1.565 

Lentoonlähtö 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei lentoonlähtömassa ylitä suurinta 

lentoonlähtömassaa, joka määrätään lentokäsikirjassa sitä painekorkeutta ja lämpötilaa varten, 

joka lentoonlähtöön käytettävällä lentopaikalla vallitsee. 

 

b) Jos lentokoneen lentokäsikirjaan sisältyvissä lentoonlähtöpaikan pituustiedoissa ei oteta 

huomioon moottorihäiriötä, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei se matka 

lähtökiidon alusta, joka tarvitaan 50 jalan korkeuden saavuttamiseen maan pinnasta kaikkien 

moottorien toimiessa suurimmalla sallitulla lentoonlähtöteholla, kerrottuna: 

 

1) luvulla 1,33, kun kyseessä ovat kaksimoottoriset lentokoneet; tai 
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2) luvulla 1,25, kun kyseessä ovat kolmimoottoriset lentokoneet; tai 

 

3) luvulla 1,18, kun kyseessä ovat nelimoottoriset lentokoneet, 

 

ylitä lähtökiitoon käytettävissä olevaa matkaa sillä lentopaikalla, jolta lentoonlähtö aiotaan 

suorittaa. 

 

c) Jos lentokoneen lentokäsikirjaan sisältyvissä lentoonlähtöpaikan pituustiedoissa otetaan 

huomioon moottorihäiriö, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että seuraavat 

vaatimukset täyttyvät lentokäsikirjan määräysten mukaisesti: 

 

1) kiihdytys- ja pysäytysmatka ei saa ylittää käytettävissä olevaa kiihdytys- ja 

pysäytysmatkaa; 

 

2) lentoonlähtömatka ei saa ylittää lentoonlähtöön käytettävissä olevaa matkaa, eikä 

nousualueen pituus saa olla enemmän kuin puolet lähtökiitoon käytettävissä olevasta 

matkasta; 

 

3) lähtökiitomatka ei saa ylittää lähtökiitoon käytettävissä olevaa matkaa; 

 

4) tämän kohdan vaatimusten täyttyminen on osoitettava käyttäen samaa V1-arvoa 

keskeytetyssä ja jatketussa lentoonlähdössä; ja 

 

5) lentoonlähtömassa ei saa märällä tai epäpuhtaalla kiitotiellä ylittää sitä 

lentoonlähtömassaa, joka sallitaan samoissa olosuhteissa kuivalla kiitotiellä. 
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d) Osoittaessaan, että edellä olevien kohtien (b) ja (c) vaatimukset täyttyvät, lentotoiminnan 

harjoittajan on otettava huomioon: 

 

1) lentopaikan painekorkeus; 

 

2) lentopaikalla vallitseva lämpötila; 

 

3) kiitotien pinnan kunto ja laatu;  

 

4) kiitotien kaltevuus lentoonlähtösuunnassa; 

 

5) enintään 50 prosenttia ilmoitetusta vastatuulikomponentista tai vähintään 150 prosenttia 

ilmoitetusta myötätuulikomponentista; ja 

 

6) kiitotien sen osan pituus, joka mahdollisesti käytetään lentokoneen kääntämiseen 

kiitotien suuntaan ennen lentoonlähtöä.  

 

OPS 1.570 

Estevara lentoonlähdössä 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentoonlähdön lentorata ohittaa kaikki 

esteet pystysuunnassa vähintään etäisyydeltä 50 ft + 0,01 x D tai sivusuunnassa vähintään 

etäisyydeltä 90 m + 0,125 x D. Kaavoissa D tarkoittaa vaakasuoraa matkaa, jonka lentokone 

on kulkenut lentoonlähtöön käytettävissä olevan matkan päätekohdasta. Lentokoneilla, joiden 

siipien kärkiväli on alle 60 metriä, vaakasuuntaisena estevarana voidaan käyttää etäisyyttä: 

0,5 x siipien kärkiväli + 60 m + 0,125 x D. 
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b) Lentoonlähdön lentoradan on alettava 50 jalan korkeudelta maan pinnasta kohdassa 

OPS 1.565(b) tai (c) vaaditun lentoonlähtömatkan päätekohdasta ja päätyttävä 1 500 jalan 

korkeuteen maan pinnasta. 

 

c) Osoittaessaan, että edellä olevan (a) kohdan vaatimukset täyttyvät, lentotoiminnan harjoittajan 

on otettava huomioon: 

 

1) lentokoneen massa lähtökiidon alkaessa; 

 

2) lentopaikan painekorkeus; 

 

3) lentopaikalla vallitseva lämpötila; ja 

 

4) enintään 50 prosenttia ilmoitetusta vastatuulikomponentista tai vähintään 150 prosenttia 

ilmoitetusta myötätuulikomponentista. 

 

d) Edellä olevan (a) kohdan vaatimusten täyttymistä osoitettaessa lentosuunnan muutokset eivät 

ole sallittuja ennen kuin lentoonlähdön lentoradalla on saavutettu 50 jalan korkeus maan 

pinnasta. Tämän jälkeen lentokoneen kallistuskulma saa olla 400 jalan korkeuteen asti 

enintään 15°. Yli 400 jalan korkeudessa kallistuskulma voi olla yli 15°, mutta kuitenkin 

enintään 25°. Kallistuskulman vaikutus lentonopeuksiin ja lentorataan on otettava riittävästi 

huomioon, mukaan lukien lentonopeuden kasvusta johtuvat matkan lisäykset. 
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e) Osoittaessaan, että edellä olevan (a) kohdan vaatimukset täyttyvät silloin, kun ei edellytetä yli 

15°:n lentosuunnan muutoksia, lentotoiminnan harjoittajan ei tarvitse ottaa huomioon esteitä, 

joihin etäisyys on sivusuunnassa suurempi kuin: 

 

1) 300 metriä, jos ohjaaja kykenee säilyttämään vaaditun suunnistustarkkuuden 

estemääritysalueella; tai 

 

2) 600 metriä muussa tapauksessa. 

 

f) Osoittaessaan, että edellä olevan (a) kohdan vaatimukset täyttyvät silloin, kun edellytetään yli 

15°:n lentosuunnan muutoksia, lentotoiminnan harjoittajan ei tarvitse ottaa huomioon esteitä, 

joihin etäisyys on sivusuunnassa suurempi kuin: 

 

1) 600 metriä, jos ohjaaja kykenee säilyttämään vaaditun suunnistustarkkuuden 

estemääritysalueella; tai 

 

2) 900 metriä muussa tapauksessa. 

 

g) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava varamenetelmät, jotka täyttävät kohdan OPS 1.570 

vaatimukset ja joilla varmistetaan turvallinen reitti esteiden väistämiseksi siihen asti, kunnes 

lentokoneella voidaan joko noudattaa kohdan OPS 1.580 matkalentovaatimuksia tai suorittaa 

lasku lähtölentopaikalle tai lähtövaralentopaikalle. 
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OPS 1.575 

Matkalento – Kaikki moottorit toiminnassa 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneella on odotettavissa olevissa 

sääolosuhteissa reitin joka kohdassa ja silloin, kun reitiltä poiketaan suunnitelman mukaisesti, 

mahdollista saavuttaa vähintään kohoamisnopeus 300 jalkaa minuutissa, kun kaikki moottorit 

toimivat enintään suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla: 

 

1) alimmassa turvallisessa lentokorkeudessa, joka on määrätty toimintakäsikirjassa tai 

laskettu siinä olevien lentokonetta koskevien tietojen perusteella kutakin reitin tai 

reitiltä poikkeamisen vaihetta varten; ja 

 

2) siinä minimikorkeudessa, jota kohtien OPS 1.580 ja 1.585 vaatimusten noudattaminen 

edellyttää. 

 

OPS 1.580 

Matkalento – Yksi moottori epäkunnossa 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneella voidaan odotettavissa 

olevissa sääolosuhteissa, jos moottori vikaantuu missä tahansa reitin kohdassa tai silloin, kun 

reitiltä on poikettu suunnitelman mukaisesti, ja toinen moottori tai muut moottorit toimivat 

enintään suurimmalla sallitulla jatkuvalla teholla, jatkaa lentoa matkalentokorkeudesta 

sellaiselle lentopaikalle, jolle voidaan suorittaa lasku kohdan OPS 1.595 tai OPS 1.600 

mukaisesti. Tällöin on enintään 9,3 kilometrin (5 nm) etäisyydellä aiotusta lentoreitistä 

sijaitsevat esteet ylitettävä vähintään: 

 

1) 1 000 jalan korkeusvaralla, kun kohoamisnopeus on nolla tai lentorata on nouseva; tai 
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2) 2 000 jalan korkeusvaralla, kun lentorata on laskeva. 

 

b) Lentoradan on oltava nouseva 450 metrin (1 500 jalan) korkeudessa sen lentopaikan 

yläpuolella, jolle oletetaan suoritettavan lasku yhden moottorin vikaannuttua. 

 

c) Tässä kohdassa lentokoneella saavutettavan kohoamisnopeuden on katsottava olevan 

150 jalkaa minuutissa pienempi kuin määritetty kokonaiskohoamisnopeus. 

 

d) Osoittaessaan tämän kohdan vaatimusten täyttymistä lentotoiminnan harjoittajan on 

suurennettava edellä (a) kohdassa tarkoitettu sivuttaisvara 18,5 kilometriin (10 nm), ellei 

vaadittu suunnistustarkkuus säily vähintään 95 prosentilla lentoajasta. 

 

e) Polttoainetta voidaan poistaa turvallista menetelmää käyttäen niin paljon, että vaadittu 

varapolttoaine on lentopaikalle saavuttaessa jäljellä.  

 

OPS 1.585 

Matkalento – Kolmi- tai useampimoottoriset lentokoneet, kaksi moottoria epäkunnossa 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei kolmi- tai useampimoottorinen lentokone 

ole aiotun lentoreitin missään kohdassa kauempana sellaisesta lentopaikasta, jolla 

suoritusarvovaatimukset täyttyvät laskumassan ollessa arvioidun suuruinen, kuin etäisyydellä, 

joka vastaa 90 minuutin lentoaikaa pitkän toimintamatkan lentonopeudella 

standardilämpötilassa tyynellä kaikkien moottorien toimiessa, ellei se täytä seuraavien kohtien 

(b)–(e) vaatimuksia. 
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b) Esitetyllä lentoradalla, jota pystytään noudattamaan kahden moottorin ollessa epäkunnossa, 

lentokoneen on oltava mahdollista jatkaa lentoa odotettavissa olevissa sääolosuhteissa siten, 

että kaikki enintään 9,3 kilometrin (5 nm) etäisyydellä aiotusta lentoreitistä sijaitsevat esteet 

ylitetään vähintään 2 000 jalan korkeusvaralla, sellaiselle lentopaikalle, jolla 

suoritusarvovaatimukset täyttyvät laskumassan ollessa arvioidun suuruinen. 

 

c) Kahden moottorin oletetaan vikaantuvan sen reittiosuuden kriittisimmässä kohdassa, jossa 

lentokone on kauempana lentopaikasta, jolla suoritusarvovaatimukset täyttyvät laskumassan 

ollessa arvioidun suuruinen, kuin etäisyydellä, joka vastaa 90 minuutin lentoaikaa pitkän 

toimintamatkan lentonopeudella standardilämpötilassa tyynellä kaikkien moottorien 

toimiessa. 

