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h)  Lentoarvotallentimen on aloitettava tietojen tallennus ennen kuin lentokone voi liikkua omalla 

voimallaan ja lopetettava tallennus sen jälkeen, kun lentokone ei enää voi liikkua omalla 

voimallaan. 

 

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

 

OPS 1.725 

Lentoarvotallentimet – 3 

(Katso OPS 1.725, liite 1) 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää turbiinimoottorilla varustettua lentokonetta, jolle on 

ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus ennen 

1. kesäkuuta 1990 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 1.725:n liitteen 1 taulukossa A; 
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2)  lentokoneissa, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 27 000 kg ja jotka on 

ensimmäisen kerran tyyppihyväksytty 30. syyskuuta 1969 jälkeen, myös OPS 1.725:n 

liitteen 1 taulukossa B vaaditut parametrit 6–15b. OPS 1.725:n liitteen 1 taulukon B 

parametrejä 13, 14 ja 15b ei kuitenkaan tarvitse tallentaa, mikäli viranomainen sallii 

niiden tallentamatta jättämisen ja jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy: 

 

i)  anturia ei ole helposti käytettävissä, 

 

ii)  lennonrekisteröintijärjestelmän kapasiteetti ei ole riittävä, 

 

iii)  tallentaminen edellyttäisi tiedon tuottavan laitteen muuttamista; ja 

 

3) Jos lennonrekisteröintijärjestelmän kapasiteetti on riittävä, anturi on helposti 

käytettävissä eikä tallentaminen edellytä tiedon tuottavan laitteen muuttamista: 

 

i)  lentokoneissa, joille on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen 

lentokelpoisuustodistus 1. tammikuuta 1989 tai sen jälkeen ja joiden suurin 

sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg mutta enintään 27 000 kg, OPS 1.725:n 

liitteen 1 taulukossa B vaaditut parametrit 6–15b ja  

 

ii)  lentokoneissa, joille on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen 

lentokelpoisuustodistus 1. tammikuuta 1987 tai sen jälkeen ja joiden suurin 

sallittu lentoonlähtömassa on yli 27 000 kg, myös muut OPS 1.725:n liitteen 1 

taulukossa B vaaditut parametrit. 
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d)  Yksittäisiä parametrejä, jotka voidaan johtaa laskemalla muista tallennetuista parametreistä, ei 

tarvitse tallentaa, mikäli viranomainen sallii niiden tallentamatta jättämisen.  

 

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

ohjaamomiehistön näkyvissä oleva tieto. 

 

f)  Lentoarvotallentimen on aloitettava tietojen tallennus ennen kuin lentokone voi liikkua omalla 

voimallaan ja lopetettava tallennus sen jälkeen, kun lentokone ei enää voi liikkua omalla 

voimallaan.  

 

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

 

OPS 1.727 

Yhdistetyt rekisteröintilaitteet 

 

a)  Ohjaamoäänitintä ja lentoarvotallenninta koskevat vaatimukset voidaan täyttää käyttämällä: 

 

1)  yhtä yhdistettyä rekisteröintilaitetta, jos lentokoneeseen vaaditaan vain ohjaamoäänitin 

tai lentoarvotallennin; tai 

 

2)  yhtä yhdistettyä rekisteröintilaitetta, jos suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan 

enintään 5 700 kg:n painoiseen lentokoneeseen vaaditaan ohjaamoäänitin ja 

lentoarvotallennin; tai  
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3)  kahta yhdistettyä rekisteröintilaitetta, jos suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan 

yli 5 700 kg:n painoiseen lentokoneeseen vaaditaan ohjaamoäänitin ja 

lentoarvotallennin. 

 

b)  Yhdistetyllä rekisteröintilaitteella tarkoitetaan lennonrekisteröintilaitetta, joka tallentaa: 

 

1) kaiken puheviestinnän ja ohjaamon äänet, jotka vaaditaan kyseisessä ohjaamoäänittimiä 

koskevassa kohdassa; ja  

 

2)  kaikki parametrit, jotka vaaditaan kyseisessä lentoarvotallentimia koskevassa kohdassa, 

siten kuin siinä edellytetään. 