 

d) Lentokoneen arvioituun massaan siinä kohdassa, jossa kahden moottorin oletetaan 

vikaantuvan, on sisällyttävä vähintään se polttoainemäärä, joka riittäisi oletetulle 

laskulentopaikalle lentämiseen siten, että saavutaan suoraan laskualueen yläpuolelle vähintään 

450 metrin (1 500 jalan) korkeudelle siitä, ja tämän jälkeen 15 minuutin vaakalentoon. 

 

e) Tässä kohdassa lentokoneella saavutettavan kohoamisnopeuden on katsottava olevan 

150 jalkaa minuutissa pienempi kuin määritetty nopeus. 

 

f) Osoittaessaan tämän kohdan vaatimusten täyttymistä lentotoiminnan harjoittajan on 

suurennettava edellä (a) kohdassa tarkoitettu sivuttaisvara 18,5 kilometriin (10 nm), ellei 

vaadittu suunnistustarkkuus säily vähintään 95 prosentilla lentoajasta. 

 

g) Polttoainetta voidaan poistaa turvallista menetelmää käyttäen niin paljon, että vaadittu 

varapolttoaine on lentopaikalle saavuttaessa jäljellä.  
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OPS 1.590 

Lasku – Määrä- ja varalentopaikat 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei kohdan OPS 1.475(a) mukaisesti määritetty 

lentokoneen laskumassa ylitä suurinta laskumassaa, joka määrätään lentokäsikirjassa sitä korkeutta 

ja, jos lentokäsikirjassa otetaan huomioon lämpötila, sitä lämpötilaa varten, jotka ovat arvioituna 

laskuajankohtana odotettavissa määrä- ja varalentopaikalla.  

 

OPS 1.595 

Lasku – Kuiva kiitotie 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kohdan OPS 1.475(a) mukaisesti määritetty 

lentokoneen laskumassa on sellainen, että arvioituna laskuajankohtana on mahdollista 

suorittaa lasku 50 jalan korkeudelta kynnyksen yläpuolelta ja pysähtyä siten, että 

määrälentopaikalla ja millä tahansa varalentopaikalla laskuun käytettävissä olevasta matkasta 

käytetään enintään 70 prosenttia. 

 

b) Osoittaessaan, että edellä olevan (a) kohdan vaatimukset täyttyvät, lentotoiminnan harjoittajan 

on otettava huomioon: 

 

1) lentopaikan korkeus merenpinnasta; 

 

2) enintään 50 prosenttia vastatuulikomponentista tai vähintään 150 prosenttia 

myötätuulikomponentista; 

 

3) kiitotien pinnan laatu; ja 
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4) kiitotien kaltevuus laskusuunnassa. 

 

c) Kun lennonvalmistelu tehdään edellä olevan (a) kohdan mukaisesti, on oletettava, että: 

 

1) lentokoneella suoritetaan lasku suotuisimmalle kiitotielle tyynellä; ja 

 

2) lentokoneella suoritetaan lasku kiitotielle, jota todennäköisimmin käytetään ottaen 

huomioon tuulen nopeuden ja suunnan, lentokoneen maakäsittelyominaisuudet sekä 

muut asiaan vaikuttavat seikat, kuten lähestymislaitteet ja maasto.  

 

d) Jos lentotoiminnan harjoittaja ei pysty noudattamaan edellä olevaa (c)(2) alakohtaa 

määrälentopaikalla, lento voidaan aloittaa, jos on valittu varalentopaikka, jolla kohtia (a), (b) 

ja (c) voidaan täysin noudattaa. 

 

OPS 1.600 

Lasku – Märkä tai epäpuhdas kiitotie 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jos asianmukaiset sääsanomat tai 

-ennusteet tai ne yhdessä osoittavat kiitotien saattavan olla arvioituna saapumisajankohtana 

märkä, laskuun käytettävissä oleva matka on vähintään kohdan OPS 1.595 mukaisesti 

määritetty vaadittu laskumatka kerrottuna luvulla 1,15. 

 

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jos asianmukaiset sääsanomat tai 

-ennusteet tai ne yhdessä osoittavat kiitotien saattavan olla arvioituna saapumisajankohtana 

epäpuhdas, laskumatka on määritetty kyseisiä olosuhteita koskevien viranomaista 

tyydyttävien arvojen perusteella eikä ylitä laskuun käytettävissä olevaa matkaa. 
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LUKU J 

MASSA JA MASSAKESKIÖ 

 

OPS 1.605 

Yleistä 

(ks. OPS 1.605, liite 1) 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneen kuorma, massa ja massakeskiö 

ovat kaikissa lentotoiminnan vaiheissa niiden rajoitusten mukaisia, joista määrätään 

hyväksytyssä lentokäsikirjassa tai toimintakäsikirjassa, jos viimeksi mainittu on rajoittavampi. 

 

b) Lentotoiminnan harjoittajan on määritettävä kaikkien lentokoneidensa massa ja massakeskiö 

punnitsemalla ennen ensimmäistä käyttöönottoa. Tämän jälkeen punnitus on suoritettava 

neljän vuoden välein, jos käytetään yksittäisten lentokoneiden massoja, tai yhdeksän vuoden 

välein, jos käytetään laivastomassoja. Muutosten ja korjausten yhteisvaikutus massaan ja 

massakeskiöön on otettava huomioon ja merkittävä asiakirjoihin. Lisäksi lentokoneet on 

punnittava uudelleen, jos muutosten vaikutusta massaan ja massakeskiöön ei tarkasti tunneta. 

 

c) Lentotoiminnan harjoittajan on määritettävä kaikkien lentokoneen operatiiviseen 

kuivamassaan sisältyvien tarvikkeiden ja miehistön jäsenten massat punnitsemalla tai 

käyttämällä standardimassoja. Myös sijoituspaikan vaikutus lentokoneen massakeskiöön on 

selvitettävä. 

 

d) Lentotoiminnan harjoittajan on määritettävä hyötykuorman massa, painolasti mukaan lukien, 

punnitsemalla tai laskemalla matkustajien ja matkatavaran standardimassojen perusteella siten 

kuin kohdassa OPS 1.620 vaaditaan. 
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e) Lentotoiminnan harjoittajan on määritettävä polttoaineen massa todellisen tiheyden tai, jos se 

ei ole tiedossa, toimintakäsikirjassa määrätyn menetelmän mukaisesti lasketun tiheyden 

perusteella.  

 

OPS 1.607 

Määritelmät 

 

a) Operatiivinen kuivamassa (Dry Operating Mass). Lentokoneen kokonaismassa sen ollessa 

valmiina tietynlajiseen lentotoimintaan, lukuun ottamatta käytettävissä olevaa polttoainetta ja 

hyötykuormaa. Operatiiviseen kuivamassaan sisältyvät esimerkiksi: 

 

1) miehistö ja miehistön matkatavarat; 

 

2) muonitustarvikkeet ja matkustajien palveluun liittyvä irtovarustus; sekä 

 

3) juomavesi ja WC-kemikaalit. 

 

b) Suurin sallittu massa ilman polttoainetta (Maximum Zero Fuel Mass). Lentokoneen suurin 

sallittu massa ilman käytettävissä olevaa polttoainetta. Määrätyissä säiliöissä olevan 

polttoaineen massa on sisällytettävä massaan ilman polttoainetta, kun näin nimenomaisesti 

mainitaan lentokäsikirjan rajoituksissa. 

 

c) Suurin sallittu rakenteellinen laskumassa (Maximum Structural Landing Mass). Lentokoneen 

suurin sallittu kokonaismassa laskussa normaaleissa olosuhteissa. 

 

d) Suurin sallittu rakenteellinen lentoonlähtömassa (Maximum Structural Take Off Mass). 

Lentokoneen suurin sallittu kokonaismassa lähtökiidon alkaessa.  
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e) Matkustajien luokittelu. 

 

1) Aikuisilla tarkoitetaan vähintään 12-vuotiaita mies- ja naispuolisia henkilöitä. 

 

2) Lapsilla tarkoitetaan 2-vuotiaita ja sitä vanhempia, mutta kuitenkin alle 12-vuotiaita 

henkilöitä. 

 

3) Sylilapsilla tarkoitetaan alle 2-vuotiaita henkilöitä. 

 

f) Hyötykuorma (Traffic Load). Matkustajien, matkatavaran ja rahdin yhteismassa, mukaan 

lukien myös muu kuin kaupallinen kuorma. 

 

OPS 1.610 

Kuormaus, massa ja massakeskiö 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on määrättävä toimintakäsikirjassa kuormaukseen sekä massan ja 

massakeskiön määritysjärjestelmään liittyvät periaatteet ja menetelmät, jotka täyttävät kohdan 

OPS 1.605 vaatimukset. Järjestelmän on katettava kaikki aiotun lentotoiminnan lajit. 

 

OPS 1.615 

Miehistömassat 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on operatiivista kuivamassaa määrittäessään käytettävä seuraavia 

miehistömassoja: 

 

1) todelliset massat, joihin sisältyvät miehistön matkatavarat; tai 
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2) standardimassat, joihin sisältyvät käsimatkatavarat ja jotka ovat ohjaamomiehistön 

jäsenille 85 kg ja matkustamomiehistön jäsenille 75 kg; tai 

 

3) muut viranomaista tyydyttävät standardimassat. 

 

b) Lentotoiminnan harjoittajan on korjattava operatiivinen kuivamassa siten, että kaikki 

lisämatkatavarat otetaan huomioon. Lisämatkatavaroiden sijoituspaikka on otettava huomioon 

lentokoneen massakeskiötä määritettäessä.  

 

OPS 1.620 

Matkustajien ja matkatavaran massat 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on laskettava matkustajien ja kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran 

massa käyttäen joko kaikkien henkilöiden ja matkatavaroiden todellista punnittua massaa tai 

jäljempänä taulukoissa 1–3 annettuja standardimassoja. Jos käytettävissä olevien 

matkustajaistuinten lukumäärä on alle 10, matkustajien massa voidaan kuitenkin määrittää 

kunkin matkustajan antaman tai hänen puolestaan annetun suullisen ilmoituksen perusteella ja 

lisäämällä siihen ennalta määrätty vakioluku käsimatkatavaran ja vaatteiden huomioon 

ottamiseksi. (Toimintakäsikirjassa on oltava ohjeet, joiden mukaan päätetään todellisten tai 

standardimassojen käytöstä, sekä menettely, jota on noudatettava, kun määritys perustuu 

suulliseen ilmoitukseen.) 

 

b) Jos massa määritetään punnitsemalla, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että 

matkustajien henkilökohtaiset tavarat ja käsimatkatavarat ovat mukana punnituksessa. 

Punnitus on tehtävä lentokoneen lähellä juuri ennen siihen nousemista. 
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c) Jos matkustajien massa määritetään standardimassojen perusteella, on käytettävä jäljempänä 

taulukoissa 1 ja 2 annettuja standardimassoja. Standardimassaan sisältyvät käsimatkatavarat 

sekä sellaisen alle 2-vuotiaan sylilapsen massa, jota aikuinen pitää sylissään samalla 

matkustajaistuimella. Erilliselle matkustajaistuimelle sijoitettavia sylilapsia pidetään tässä 

kohdassa lapsina. 