 

OPS 1.730 

Istuimet, istuin- ja olkavyöt sekä lasten turvavarusteet 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, ellei siinä ole seuraavaa varustusta:  

 

1)  istuin tai makuupaikka jokaiselle vähintään 2-vuotiaalle henkilölle;  

 

2) pelkkä istuinvyö tai istuinvyö, johon kuuluu viisto olkavyö, tai olkavöillä varustettu 

turvavyö jokaisella matkustajaistuimella jokaisen vähintään 2-vuotiaan matkustajan 

käytettäväksi;  

 

3)  lisävyö tai muu kiinnityslaite jokaista sylilasta varten;  
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4)  ellei jäljempänä olevasta kohdasta (c) muuta johdu, jokaisella ohjaamomiehistön 

istuimella ja ohjaajan istuimen vieressä olevalla istuimella olkavöillä varustettu 

turvavyö, johon kuuluu laite, joka automaattisesti pitää henkilön vartalon paikallaan 

nopeuden äkillisesti hidastuessa;  

 

5)  ellei jäljempänä olevasta kohdasta (c) muuta johdu, olkavöillä varustettu turvavyö 

jokaisella matkustamomiehistön ja tarkkailijan istuimella. Tästä vaatimuksesta 

huolimatta ne matkustamomiehistön jäsenet, jotka ovat mukana lennolla vaaditun 

täysilukuisen matkustamomiehistön lisäksi, voivat käyttää matkustajaistuimia; ja 

 

6) matkustamomiehistön jäsenten istuimet vaadittujen lattiatason varauloskäyntien 

läheisyydessä. Jos matkustamomiehistön jäsenten sijoittaminen muualle kuitenkin 

tehostaisi matkustajien hätäevakuointia, muut sijainnit ovat hyväksyttäviä. Tällaisten 

istuinten on oltava eteenpäin tai taaksepäin suunnattuja niin, että suunta poikkeaa 

enintään 15 astetta lentokoneen pituusakselista. 

 

b) Kaikkien olkavöillä varustettujen turvavöiden on oltava yhdestä kohdasta avattavia. 

 

c)  Suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan enintään 5 700 kg:n painoisissa lentokoneissa 

voidaan olkavöillä varustettujen turvavöiden sijasta sallia käytettävän viistolla olkavyöllä 

varustettuja turvavöitä ja suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan enintään 2 730 kg:n 

painoisissa lentokoneissa pelkkiä istuinvöitä, jos olkavyöllisten turvavöiden asentaminen ei 

ole kohtuudella mahdollista. 
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OPS 1.731 

Turvavöiden kiinnittämisen ja tupakointikiellon merkkivalot 

 

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jossa kaikkia matkustajaistuimia ei voi nähdä 

ohjaamosta, ellei siinä ole laitteita, joiden avulla kaikille matkustajille ja matkustamomiehistölle 

voidaan ilmoittaa, milloin turvavyöt on kiinnitettävä ja milloin tupakointi ei ole sallittua.  

 

OPS 1.735 

Sisäovet ja jakoverhot 

 

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, ellei siinä ole seuraavaa varustusta: 

 

a) suurimmalta hyväksytyltä matkustajapaikkaluvultaan yli 19-paikkaisissa lentokoneissa 

matkustamon ja ohjaamon välinen ovi, jossa on miehistöön kuulumattomilta pääsyn kieltävä 

kyltti ("crew only") sekä lukituslaitteet, jotka estävät matkustajia avaamasta ovea ilman 

ohjaamomiehistön jäsenen lupaa;  

 

b) varustus kaikkien ovien avaamiseen, jotka erottavat jonkin matkustamon osaston toisesta 

osastosta, jossa on varauloskäynti. Avaamiseen tarvittavan varustuksen on oltava helposti 

saatavilla;  
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c)  jos joltakin matkustajaistuimelta on vaaditulle varauloskäynnille pääsemiseksi kuljettava 

sellaisen oviaukon tai jakoverhon kautta, joka erottaa matkustamon muista alueista, varustus 

oven tai verhon kiinnittämiseksi avoimeen asentoon;  

 

d)  jokaisessa sisäovessa tai sellaisen jakoverhon vieressä, jonka kautta on kulku matkustajien 

varauloskäynnille, kyltti, jossa ilmoitetaan, että ovi tai verho on kiinnitettävä avoimeen 

asentoon lentoonlähdön ja laskun ajaksi; ja 

 

e)  varustus, jolla kuka tahansa miehistön jäsen voi avata kaikki lukitut ovet, joista matkustajat 

normaalisti pääsevät kulkemaan ja jotka matkustajien on mahdollista lukita. 

 

OPS 1.745 

Ensiapupakkaukset 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, ellei siinä ole seuraavassa taulukossa 

esitettyä määrää ensiapupakkauksia, jotka ovat helposti saatavissa käyttöön:  

 

Matkustajaistuinten 
lukumäärä 

Ensiapupakkausten 
lukumäärä 

0–99 1 

100–199 2 

200–299 3 

300 tai enemmän 4 
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b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ensiapupakkaukset: 

 

1) tarkastetaan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että sisältö on säilynyt 

käyttötarkoituksensa edellyttämässä kunnossa; ja 

 

2) täydennetään säännöllisin väliajoin pakkausten lipukkeissa olevien ohjeiden mukaisesti 

ja aina tarvittaessa. 