 

d) Matkustajien massat – vähintään 20 matkustajaistuinta  

 

1) Kun lentokoneessa käytettävissä olevien matkustajaistuinten kokonaismäärä on 

vähintään 20, käytetään taulukossa 1 annettuja miesten ja naisten standardimassoja. Jos 

käytettävissä olevien matkustajaistuinten kokonaismäärä on vähintään 30, voidaan 

vaihtoehtoisesti käyttää taulukon 1 sarakkeessa 'Kaikki aikuiset' annettuja massoja. 

 

2) Taulukossa 1 lomalennolla tarkoitetaan tilauslentoa, joka on tarkoitettu yksinomaan 

lomamatkapaketin osaksi. Lomalennon massa-arvoja on käytettävä, jos tiettyihin 

erityisluokkiin kuuluvien matkustajien ei-kaupalliseen kuljetukseen käytetään enintään 

5 prosenttia lentokoneen matkustajapaikoista.  

 

Taulukko 1 

 

vähintään 20 Matkustajaistuimia: 

Mies Nainen 

vähintään 30 

Kaikki aikuiset 

Kaikki muut lennot kuin lomalennot 88 kg 70 kg 84 kg 

Lomalennot 83 kg 69 kg 76 kg 

Lapset 35 kg 35 kg 35 kg 
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e) Matkustajien massat – enintään 19 matkustajaistuinta 

 

1) Kun lentokoneessa käytettävissä olevien matkustajaistuinten kokonaismäärä on enintään 

19, käytetään taulukossa 2 annettuja standardimassoja. 

 

2) Jos matkustamossa ei kyseisellä lennolla kuljeteta käsimatkatavaraa tai jos 

käsimatkatavaran massa määritetään erikseen, taulukossa annetuista miesten ja naisten 

massoista voidaan vähentää 6 kg. Henkilökohtaisia tavaroita kuten päällystakkia, 

sateenvarjoa, pientä käsilaukkua tai lompakkoa, luettavaa ja pientä kameraa ei tässä 

alakohdassa pidetä käsimatkatavarana.  

 

Taulukko 2 

 

Matkustaja-
istuimia 

1–5 6–9 10–19 

Mies 104 kg 96 kg 92 kg 

Nainen 86 kg 78 kg 74 kg 

Lapsi 35 kg 35 kg 35 kg 
 

f) Matkatavaran massa 

 

1) Kun lentokoneessa käytettävissä olevien matkustajaistuinten kokonaismäärä on 

vähintään 20, kutakin kuljetettavaksi jätettyä matkatavarakollia varten käytetään 

taulukossa 3 annettuja standardimassoja. Jos lentokoneessa on enintään 

19 matkustajaistuinta, on käytettävä kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran todellista, 

punnitsemalla määritettyä massaa. 
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2) Taulukossa 3: 

 

i) kotimaanlennolla tarkoitetaan lentoa, jonka lähtö- ja määräpaikka sijaitsevat 

saman valtion rajojen sisällä; 

 

ii) Euroopan sisäisellä lennolla tarkoitetaan lentoa, joka ei ole kotimaanlento ja jonka 

lähtö- ja määräpaikka sijaitsevat kohdan OPS 1.620(f):n liitteessä 1 määritellyn 

alueen sisällä; ja 

 

iii) mannertenvälisellä lennolla tarkoitetaan lentoa, joka ei ole Euroopan sisäinen 

lento ja jonka lähtö- ja määräpaikka sijaitsevat eri mantereilla. 

 

Taulukko 3 

Vähintään 20 istuinta 

 

Lennon tyyppi Matkatavaran 
standardimassa 

Kotimaanlento 11 kg 

Euroopan sisäinen lento 13 kg 

Mannertenvälinen lento 15 kg 

Muu lento 13 kg 
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g) Jos lentotoiminnan harjoittaja haluaa käyttää muita kuin edellä taulukoissa 1–3 annettuja 

standardimassoja, sen on ilmoitettava viranomaiselle syyt tähän ja hankittava sitä varten 

etukäteen viranomaisen hyväksyntä. Lisäksi lentotoiminnan harjoittajan on jätettävä 

viranomaisen hyväksyttäväksi yksityiskohtainen punnitustutkimussuunnitelma ja käytettävä 

kohdan OPS 1.620(g):n liitteessä 1 esitettyä tilastollista analyysimenetelmää. Sen jälkeen kun 

viranomainen on tarkistanut ja hyväksynyt punnitustutkimuksen tulokset, tarkistetut 

standardimassat koskevat ainoastaan kyseistä lentotoiminnan harjoittajaa. Tarkistettuja 

standardimassoja voidaan käyttää yksinomaan niitä olosuhteita vastaavissa olosuhteissa, 

joissa tutkimus tehtiin. Jos tarkistetut standardimassat ovat taulukoissa 1–3 annettuja 

suurempia, on käytettävä näitä tarkistettuja arvoja.  

 

h) Jos lennolle havaitaan olevan tulossa huomattava määrä matkustajia, joiden massan 

käsimatkatavarat mukaan lukien arvellaan olevan standardimassaa suurempi, lentotoiminnan 

harjoittajan on määritettävä tällaisten matkustajien todellinen massa punnitsemalla tai 

tekemällä riittävän suuri massalisäys.  

 

i) Jos käytetään kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran standardimassoja ja lähtöselvityksessä 

ilmenee, että huomattavan monien matkustajien matkatavaran massan voidaan olettaa olevan 

standardimassaa suurempi, lentotoiminnan harjoittajan on määritettävä tällaisen matkatavaran 

todellinen massa punnitsemalla tai tekemällä riittävän suuri massalisäys.  

 

j) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ilma-aluksen päällikölle ilmoitetaan, jos 

kuorman massan määritykseen on käytetty tavanomaisesta poikkeavaa menetelmää, ja että 

kyseinen menetelmä mainitaan massa- ja massakeskiöasiakirjoissa. 
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OPS 1.625 

Massa- ja massakeskiöasiakirjat 

(Katso OPS 1.625, liite 1) 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava ennen jokaista lentoa massa- ja 

massakeskiöasiakirjat, joista ilmenee kuorma ja sen sijoitus. Näiden asiakirjojen perusteella 

ilma-aluksen päällikön on voitava varmistua siitä, etteivät kuorma ja sen sijoitus aiheuta 

lentokoneen massa- ja massakeskiörajoitusten ylittymistä. Asiakirjoissa on mainittava niiden 

laatijan nimi. Lentokoneen kuormausta valvovan henkilön on allekirjoituksellaan 

vahvistettava, että kuorma ja sen sijoitus ovat massa- ja massakeskiöasiakirjojen mukaiset. 

Asiakirjojen on oltava ilma-aluksen päällikön hyväksymät, ja hänen hyväksyntänsä on 

osoitettava allekirjoituksella tai muulla vastaavalla tavalla. (Katso myös OPS 1.1055(a)(12).) 

 

b) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava ohjeet viime hetkellä tapahtuvia kuorman 

muutoksia varten. 

 

c) Jos viranomainen sen hyväksyy, lentotoiminnan harjoittaja voi käyttää muita kuin edellä 

kohdissa (a) ja (b) vaadittuja menetelmiä.  
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OPS 1.605, liite 1 

Massa ja massakeskiö – Yleistä 

(Katso OPS 1.605) 

 

a) Lentokoneen operatiivisen kuivamassan määrittäminen 

 

1) Lentokoneen punnitseminen 

 

i) Uudet lentokoneet punnitaan yleensä tehtaalla ja ne voidaan ottaa käyttöön ilman 

uutta punnitusta, jos massa- ja massakeskiötiedot on korjattu lentokoneeseen 

tehtyjen muutosten mukaan. Lentotoiminnanharjoittajalta toiselle siirtyviä 

lentokoneita ei tarvitse punnita ennen käyttöönottoa uudella lentotoiminnan 

harjoittajalla, ellei edellisestä punnituksesta ole kulunut yli neljä vuotta, jos 

kummallakin lentotoiminnan harjoittajalla on hyväksytty massantarkkailuohjelma. 

 

ii) Jokaisen yksittäisen lentokoneen massa ja massakeskiön asema on määritettävä 

uudelleen määrätyin väliajoin. Lentotoiminnan harjoittajan on määrättävä 

punnitusten välinen enimmäisaika ja tämän ajan on oltava kohdan OPS 1.605(b) 

vaatimusten mukainen. Lisäksi jokaisen lentokoneen massa ja massakeskiö on 

määritettävä uudelleen joko: 

 

A) punnitsemalla; tai 

 

B) laskennallisesti, jos lentotoiminnan harjoittaja pystyy osoittamaan valitun 

laskutavan oikeellisuuden, aina kun operatiivisen kuivamassan muutosten 

yhteisvaikutus ylittää ±0,5 prosenttia suurimmasta sallitusta laskumassasta 

tai kun massakeskiön aseman muutosten yhteisvaikutus ylittää 0,5 prosenttia 

aerodynaamisesta keskijänteestä. 
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2) Laivastomassa ja massakeskiön asema 

 

i) Jos laivasto tai ryhmä muodostuu saman mallin ja version lentokoneista, 

laivastomassana ja massakeskiön asemana voidaan käyttää keskimääräisiä arvoja, 

mikäli yksittäisten lentokoneiden operatiiviset kuivamassat ja massakeskiön 

asemat ovat jäljempänä (ii) alakohdassa vaaditulla toleranssialueella. Lisäksi 

sovelletaan alakohdissa (iii), (iv) ja (a)(3) määriteltyjä kriteereitä. 

 

ii) Toleranssit 

 

A) Jos jonkin laivastoon kuuluvan lentokoneen punnittu tai laskettu 

operatiivinen kuivamassa poikkeaa määritetystä laivaston operatiivisesta 

kuivamassasta enemmän kuin ±0,5 prosenttia suurimmasta sallitusta 

rakenteellisesta laskumassasta, tai jos lentokoneen massakeskiön asema 

poikkeaa laivaston massakeskiön asemasta enemmän kuin ±0,5 prosenttia 

aerodynaamisesta keskijänteestä, lentokonetta ei saa laskea mukaan 

kyseiseen laivastoon. Tällöin voidaan järjestää erillisiä laivastoja, joiden 

keskimääräiset laivastomassat ovat erilaiset. 

 

B) Jos lentokoneen massa on laivaston operatiivisen kuivamassan 

toleranssialueella, mutta sen massakeskiön asema jää laivaston sallitun 

vaihteluvälin ulkopuolelle, lentokonetta voidaan käyttää kyseisen laivaston 

operatiivisen kuivamassan, mutta lentokonekohtaisen massakeskiön aseman 

mukaan. 
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C) Jos yksittäisessä lentokoneessa on muihin laivastoon kuuluviin 

lentokoneisiin verrattuna rakenteellinen ero, joka voidaan tarkasti ottaa 

huomioon (esimerkiksi tarjoomon tai istuinten järjestely) ja joka aiheuttaa 

laivaston toleranssien ylittymisen, lentokone voidaan edelleen pitää 

laivastossa edellyttäen, että kyseisen lentokoneen massaa ja/tai 

massakeskiön asemaa varten tehdään tarvittavat korjaukset. 

 

D) Lentokoneilla, joille ei ole julkaistu aerodynaamista keskijännettä, on 

käytettävä lentokonekohtaisia massan ja massakeskiöaseman arvoja tai ne 

on erikseen tutkittava ja hyväksytettävä. 

 

iii) Laivastoarvojen käyttö 

 

A) Kun lentokone on punnittu tai sen varustukseen tai versioon on tehty 

muutoksia, lentotoiminnan harjoittajan on tarkistettava, että lentokoneen 

arvot ovat edelleen (2)(ii) alakohdassa vaaditulla toleranssialueella. 

 

B) Lentokoneet, joita ei ole punnittu viimeisimmän laivastomassanmäärityksen 

jälkeen, voidaan edelleen pitää laivastoarvojen mukaan käytettävässä 

laivastossa, jos yksittäisten lentokoneiden arvot tarkistetaan laskennallisesti 

ja ne pysyvät edellä (2)(ii) alakohdassa määritellyllä toleranssialueella. 

Mikäli yksittäisten lentokoneiden arvot eivät enää ole sallitulla 

toleranssialueella, lentotoiminnan harjoittajan on joko määritettävä 

laivastolle uudet arvot, jotka täyttävät alakohtien (2)(i) ja (2)(ii) ehdot, tai 

käytettävä raja-arvojen ulkopuolelle jääviä lentokoneita niiden yksittäisten 

arvojen mukaan. 
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C) Lisätäkseen lentokoneen laivastoarvojen mukaan käytettävään laivastoon 

lentotoiminnan harjoittajan on punnitsemalla tai laskemalla tarkistettava, 

että lentokoneen todelliset arvot ovat edellä (2)(ii) alakohdassa määritellyllä 

toleranssialueella. 

 

iv) Edellä olevan (2)(i) alakohdan noudattamiseksi laivastoarvot on saatettava ajan 

tasalle vähintään jokaisen laivastomassanmäärityksen päättyessä. 

 

3) Punnittavien lentokoneiden lukumäärä laivastoarvoja määritettäessä 

 

i) Jos 'n' on laivastoarvojen mukaan käytettävään laivastoon kuuluvien 

lentokoneiden lukumäärä, lentotoiminnan harjoittajan on peräkkäisten 

laivastomassanmääritysten välisenä aikana punnittava vähintään seuraavassa 

taulukossa esitetty määrä lentokoneita. 

 

Laivastoon kuuluvien 
lentokoneiden lukumäärä 

Punnitusten 
vähimmäismäärä 

2 tai 3 n 

4–9 (n + 3)/2 

10 tai enemmän (n + 51)/10 
 

ii) Laivastosta olisi valittava punnittaviksi ne lentokoneet, joiden edellisestä 

punnitsemisesta on kulunut eniten aikaa. 

 

iii) Peräkkäisten laivastomassanmääritysten välinen aika ei saa ylittää 48 kuukautta. 
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4) Punnitusten suoritus 

 

i) Joko lentokoneen valmistajan tai hyväksytyn huolto-organisaation on suoritettava 

punnitseminen. 

 

ii) Punnituksessa on noudatettava tavanomaisia, hyvän käytännön mukaisia 

varotoimia, kuten: 

 

A) tarkistettava lentokoneen ja varustuksen täydellisyys; 

 

B) varmistettava, että nesteet otetaan asianmukaisesti huomioon; 

 

C) varmistettava lentokoneen puhtaus; ja 

 

D) varmistettava, että punnitus suoritetaan suljetussa rakennuksessa. 

 

iii) Kaikkien punnitusvälineiden on oltava asianmukaisesti kalibroituja, nollattuja ja 

niitä on käytettävä valmistajan ohjeiden mukaisesti. Jokaisen vaa'an on oltava 

valmistajan, painoja ja mittoja valvovan valtion laitoksen tai valtuutetun 

organisaation kalibroima punnituslaitteiden valmistajan määrittelemin väliajoin, 

kuitenkin vähintään kahden vuoden välein. Lentokoneen massa on voitava 

laitteiden avulla määrittää tarkasti. 

 

b) Erityiset hyötykuorman standardimassat. Matkustajien ja kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran 

standardimassojen lisäksi lentotoiminnan harjoittaja voi hankkia viranomaisen hyväksynnän 

muiden kuorman osien standardimassoille. 
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c) Lentokoneen kuormaus 

 

1) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sen lentokoneet kuormataan pätevän 

henkilöstön valvonnassa. 

 

2) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että rahti kuormataan lentokoneen massan 

ja massakeskiön laskennassa käytettyjen tietojen mukaisesti. 

 

3) Lentotoiminnan harjoittajan on noudatettava rakenteesta johtuvia lisärajoituksia, kuten 

lattian lujuuteen liittyvät rajoitukset, suurin sallittu kuorma juoksumetriä kohti, suurin 

sallittu massa rahtiosastoa kohti ja/tai istuinpaikkarajoitukset. 

 

d) Massakeskiön raja-arvo 

 

1) Massakeskiöalue. Ellei istumapaikkoja määrätä ja ellei matkustajien määrää istuinriviä 

kohti, rahdin määrää rahtiruuman yksittäisissä osastoissa ja polttoaineen määrää 

yksittäisissä säiliöissä oteta tarkasti huomioon massakeskiölaskelmassa, hyväksytylle 

massakeskiöalueelle on määritettävä toiminnassa käytettävät raja-arvot. Massakeskiön 

rajoja määritettäessä on otettava huomioon mahdolliset poikkeamat kuorman oletetusta 

jakautumisesta. Jos matkustajat saavat vapaasti valita istumapaikkansa, lentotoiminnan 

harjoittajan on annettava ohjeet sen varmistamiseksi, että ohjaamo- tai 

matkustamomiehistö korjaa tilanteen, mikäli matkustajat asettuvat lentokoneen 

pituussuunnassa ääriasemiin. Massakeskiön rajojen ja asiaan liittyvien 

toimintamenetelmien, mukaan lukien matkustajien sijoittamista koskevat olettamukset, 

on oltava viranomaista tyydyttäviä.  
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2) Massakeskiön vaihtelu lennon aikana. Edellä olevan (d)(1) alakohdan vaatimusten 

lisäksi lentotoiminnan harjoittajan on osoitettava, että menetelmissä otetaan täysin 

huomioon äärirajat, joiden välillä massakeskiön asema vaihtelee lennon aikana 

matkustajien tai miehistön liikkumisen ja polttoaineen kulutuksen tai siirtämisen vuoksi. 

 

OPS 1.620(f), liite 1 

Euroopan sisäisten lentojen alueen määritelmä 

 

Kohdassa OPS 1.620(f) Euroopan sisäisillä lennoilla, jotka eivät ole kotimaanlentoja, tarkoitetaan 

seuraavassa lueteltujen pisteiden välisten kompassiviivojen rajoittamalla alueella suoritettavia 

lentoja: 

 

– N7200  E04500 

– N4000  E04500 

– N3500  E03700 

– N3000  E03700 

– N3000  W00600 

– N2700  W00900 

– N2700  W03000 

– N6700  W03000 
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– N7200  W01000 

– N7200  E04500 

 

kuten alla olevassa kaaviossa 1 esitetään: 

 

 
 

Kaavio 1 

Euroopan sisäisten lentojen alue 
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OPS 1.620(g), liite 1 

Matkustajien ja matkatavaran tarkistettujen standardimassojen määritysmenetelmä 

 

a) Matkustajat 

 

1) Satunnaisotantamenetelmä. Matkustajien ja heidän käsimatkatavaransa keskimassa on 

määritettävä punnitsemalla satunnaisotos. Satunnaisotos on otettava siten, että se 

edustaa luonteeltaan ja laajuudeltaan kaikkia matkustajia lentotoiminnan lajin, eri 

reittien lentotiheyden, saapuvien/lähtevien lentojen, vuodenajan ja lentokoneen 

istuinkapasiteetin mukaan. 

 

2) Otoksen suuruus. Tutkimussuunnitelman mukaan on punnittava vähintään se 

matkustajamäärä, joka seuraavista on suurin: 

 

i) Malliotoksesta tavanomaisten tilastollisten menetelmien mukaan laskettu 

matkustajamäärä, jolla päästään kaikkien aikuisten keskimassoja käytettäessä 

1 prosentin ja miesten ja naisten erillisiä keskimassoja käytettäessä 2 prosentin 

suhteelliseen luotettavuuteen (tarkkuuteen). 

 

ii) Jos lentokoneen matkustajaistuinkapasiteetti on:  

 

A) vähintään 40, yhteensä 2 000 matkustajaa;  

 

B) alle 40, yhteensä se matkustajamäärä, joka saadaan kertomalla 

matkustajaistuinkapasiteetti luvulla 50. 
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3) Matkustajien massat. Matkustajien massoihin on sisällyttävä myös niiden tavaroiden 

massa, jotka heillä on mukanaan lentokoneeseen noustessaan. Kun otetaan 

satunnaisotoksia matkustajien massojen määrittämistä varten, sylilapsi on punnittava 

yhdessä sen aikuisen kanssa, jonka mukana hän matkustaa. (Katso myös OPS 1.620(c), 

(d) ja (e). 

 

4) Punnituspaikka. Matkustajien punnituspaikka on valittava mahdollisimman läheltä 

lentokonetta niin, etteivät matkustajien massat tämän kohdan jälkeen enää 

todennäköisesti muutu ennen lentokoneeseen nousemista henkilökohtaisten tavaroiden 

pois jättämisen tai uusien tavaroiden mukaan ottamisen vuoksi. 

 

5) Vaaka. Matkustajien punnituksessa käytettävän vaa'an kapasiteetin on oltava vähintään 

150 kg. Asteikon pienin jakoväli saa olla enintään 500 g. Vaa'an tarkkuuden on oltava 

0,5 prosenttia, kuitenkin vähintään 200 g. 

 

6) Massa-arvojen tallentaminen. Jokaisesta tutkimukseen kuuluvasta lennosta on 

tallennettava matkustajien massa, matkustajaluokka (mies/nainen/lapsi) ja lennon 

numero. 

 

b) Kuljetettavaksi jätetty matkatavara. Kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran tarkistetut 

standardimassat määritetään vaadittavan vähimmäisotoksen keskimassojen perusteella. 

Määritykseen käytetään pääosin samaa tilastollista menetelmää kuin matkustajien massojen 

määrittämiseen, josta määrätään alakohdassa (a)(1). Matkatavaran osalta suhteellinen 

luotettavuus (tarkkuus) on 1 prosentti. Tutkimuksessa on punnittava vähintään 2 000 

kuljetettavaksi jätettyä matkatavarakollia. 
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c) Matkustajien ja kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran tarkistettujen standardimassojen 

määrittäminen 

 

1) Sen varmistamiseksi, ettei matkustajien ja kuljetettavaksi jätetyn matkatavaran 

tarkistettujen standardimassojen käyttö punnitsemalla määritettyjen todellisten massojen 

sijasta vaikuta haitallisesti lentotoiminnan turvallisuuteen, on tehtävä tilastollinen 

analyysi. Analyysin tuloksena saadaan matkustajien ja matkatavaran keskimassat sekä 

muita tietoja. 

 

2) Vähintään 20-matkustajapaikkaisissa lentokoneissa tulokseksi saatuja keskimassoja 

käytetään sellaisenaan miesten ja naisten tarkistettuina standardimassoina. 

 

3) Pienemmissä lentokoneissa matkustajien keskimassaan on tehtävä tarkistettujen 

standardimassojen määrittämiseksi seuraavat lisäykset:  

 

Matkustajaistuinten 
lukumäärä 

Vaadittava massan 
lisäys 

1–5 16 kg 

6–9 8 kg 

10–19 4 kg 
 

Vähintään 30-matkustajapaikkaisissa lentokoneissa voidaan vaihtoehtoisesti käyttää 

kaikkien aikuisten tarkistettuja standardimassoja (keskimassoja). Kuljetettavaksi jätetyn 

matkatavaran tarkistettuja standardimassoja (keskimassoja) voidaan käyttää vähintään  

20-matkustajapaikkaisissa lentokoneissa. 
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4) Lentotoiminnan harjoittajat voivat esittää viranomaiselle hyväksyttäväksi 

yksityiskohtaisen tutkimussuunnitelman ja sen tuloksena saadun poikkeaman 

tarkistetusta standardimassasta, jos tämä poikkeava arvo on määritetty tässä liitteessä 

kuvattua menetelmää käyttäen. Poikkeamat on tarkistettava uudelleen vähintään viiden 

vuoden välein. 

 

5) Kaikkien aikuisten tarkistettujen standardimassojen on perustuttava siihen, että miesten 

ja naisten suhteellinen osuus on kaikilla muilla lennoilla kuin lomalennoilla 80/20 ja 

lomalennoilla 50/50. Jos lentotoiminnan harjoittaja haluaa hankkia hyväksynnän 

erilaisen suhdeluvun käyttöön tietyillä reiteillä tai lennoilla, sen on esitettävä 

viranomaiselle tiedot, jotka osoittavat ehdotetun miesten ja naisten suhteellisen osuuden 

olevan riittävän varovaisesti arvioitu ja kattavan vähintään 84 prosenttia todellisista 

miesten ja naisten suhteellisista osuuksista vähintään sata edustavaa lentoa käsittävässä 

otoksessa. 

 

6) Saadut keskimassat pyöristetään lähimpään kokonaiseen kiloon. Kuljetettavaksi jätetyn 

matkatavaran massat pyöristetään lähimpään puoleen kiloon. 

 

OPS 1.625, liite 1 

Massa- ja massakeskiöasiakirjat 

 

a) Massa- ja massakeskiöasiakirjat 

 

1) Sisältö 
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i) Massa- ja massakeskiöasiakirjoissa on oltava seuraavat tiedot: 

 

A) lentokoneen rekisteritunnus ja tyyppi; 

 

B) lennon tunnus ja päivämäärä; 

 

C) ilma-aluksen päällikkö; 

 

D) asiakirjan laatija; 

 

E) lentokoneen operatiivinen kuivamassa ja sitä vastaava massakeskiö; 

 

F) polttoaineen massa lentoonlähdössä ja reittipolttoaineen massa; 

 

G) muiden kuluvien aineiden kuin polttoaineen massa; 

 

H) kuorman osat, mukaan lukien matkustajat, matkatavara, rahti ja painolasti; 

 

I) lentoonlähtömassa, laskumassa ja massa ilman polttoainetta; 

 

J) lentokoneen kuorman jakautuminen; 

 

K) massakeskiön asemat; ja 

 

L) massan ja massakeskiön raja-arvot. 

 

ii) Jos viranomainen sen hyväksyy, lentotoiminnan harjoittaja voi jättää osan näistä 

tiedoista pois massa- ja massakeskiöasiakirjoista. 
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2) Viime hetken muutokset. Jos massa- ja massakeskiöasiakirjojen laatimisen jälkeen 

tapahtuu viime hetken muutos, siitä on ilmoitettava ilma-aluksen päällikölle ja viime 

hetken muutos on merkittävä massa- ja massakeskiöasiakirjoihin. Toimintakäsikirjassa 

on määrättävä suurin sallittu matkustajamäärän tai ruumassa olevan kuorman muutos, 

joka voidaan hyväksyä viime hetken muutoksena. Jos tämä raja ylittyy, on laadittava 

uudet massa- ja massakeskiöasiakirjat. 

 

b) Tietokonejärjestelmät. Jos massa- ja massakeskiöasiakirjat laaditaan tietokoneistetun massan 

ja massakeskiön määritysjärjestelmän avulla, lentotoiminnan harjoittajan on tarkistettava 

tulostetietojen todenmukaisuus. Lisäksi on otettava käyttöön järjestelmä sen varmistamiseksi, 

että syöttötietojen muutokset tulevat järjestelmässä asianmukaisesti huomioon otetuiksi ja että 

tietokonejärjestelmä toimii jatkuvasti moitteettomasti. Tätä varten lentotoiminnan harjoittajan 

on tarkistettava tulostetiedot 6 kuukauden välein tai useammin. 

 

c) Lentokoneessa olevat massan ja massakeskiön määritysjärjestelmät. Jos lentotoiminnan 

harjoittaja haluaa käyttää lentokoneessa olevaa tietokoneistettua massan ja massakeskiön 

määritysjärjestelmää ensisijaisena tietolähteenä lennonvalmistelussa, sen on hankittava tähän 

viranomaisen hyväksyntä. 

 

d) Tiedonsiirtoyhteys. Jos massa- ja massakeskiöasiakirjat lähetetään lentokoneisiin 

tiedonsiirtoyhteyden välityksellä, ilma-aluksen päällikön hyväksymistä lopullisista massa- ja 

massakeskiöasiakirjoista on oltava jäljennös maassa.  
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LUKU K 

MITTARIT JA VARUSTEET 

 

OPS 1.630 

Yleistä 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentoa ei aloiteta, elleivät tässä luvussa 

vaaditut mittarit ja varusteet ole: 

 

1) hyväksyttyjä, ellei kohdassa (c) toisin mainita, ja asennettuja niitä koskevien 

vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien laitteiden toimintaa koskevat 

minimivaatimukset sekä lentotoiminta- ja lentokelpoisuusvaatimukset; ja 

 

2) lentotoiminnan lajin edellyttämässä toimintakunnossa, ellei minimivarusteluettelossa 

(MEL) toisin sallita (OPS 1.030). 

 

b)  Mittarien ja varusteiden toimintaa koskevat minimivaatimukset ovat eurooppalaisiin teknisiin 

standardeihin sovellettavissa vaatimuksissa lueteltujen eurooppalaisten teknisten standardien 

(ETSO) vaatimukset, ellei lentotoiminta- tai lentokelpoisuusmääräyksissä määrätä muista 

toimintavaatimuksista. Sellaisia mittareita ja varusteita, jotka ovat OPS:n voimaantulopäivänä 

muiden rakenne- ja toimintavaatimusten kuin ETSO:n mukaisia, voidaan edelleen käyttää tai 

asentaa, ellei tässä luvussa määrätä lisävaatimuksista. Aiemmin hyväksyttyjen mittarien ja 

varusteiden ei tarvitse olla muutetun ETSO:n tai muun muutetun määrittelyn mukaisia, ellei 

vaatimus ole taannehtiva. 
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c) Laitehyväksyntää ei vaadita seuraaville: 

 

1)  sulakkeet, joista määrätään kohdassa OPS 1.635; 

 

2)  taskulamput, joista määrätään kohdassa OPS 1.640(a)(4); 

 

3)  tarkka kello, josta määrätään kohdissa OPS 1.650(b) ja 1.652(b); 

 

4)  kartanpidin, josta määrätään kohdassa OPS 1.652(n); 

 

5)  ensiapupakkaukset, joista määrätään kohdassa OPS 1.745; 

 

6)  hätälääkintäpakkaus, josta määrätään kohdassa OPS 1.755; 

 

7) megafonit, joista määrätään kohdassa OPS 1.810; 

 

8) pelastautumisvarusteet ja pyrotekniset merkinantolaitteet (hätäraketit), joista määrätään 

kohdissa OPS 1.835(a) ja (c); sekä 

 

9) ajoankkurit ja muut varusteet, joita käytetään vesi- ja amfibiolentokoneiden 

kiinnittämiseen, ankkurointiin tai ohjaamiseen vedessä ja joista määrätään 

kohdassa OPS 1.840. 

 

d) Jos laite on tarkoitettu yhden ohjaamomiehistön jäsenen käytettäväksi omalla paikallaan 

lennon aikana, sen on oltava helposti käytettävissä hänen paikaltaan. Jos useamman 

ohjaamomiehistön jäsenen on käytettävä samaa laitetta, se on sijoitettava niin, että laitetta 

voidaan helposti käyttää kaikilta paikoilta, joilta sitä vaaditaan käytettävän. 
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e) Ohjaamomiehistön jäsenen käyttämät mittarit on järjestettävä siten, että hän voi selvästi nähdä 

niiden lukemat omalta paikaltaan poiketen mahdollisimman vähän siitä asennosta ja katseen 

suunnasta, jota hän normaalisti käyttää katsoessaan eteenpäin lentoradan suuntaisesti. Jos 

lentokoneeseen, jonka ohjaamomiehistöön kuuluu useampi kuin yksi henkilö, vaaditaan yksi 

mittari, se on sijoitettava niin, että se on nähtävissä kaikkien sitä käyttävien ohjaamomiehistön 

jäsenten paikoilta. 

 

OPS 1.635 

Ylivirtasuojat 

 

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jossa käytetään sulakkeita, ellei lennon 

aikana ole saatavilla varasulakkeita vähintään 10 prosenttia kunkin vahvuisten sulakkeiden 

määrästä, kuitenkin vähintään kolme kutakin vahvuutta. 

 

OPS 1.640 

Lentokoneen valot 

 

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, ellei siinä ole seuraavia valolaitteita: 

 

a) päivällä lennettäessä: 

 

1) valomajakkajärjestelmä (anticollision light system); 
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2) lentokoneen sähköjärjestelmästä virran saava valaistus, jolla kaikki lentokoneen 

turvallisen käytön kannalta oleelliset mittarit ja laitteet voidaan riittävästi valaista; 

 

3) lentokoneen sähköjärjestelmästä virran saava valaistus, jolla kaikki matkustajaosastot 

voidaan valaista; ja 

 

4) taskulamppu jokaista vaadittua miehistön jäsentä varten. Lampun on oltava helposti 

miehistön jäsenten saatavissa, kun he istuvat määrätyillä paikoillaan. 

 

b) Yöllä lennettäessä vaaditaan edellä (a) kohdassa mainittujen lisäksi: 

 

1) purjehdusvalot; ja 

 

2) kaksi laskuvalonheitintä tai yksi valonheitin, jossa on kaksi erikseen sytytettävää 

hehkulankaa; ja 

 

3) valot, joista määrätään kansainvälisissä säännöissä yhteentörmäysten ehkäisemiseksi 

merellä, jos kyseessä on vesi- tai amfibiolentokone. 

 

OPS 1.645 

Tuulilasinpyyhkimet 

 

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli 

5 700 kg:n painoista lentokonetta, ellei siinä ole jokaista ohjaajanpaikkaa kohden tuulilasinpyyhintä 

tai vastaavaa laitetta, jolla osa tuulilasista voidaan pitää puhtaana sateella.  
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OPS 1.650 

VFR-lentotoiminta päivällä – Lento- ja suunnistusmittarit 

ja niihin liittyvät varusteet 

 

Lentotoiminnan harjoittaja saa käyttää lentokonetta päivällä näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti 

ainoastaan, jos siinä on seuraavissa kohdissa vaaditut lento- ja suunnistusmittarit ja niihin liittyvät 

varusteet, ja vain kyseisissä kohdissa mainituin ehdoin: 

 

a) magneettikompassi; 

 

b) tarkka kello, joka näyttää ajan tunteina, minuutteina ja sekunteina; 

 

c) tarkkuuskorkeusmittari, joka näyttää korkeuden jalkoina ja jonka asetusasteikossa on 

hehtopascal- tai millibaarijaotus; mittarin on oltava säädettävissä mihin tahansa 

ilmanpaineeseen, joka lennon aikana todennäköisesti joudutaan korkeusmittariin asettamaan; 

 

d) nopeusmittari, joka näyttää ilmanopeuden solmuina; 

 

e) pystynopeusmittari; 

 

f) kaarto- ja luisumittari, tai kaartokoordinaattori, jossa on luisumittari; 

 

g) keinohorisontti; 

 

h) stabiloitu suuntamittari (suuntahyrrä); ja 
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i) lämpömittari, joka näyttää ohjaamoon ulkoilman lämpötilan celsiusasteina. 

 

j) Enintään 60 minuuttia kestävillä lennoilla, joilla lentoonlähtö ja lasku suoritetaan samalla 

lentopaikalla ja joilla pysytään enintään 50 meripeninkulman etäisyydellä kyseisestä 

lentopaikasta, voidaan kaikki edellä kohdissa (f), (g) ja (h) sekä jäljempänä alakohdissa (k)(4), 

(k)(5) ja (k)(6) vaaditut mittarit korvata joko kaarto- ja luisumittarilla, luisumittarin 

sisältävällä kaartokoordinaattorilla tai sekä keinohorisontilla että luisumittarilla. 

 

k) Silloin, kun lentokoneessa on vaatimusten mukaan oltava kaksi ohjaajaa, myös toisella 

ohjaajanpaikalla on oltava seuraavat erilliset mittarit: 

 

1) tarkkuuskorkeusmittari, joka näyttää korkeuden jalkoina ja jonka asetusasteikossa on 

hehtopascal- tai millibaarijaotus; mittarin on oltava säädettävissä mihin tahansa ilman- 

paineeseen, joka lennon aikana todennäköisesti joudutaan korkeusmittariin asettamaan; 

 

2) nopeusmittari, joka näyttää ilmanopeuden solmuina; 

 

3) pystynopeusmittari; 

 

4) kaarto- ja luisumittari, tai kaartokoordinaattori, jossa on luisumittari; 

 

5) keinohorisontti; ja 

 

6) stabiloitu suuntamittari (suuntahyrrä). 



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 240 
LIITE DG C III   FI 

l) Jokaisessa ilmanopeuden mittausjärjestelmässä on oltava pitot-putken lämmitys tai muu 

vastaava keino, jolla ehkäistään kosteuden tiivistymisestä tai jäätymisestä johtuvat 

toimintahäiriöt, jos: 

 

1) lentokoneen suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg tai suurin hyväksytty 

matkustajapaikkaluku yli 9; 

 

2) lentokoneelle on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen 

lentokelpoisuustodistus 1. huhtikuuta 1999 tai sen jälkeen. 

 

m) Aina kun vaaditaan kaksi mittaria, kumpaakin ohjaajaa varten on oltava erilliset näytöt, 

valitsimet ja muut tarvittavat laitteet. 

 

n) Kaikissa lentokoneissa on oltava laitteet sen osoittamiseksi, jos vaadittavat lentomittarit eivät 

saa riittävästi käyttövoimaa. 

 

o) Kaikissa lentokoneissa, joita koskevia ilman kokoonpuristuvuusrajoituksia vaadittavat 

nopeusmittarit eivät muutoin ilmaise, on oltava Mach-mittari jokaisella ohjaajanpaikalla. 

 

p) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta VFR-lentotoimintaan päivällä, ellei 

siinä ole kuuloke- ja puomimikrofoniyhdistelmää tai vastaavaa laitetta jokaista 

ohjaamotehtävissä olevaa ohjaamomiehistön jäsentä varten.  
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OPS 1.652 

IFR- tai yölentotoiminta – Lento- ja suunnistusmittarit ja niihin liittyvät varusteet 

 

Lentotoiminnan harjoittaja saa käyttää lentokonetta mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti tai yöllä 

näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti ainoastaan, jos siinä on seuraavissa kohdissa vaaditut lento- 

ja suunnistusmittarit ja niihin liittyvät varusteet, ja vain kyseisissä kohdissa mainituin ehdoin:  

 

a) magneettikompassi; 

 

b) tarkka kello, joka näyttää ajan tunteina, minuutteina ja sekunteina; 

 

c) kaksi tarkkuuskorkeusmittaria, jotka näyttävät korkeuden jalkoina ja joiden asetusasteikoissa 

on hehtopascal- tai millibaarijaotus; mittarien on oltava säädettävissä mihin tahansa 

ilmanpaineeseen, joka lennon aikana todennäköisesti joudutaan korkeusmittariin asettamaan. 

Korkeusmittareissa on oltava laskurirumpunäytön ja osoitinnäytön yhdistelmä tai vastaava 

näyttö; 

 

d) ilmanopeuden mittausjärjestelmä, johon kuuluu pitot-putken lämmitys tai jossa kosteuden 

tiivistymisestä tai jäätymisestä johtuvat toimintahäiriöt ehkäistään muulla tavoin, sekä 

pitot-putken lämmityksen vian ilmaisu. Pitot-putken lämmityksen vian ilmaisua ei kuitenkaan 

tarvitse olla lentokoneissa, joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on enintään 9 tai 

suurin sallittu lentoonlähtömassa enintään 5 700 kg ja joille on myönnetty lentokonekohtainen 

lentokelpoisuustodistus ennen 1. huhtikuuta 1998; 

 

e) pystynopeusmittari; 



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 242 
LIITE DG C III   FI 

f) kaarto- ja luisumittari; 

 

g) keinohorisontti; 

 

h) stabiloitu suuntamittari (suuntahyrrä); 

 

i) lämpömittari, joka näyttää ohjaamoon ulkoilman lämpötilan celsiusasteina; ja 

 

j)  kaksi erillistä staattisen paineen järjestelmää. Potkurilentokoneissa, joiden suurin sallittu 

lentoonlähtömassa on enintään 5 700 kg, voidaan kuitenkin käyttää yhtä staattisen paineen 

järjestelmää ja yhtä staattisen paineen varajärjestelmää. 

 

k) Silloin, kun lentokoneessa on vaatimusten mukaan oltava kaksi ohjaajaa, myös toisella 

ohjaajanpaikalla on oltava seuraavat erilliset mittarit: 

 

1) tarkkuuskorkeusmittari, joka näyttää korkeuden jalkoina ja jonka asetusasteikossa on 

hehtopascal- tai millibaarijaotus. Mittarin on oltava säädettävissä mihin tahansa 

ilmanpaineeseen, joka lennon aikana todennäköisesti joudutaan korkeusmittariin 

asettamaan. Tämä saa olla toinen edellä (c) kohdassa vaadituista kahdesta 

korkeusmittarista. Korkeusmittareissa on oltava laskurirumpunäytön ja osoitinnäytön 

yhdistelmä tai vastaava näyttö; 
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2) ilmanopeuden mittausjärjestelmä, johon kuuluu pitot-putken lämmitys tai jossa 

kosteuden tiivistymisestä tai jäätymisestä johtuvat toimintahäiriöt ehkäistään muulla 

tavoin, sekä pitot-putken lämmityksen vian ilmaisu. Pitot-putken lämmityksen vian 

ilmaisua ei kuitenkaan tarvitse olla lentokoneissa, joiden suurin hyväksytty 

matkustajapaikkaluku on enintään 9 tai suurin sallittu lentoonlähtömassa enintään 

5 700 kg ja joille on myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus aiemmin 

kuin 1. huhtikuuta 1998; 

 

3) pystynopeusmittari; 

 

4) kaarto- ja luisumittari; 

 

5) keinohorisontti; 

 

6) stabiloitu suuntamittari (suuntahyrrä). 

 

l) Lentokoneissa, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg tai suurin hyväksytty 

matkustajapaikkaluku yli 9, on lisäksi oltava varakeinohorisontti, jota voidaan käyttää 

kummaltakin ohjaajanpaikalta ja joka: 

 

1) on normaalin lentotoiminnan aikana jatkuvasti toiminnassa ja saa normaalin 

sähköntuottojärjestelmän täydellisen vikaantumisen jälkeen energiansa normaalista 

järjestelmästä riippumattomasta virtalähteestä; 

 

2) toimii luotettavasti vähintään 30 minuutin ajan normaalin sähköntuottojärjestelmän 

täydellisen vikaantumisen jälkeen, ottaen huomioon varavirtalähteen muun 

kuormituksen ja toimintamenetelmät; 
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3) toimii muista keinohorisonteista riippumatta; 

 

4) on automaattisesti toiminnassa normaalin sähköntuottojärjestelmän täydellisen 

vikaantumisen jälkeen; ja 

 

5) on riittävästi valaistu kaikissa lentotoiminnan vaiheissa. Edellä esitetyt vaatimukset 

eivät koske lentokoneita, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 5 700 kg, 

jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa ennen 1. huhtikuuta 1995 ja joissa on 

varakeinohorisontti vasemmanpuoleisessa mittaritaulussa. 

 

m) Ohjaamomiehistön on voitava selvästi havaita, milloin edellä kohdassa (l) vaadittu 

varakeinohorisontti toimii varasähköllä. Jos varakeinohorisonttia varten on oma virtalähde, 

mittarissa tai mittaritaulussa on oltava merkki, joka osoittaa tämän virtalähteen olevan 

käytössä. 

 

n) Kartanpidin paikassa, jossa kartta on helposti luettavissa ja yölennoilla valaistavissa. 

 

o) Jos varakeinohorisontti on hyväksytty CS 25.1303(b)(4):n tai vastaavan vaatimuksen 

mukaisesti, kaarto- ja luisumittarit voidaan korvata luisumittareilla.  

 

p) Aina kun vaaditaan kaksi mittaria, kumpaakin ohjaajaa varten on oltava erilliset näytöt, 

valitsimet ja muut tarvittavat laitteet. 
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q) Kaikissa lentokoneissa on oltava laitteet sen osoittamiseksi, jos vaadittavat lentomittarit eivät 

saa riittävästi käyttövoimaa. 

 

r) Kaikissa lentokoneissa, joita koskevia ilman kokoonpuristuvuusrajoituksia vaadittavat 

nopeusmittarit eivät muutoin ilmaise, on oltava Mach-mittari jokaisella ohjaajanpaikalla. 

 

s) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta IFR- tai yölentotoimintaan, ellei siinä 

ole kuuloke- ja puomimikrofoniyhdistelmää tai vastaavaa laitetta jokaista ohjaamotehtävissä 

olevaa ohjaamomiehistön jäsentä varten sekä ohjaussauvaan sijoitettua tangenttipainiketta 

jokaiselle vaaditulle ohjaajalle. 

 

OPS 1.655 

Yhden ohjaajan miehistön IFR- tai yölentotoimintaan vaadittavat lisävarusteet 

 

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta yhden ohjaajan miehistön 

IFR-lentotoimintaan, ellei siinä ole automaattiohjausta, johon kuuluu vähintään korkeudenpito- ja 

ohjaussuuntatoiminto.  

 

OPS 1.660 

Korkeusvaroitusjärjestelmä 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää potkuriturbiinikäyttöistä lentokonetta, jonka suurin 

sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg tai suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 9, 

eikä suihkumoottorikäyttöistä lentokonetta, ellei siinä ole korkeusvaroitusjärjestelmää, joka: 

 

1) varoittaa ohjaamomiehistöä, kun lähestytään ennalta valittua korkeutta; ja 
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2) varoittaa ohjaamomiehistöä vähintään äänimerkillä, kun poiketaan ennalta valitun 

korkeuden ylä- tai alapuolelle.  

 

Edellä esitetyt vaatimukset eivät kuitenkaan koske suurimmalta sallitulta 

lentoonlähtömassaltaan enintään 5 700 kg:n painoisia lentokoneita, joiden suurin hyväksytty 

matkustajapaikkaluku on yli 9 ja joille on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen 

lentokelpoisuustodistus ennen 1 päivää huhtikuuta 1972 ja jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa 

ennen 1. huhtikuuta 1995.  

 

OPS 1.665 

Maan läheisyydestä varoittavat järjestelmät (GPWS ja TAWS) 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää turbiinikäyttöistä lentokonetta, jonka suurin sallittu 

lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg tai suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 9, ellei 

siinä ole maan läheisyydestä varoittavaa järjestelmää, joka antaa ennakkovaroituksen 

maastoesteistä (Terrain Awareness and Warning System, TAWS). 

 

b) Maan läheisyydestä varoittavan järjestelmän on automaattisesti annettava ohjaamomiehistölle 

oikea-aikainen ja selvästi erottuva varoitus vajoamisnopeudesta, maan läheisyydestä, 

korkeuden menetyksestä lentoonlähdön tai ylösvedon jälkeen, virheellisestä laskuasusta ja 

poikkeamisesta liukupolun alapuolelle. Varoitukset on annettava äänimerkein, ja niiden 

lisäksi voidaan käyttää myös näkömerkkejä. 

 

c)  TAWS-järjestelmän on automaattisesti varoitettava ohjaamomiehistöä näkö- ja äänimerkein 

sekä karttanäytön avulla niin, että ohjaajille jää riittävästi aikaa välttää ohjattavissa olevan 

lentokoneen törmäys maastoon (CFIT). Järjestelmän on varoitettava edessä olevista 

maastoesteistä ja riittämättömästä estevarasta.  
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OPS 1.668 

Yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittava järjestelmä (ACAS) 

 

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää turbiinikäyttöistä lentokonetta, jonka suurin sallittu 

lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg tai suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 19, ellei siinä ole 

yhteentörmäysvaarasta ilmassa varoittavaa järjestelmää, jonka minimisuorituskyky on vähintään 

ACAS II -tasoinen.  

 

OPS 1.670 

Lentokoneen säätutka 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää: 

 

1) paineistettua lentokonetta; tai 

 

2) paineistamatonta lentokonetta, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg; 

tai 

 

3) suurimmalta hyväksytyltä matkustajapaikkaluvultaan yli 9-paikkaista paineistamatonta 

lentokonetta, ellei siinä ole säätutkaa, kun lentokonetta käytetään yöllä tai 

mittarisääolosuhteissa sellaisilla alueilla, joilla reitin varrella voidaan olettaa esiintyvän 

ukkosta tai muita vaarallisia sääolosuhteita, joiden katsotaan olevan lentokoneen 

säätutkan avulla havaittavia. 
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b) Suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli 5 700 kg:n painoisissa paineistetuissa 

potkurilentokoneissa, joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on enintään 9, säätutka 

voidaan viranomaisen hyväksyessä korvata muilla laitteilla, jotka pystyvät havaitsemaan 

ukkoset ja muut vaaralliset sääolosuhteet, joiden katsotaan olevan lentokoneen säätutkan 

avulla havaittavia.  

 

OPS 1.675 

Jäätävissä olosuhteissa lentämiseen tarvittava varustus 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta jäätävissä olosuhteissa tai jos jäätämistä 

on odotettavissa, ellei sitä ole hyväksytty ja varustettu lentämään jäätävissä olosuhteissa. 

 

b) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta yöllä jäätävissä olosuhteissa tai jos 

jäätämistä on odotettavissa, ellei siinä ole valaistusta jään muodostumisen havaitsemiseksi tai 

jäätymisen ilmaisinta. Käytettävä valaistus ei saa aiheuttaa sellaista häikäisyä tai heijastuksia, 

jotka haittaisivat miehistön jäsenten tehtävien suorittamista. 

 

OPS 1.680 

Kosmisen säteilyn mittauslaitteet 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että yli 15 000 metrin (49 000 ft) korkeudessa 

käytettäviksi tarkoitetuissa lentokoneissa on laite, joka jatkuvasti mittaa ja ilmaisee saatavan 

kosmisen säteilyn annostehon (avaruudesta ja auringosta peräisin olevan ionisoivan ja 

neutronisäteilyn kokonaismäärän) sekä kullakin lennolla kertyvän säteilyannoksen. 
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OPS 1.685 

Ohjaamomiehistön sisäpuhelinjärjestelmä 

 

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jonka ohjaamomiehistöön kuuluu 

vaatimusten mukaan useampi kuin yksi jäsen, ellei siinä ole sisäpuhelinjärjestelmää jokaisen 

ohjaamomiehistön jäsenen käytettävissä. Järjestelmään on kuuluttava kuulokkeet ja mikrofoni, joka 

ei saa olla kädessä pidettävää tyyppiä. 

 

OPS 1.690 

Miehistön jäsenten sisäpuhelinjärjestelmä 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa 

on yli 15 000 kg tai suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 19, ellei siinä ole miehistön 

jäsenten sisäpuhelinjärjestelmää. Vaatimus ei kuitenkaan koske lentokoneita, joille on 

ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus ennen 

1. huhtikuuta 1965 ja jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa ennen 1. huhtikuuta 1995. 

 

b) Tässä kohdassa vaaditun miehistön jäsenten sisäpuhelinjärjestelmän on: 

 

1) toimittava matkustamokuulutusjärjestelmästä riippumatta, lukuun ottamatta 

käsipuhelimia, kuulokkeita, mikrofoneja, valintakytkimiä ja merkinantolaitteita; 

 

2)  saatava aikaan kaksisuuntainen viestintäyhteys ohjaamosta: 

 

i) kaikkiin matkustamon osastoihin; 
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ii) kaikkiin tarjoomoihin, jotka sijaitsevat muualla kuin matkustamon tasolla; 

 

iii) kaikkiin etäällä sijaitseviin miehistön osastoihin, jotka eivät ole matkustamon 

tasolla ja joihin ei pääse helposti matkustamosta; 

 

3)  oltava helposti käytettävissä jokaisen vaaditun ohjaamomiehistön jäsenen paikalta 

ohjaamossa; 

 

4)  oltava helposti käytettävissä vaadittujen matkustamomiehistön jäsenten paikoilta, jotka 

ovat yksittäisten tai pareittain sijaitsevien lattiatason varauloskäyntien läheisyydessä; 

 

5)  sisällettävä ääni- tai näkömerkkeihin perustuva kutsujärjestelmä, jota ohjaamomiehistön 

jäsenet voivat käyttää matkustamomiehistön kutsumiseen ja matkustamomiehistön 

jäsenet ohjaamomiehistön kutsumiseen; 

 

6)  annettava merkki, josta puhelun vastaanottaja voi päätellä, onko kyseessä tavanomainen 

vai hätäpuhelu; ja 

 

7)  saatava aikaan maassa kaksisuuntainen viestintäyhteys maahenkilöstön ja vähintään 

kahden ohjaamomiehistön jäsenen välille. 
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OPS 1.695 

Matkustamokuulutusjärjestelmä 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää suurimmalta hyväksytyltä 

matkustajapaikkaluvultaan yli 19-paikkaista lentokonetta, ellei siihen ole asennettu 

matkustamokuulutusjärjestelmää. 

 

b)  Tässä kohdassa vaaditun matkustamokuulutusjärjestelmän on: 

 

1)  toimittava sisäpuhelinjärjestelmästä riippumatta, lukuun ottamatta käsipuhelimia, 

kuulokkeita, mikrofoneja, valintakytkimiä ja merkinantolaitteita; 

 

2)  oltava helposti saatavilla välittömään käyttöön jokaisen vaaditun ohjaamomiehistön 

jäsenen paikalta; 

 

3)  sisällettävä kutakin sellaista vaadittua lattiatason varauloskäyntiä kohti, jonka vieressä 

on matkustamomiehistön istuin, mikrofoni, joka on helposti matkustamomiehistön 

jäsenen saatavilla tämän istuessa paikallaan. Samaa mikrofonia voidaan kuitenkin 

käyttää useampaa uloskäyntiä varten, jos uloskäynnit sijaitsevat niin lähellä toisiaan, 

että paikoillaan istuvat matkustamomiehistön jäsenet voivat viestiä keskenään suullisesti 

ilman apuvälineitä; 

 

4)  oltava valmiina matkustamomiehistön jäsenen käyttöön 10 sekunnissa jokaiselta 

matkustamon paikalta, jolta järjestelmä on käytettävissä; ja 

 

5) oltava kuultavissa ja ymmärrettävissä kaikilla matkustajaistuimilla, käymälöissä sekä 

matkustamomiehistön istuimilla ja työpisteissä. 
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OPS 1.700 

Ohjaamoäänittimet – 1 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jolle on ensimmäisen kerran 

myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus 1. huhtikuuta 1998 tai sen jälkeen ja 

joka: 

 

1) on monimoottorinen, turbiinikäyttöinen ja jonka suurin hyväksytty 

matkustajapaikkaluku on yli 9; tai 

 

2) jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg,  

 

ellei siinä ole ohjaamoäänitintä (CVR), joka tallentaa aikamerkit ja: 

 

i) ohjaamosta lähetetyn ja siellä vastaanotetun radiopuhelinliikenteen; 

 

ii) ohjaamon äänet sekä jokaisesta käytössä olevasta puomimikrofonista ja 

happinaamarin mikrofonista saadut äänisignaalit keskeytyksettä; 

 

iii) ohjaamossa olevien ohjaamomiehistön jäsenten puheviestinnän, joka on 

tapahtunut lentokoneen sisäpuhelinjärjestelmän kautta;  

 

iv) kuulokkeisiin tai kaiuttimeen tulleet suunnistus- ja lähestymislaitteiden puhe- tai 

äänitunnukset; ja  
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v) ohjaamossa olevien ohjaamomiehistön jäsenten puheviestinnän, joka on 

tapahtunut matkustamokuulutusjärjestelmän kautta, jos lentokoneessa on tällainen 

järjestelmä. 

 

b) Ohjaamoäänittimen on säilytettävä tallentuneet tiedot vähintään sen kahden viimeisen 

toimintatunnin ajalta. Suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan enintään 5 700 kg:n 

painoisissa lentokoneissa tämä aika voidaan kuitenkin vähentää 30 minuuttiin. 

 

c) Ohjaamoäänittimen on aloitettava tallennus automaattisesti ennen kuin lentokone alkaa 

liikkua omalla voimallaan ja jatkettava tallennusta, kunnes lentokone ei lennon päätyttyä enää 

voi liikkua omalla voimallaan. Lisäksi ohjaamoäänittimen on aloitettava tallennus sähkövirran 

saatavuuden mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa niiden ohjaamotarkistusten 

aikana, jotka tehdään lennon alkaessa ennen moottorien käynnistämistä, ja jatkettava 

tallennusta niihin ohjaamotarkistuksiin asti, jotka tehdään lennon päätyttyä heti moottorien 

sammuttamisen jälkeen. 

 

d) Ohjaamoäänittimessä on oltava laite, joka helpottaa sen paikantamista vedessä. 

 

OPS 1.705 

Ohjaamoäänittimet – 2 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää monimoottorista turbiinikäyttöistä lentokonetta, jolle 

on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus 1. tammikuuta 

1990 ja 31. maaliskuuta 1998 välisenä aikana ja jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on 

enintään 5 700 kg ja suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 9, ellei siinä ole 

ohjaamoäänitintä (CVR), joka tallentaa: 

 

1) ohjaamosta lähetetyn ja siellä vastaanotetun radiopuhelinliikenteen; 
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2)  ohjaamon äänet sekä mahdollisuuksien mukaan jokaisesta käytössä olevasta 

puomimikrofonista ja happinaamarin mikrofonista saadut äänisignaalit keskeytyksettä; 

 

3)  ohjaamossa olevien ohjaamomiehistön jäsenten puheviestinnän, joka on tapahtunut 

lentokoneen sisäpuhelinjärjestelmän kautta; 

 

4)  kuulokkeisiin tai kaiuttimeen tulleet suunnistus- ja lähestymislaitteiden puhe- tai 

äänitunnukset; ja 

 

5) ohjaamossa olevien ohjaamomiehistön jäsenten puheviestinnän, joka on tapahtunut 

matkustamokuulutusjärjestelmän kautta, jos lentokoneessa on tällainen järjestelmä. 

 

b) Ohjaamoäänittimen on säilytettävä tallentuneet tiedot vähintään viimeisten 30 minuutin ajalta, 

jotka äänitin on ollut toiminnassa. 

 

c) Ohjaamoäänittimen on aloitettava tallennus ennen kuin lentokone alkaa liikkua omalla 

voimallaan ja jatkettava tallennusta, kunnes lentokone ei lennon päätyttyä enää voi liikkua 

omalla voimallaan. Lisäksi ohjaamoäänittimen on aloitettava tallennus sähkövirran 

saatavuuden mukaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa lentoa edeltävien 

ohjaamotarkistusten aikana ja jatkettava tallennusta niihin ohjaamotarkistuksiin asti, jotka 

tehdään lennon päätyttyä heti moottorien sammuttamisen jälkeen. 

 

d) Ohjaamoäänittimessä on oltava laite, joka helpottaa sen paikantamista vedessä. 

 



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 255 
LIITE DG C III   FI 

OPS 1.710 

Ohjaamoäänittimet – 3 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli 

5 700 kg:n painoista lentokonetta, jolle on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen 

lentokelpoisuustodistus ennen 1. huhtikuuta 1998, ellei siinä ole ohjaamoäänitintä (CVR), 

joka tallentaa: 

 

1) ohjaamosta lähetetyn ja siellä vastaanotetun radiopuhelinliikenteen; 

 

2)  ohjaamon äänet; 

 

3) ohjaamossa olevien ohjaamomiehistön jäsenten puheviestinnän, joka on tapahtunut 

lentokoneen sisäpuhelinjärjestelmän kautta; 

 

4)  kuulokkeisiin tai kaiuttimeen tulleet suunnistus- ja lähestymislaitteiden puhe- tai 

äänitunnukset; ja 

 

5)  ohjaamossa olevien ohjaamomiehistön jäsenten puheviestinnän, joka on tapahtunut 

matkustamokuulutusjärjestelmän kautta, jos lentokoneessa on tällainen järjestelmä. 

 

b)  Ohjaamoäänittimen on säilytettävä tallentuneet tiedot vähintään viimeisten 30 minuutin ajalta, 

jotka äänitin on ollut toiminnassa. 
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c) Ohjaamoäänittimen on aloitettava tallennus ennen kuin lentokone alkaa liikkua omalla 

voimallaan ja jatkettava tallennusta kunnes lentokone ei lennon päätyttyä enää voi liikkua 

omalla voimallaan. 

 

d) Ohjaamoäänittimessä on oltava laite, joka helpottaa sen paikantamista vedessä.  

 

OPS 1.715 

Lentoarvotallentimet – 1 

(Katso OPS 1.715, liite 1) 

 

a)  Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jolle on ensimmäisen kerran 

myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus 1. huhtikuuta 1998 tai sen jälkeen ja 

joka: 

 

1)  on monimoottorinen, turbiinikäyttöinen ja jonka suurin hyväksytty 

matkustajapaikkaluku on yli yhdeksän (9); tai 

 

2) jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg,  

 

ellei siinä ole lentoarvotallenninta, joka tallentaa ja säilyttää tiedot digitaalisesti. Lisäksi on 

oltava käytettävissä menetelmä, jolla laitteeseen tallentuneet tiedot voidaan helposti purkaa. 

 

b)  Lentoarvotallentimen on säilytettävä tallentuneet tiedot vähintään sen 25 viimeisen 

toimintatunnin ajalta. Suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan enintään 5 700 kg:n 

painoisissa lentokoneissa tämä aika voidaan kuitenkin lyhentää 10 tuntiin. 
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c)  Lentoarvotallentimen on tallennettava seuraavat parametrit ja vastaavat aikamerkit: 

 

1)  parametrit, jotka luetellaan OPS 1.715:n liitteen 1 taulukossa A1 tai A2, soveltuvin osin; 

 

2) suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli 27 000 kg:n painoisissa lentokoneissa 

myös parametrit, jotka luetellaan OPS 1.715:n liitteen 1 taulukossa B;  

 

3) edellä (a) kohdassa tarkoitettujen lentokoneiden lentoarvotallentimien on tallennettava 

kaikki erityiset parametrit, jotka liittyvät lentokoneen uudenlaiseen tai ainutlaatuiseen 

rakenteeseen tai käyttöominaisuuksiin ja jotka viranomainen on määrittänyt 

tyyppihyväksymistodistuksen tai lisätyyppihyväksymistodistuksen myöntämisen 

yhteydessä; ja 

 

4)  elektronisilla näyttöjärjestelmillä varustetuissa lentokoneissa on tallennettava myös 

OPS 1.715:n liitteen 1 taulukossa C luetellut parametrit. Lentokoneissa, joille on 

ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus ennen 

20. elokuuta 2002, ei kuitenkaan tarvitse tallentaa sellaisia parametrejä, joiden osalta: 

 

i) anturia ei ole käytettävissä; tai 

 

ii)  tallentaminen edellyttäisi tiedon tuottavan lentokoneen järjestelmän tai laitteen 

muuttamista; tai  

 

iii) signaalit eivät ole yhteensopivia tallennusjärjestelmän kanssa; 

 

mikäli viranomainen sallii niiden tallentamatta jättämisen. 
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d)  Tiedot on otettava sellaisista lentokoneessa olevista lähteistä, joiden avulla saadaan tarkasti 

ohjaamomiehistön nähtävissä oleva tieto. 

 

e)  Lentoarvotallentimen on aloitettava tietojen tallennus automaattisesti ennen kuin lentokone 

voi liikkua omalla voimallaan ja lopetettava tallennus automaattisesti sen jälkeen, kun 

lentokone ei enää voi liikkua omalla voimallaan.  

 

f)  Lentoarvotallentimessa on oltava laite, joka helpottaa sen paikantamista vedessä. 

 

g)  Lentokoneiden, joille on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen 

lentokelpoisuustodistus 1. huhtikuuta 1998 tai sen jälkeen, mutta kuitenkin viimeistään 

1. huhtikuuta 2001, ei tarvitse täyttää kohdan OPS 1.715(c) vaatimuksia, jos niistä 

poikkeamiseen on saatu viranomaisen hyväksyntä ja: 

 

1)  kohdan OPS 1.715(c) vaatimusten noudattaminen edellyttäisi laajoja muutoksia muihin 

lentokoneen järjestelmiin ja laitteisiin kuin lentoarvotallentimeen; ja  

 

2)  lentokone täyttää kohdan OPS 1.720(c) vaatimukset lukuun ottamatta sitä, että 

OPS 1.720:n liitteen 1 taulukossa A vaadittua parametriä 15b ei tarvitse tallentaa. 
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OPS 1.720 

Lentoarvotallentimet – 2 

(Katso OPS 1.720, liite 1) 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jolle on ensimmäisen kerran 

myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus 1. kesäkuuta 1990 ja 31. maaliskuuta 

1998 välisenä aikana ja jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg, ellei siinä ole 

lentoarvotallenninta (FDR), joka tallentaa ja säilyttää tiedot digitaalisesti. Lisäksi on oltava 

käytettävissä menetelmä, jolla laitteeseen tallentuneet tiedot voidaan helposti purkaa. 

 

b) Lentoarvotallentimen on säilytettävä tallentuneet tiedot vähintään sen 25 viimeisen 

toimintatunnin ajalta. 

 

c) Lentoarvotallentimen on tallennettava seuraavat parametrit ja vastaavat aikamerkit: 

 

1) parametrit, jotka luetellaan OPS 1.720:n liitteen 1 taulukossa A; ja 

 

2) suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan yli 27 000 kg:n painoisissa lentokoneissa 

myös parametrit, jotka luetellaan OPS 1.720:n liitteen 1 taulukossa B. 

 

d) Lentokoneissa, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 27 000 kg, ei tarvitse 

tallentaa OPS 1.720:n liitteen 1 taulukossa A vaadittuja parametrejä 14 ja 15b, mikäli 

viranomainen sallii niiden tallentamatta jättämisen ja jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: 

 

1)  anturia ei ole helposti käytettävissä, 
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2) lennonrekisteröintijärjestelmän kapasiteetti ei ole riittävä, 

 

3) tallentaminen edellyttäisi tiedon tuottavan laitteen muuttamista. 

 

e)  Lentokoneissa, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 27 000 kg, ei tarvitse tallentaa 

OPS 1.720:n liitteen 1 taulukossa A vaadittua parametriä 15b eikä liitteen 1 taulukossa B 

vaadittuja parametrejä 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ja 31, mikäli viranomainen sallii niiden 

tallentamatta jättämisen ja jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:  

 

1) anturia ei ole helposti käytettävissä, 

 

2) lennonrekisteröintijärjestelmän kapasiteetti ei ole riittävä,  

 

3) tallentaminen edellyttäisi tiedon tuottavan laitteen muuttamista,  

 

4) suunnistustietoja (NAV-taajuusvalinta, DME-etäisyys, leveysaste, pituusaste, 

maanopeus ja sorto) välittäviä signaaleja ei ole saatavissa digitaalisessa muodossa. 

 

f)  Yksittäisiä parametrejä, jotka voidaan johtaa laskemalla muista tallennetuista parametreistä, ei 

tarvitse tallentaa, mikäli viranomainen sallii niiden tallentamatta jättämisen. 

 

g) Tiedot on otettava sellaisista lentokoneessa olevista lähteistä, joiden avulla saadaan tarkasti 

ohjaamomiehistön nähtävissä oleva tieto. 

 


	bbbbbbbbbbbbbbb: part.2