 

OPS 1.755 

Hätälääkintäpakkaus 

 

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

matkustajapaikkaluku on yli 30, ellei siinä ole hätälääkintäpakkausta. Tämä vaatimus on 

kuitenkin voimassa vain silloin, kun suunnitellun lentoreitin jokin kohta sijaitsee kauempana 

sellaiselta lentopaikalta, jolla pätevää lääkinnällistä apua voidaan olettaa olevan saatavilla, 

kuin etäisyydellä, joka vastaa 60 minuutin lentoaikaa normaalilla matkalentonopeudella. 

 

b)  Ilma-aluksen päällikön on varmistettava, että lääkkeitä antavat vain lääkärit, sairaanhoitajat 

tai muu vastaava koulutettu henkilöstö. 

 

c)  Kuljetusehdot 

 

1) Hätälääkintäpakkauksen on oltava pöly- ja kosteustiivis ja se on pidettävä poissa 

asiattomien saatavilta, mikäli mahdollista ohjaamossa.  
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2) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että hätälääkintäpakkaukset: 

 

i) tarkastetaan säännöllisesti sen varmistamiseksi, että sisältö on säilynyt 

käyttötarkoituksensa edellyttämässä kunnossa; ja 

 

ii) täydennetään säännöllisin väliajoin pakkausten lipukkeissa olevien ohjeiden 

mukaisesti ja aina tarvittaessa. 

 

OPS 1.760 

Ensiapuhappi 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää paineistettua lentokonetta yli 25 000 jalan 

korkeudessa silloin, kun lentokoneessa on vaatimusten mukaan oltava matkustamomiehistöä, 

ellei siinä ole saatavilla puhdasta happea sellaisille matkustajille, jotka fysiologisista syistä 

saattaisivat tarvita happea matkustamon paineistuksen menetyksen jälkeen. Hapen määrä on 

laskettava keskimääräisen virtausnopeuden mukaan, joka on vähintään 3 litraa minuutissa 

henkilöä kohti standardilämpötilassa ja -paineessa kuivana. Happea on varattava koko sitä 

paineistuksen menetyksen jälkeistä lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus olisi 

yli 8 000 jalkaa, ainakin 2 prosentille matkustajista, mutta kuitenkin vähintään yhdelle 

henkilölle. Hapenantolaitteita on oltava riittävästi, mutta kuitenkin vähintään kaksi, siten että 

myös matkustamomiehistöllä on mahdollisuus käyttää happivarastoa.  

 

b) Lentoa varten vaadittavan ensiapuhapen määrä on määritettävä matkustamon painekorkeuden 

ja lennon kestoajan perusteella niin, että huomioon otetaan kyseisen lentotoiminnan ja reitin 

toimintamenetelmät. 
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c) Happilaitteiden on tuotettava jokaiselle käyttäjälle vähintään neljän litran massavirtaus 

minuutissa standardilämpötilassa ja -paineessa kuivana. Lisäksi voidaan käyttää laitteita, joilla 

virtausta voidaan vähentää missä tahansa korkeudessa kahteen litraan minuutissa asti. 

 

OPS 1.770 

Lisähappi – Paineistetut lentokoneet 

(Katso OPS 1.770, liite 1) 

 

a) Yleistä 

 

1) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää paineistettua lentokonetta yli 10 000 jalan 

painekorkeudessa, ellei siinä ole lisähappilaitteita, joiden avulla tässä kohdassa vaaditut 

happimäärät voidaan säilyttää ja jakaa. 

 

2) Vaadittavan lisähapen määrä on määritettävä matkustamon painekorkeuden ja lennon 

kestoajan perusteella olettaen, että matkustamon paineistus vikaantuu hapen tarpeen 

kannalta kriittisimmässä painekorkeudessa tai lentoreitin kohdassa, ja että lentokoneella 

laskeudutaan häiriön jälkeen lentokäsikirjassa määrättyjä hätätilannemenetelmiä 

noudattaen lennettävän reitin turvalliseen korkeuteen, jossa voidaan turvallisesti jatkaa 

lentoa ja suorittaa lasku. 
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3) Matkustamon paineistushäiriön jälkeen matkustamon painekorkeuden katsotaan olevan 

sama kuin lentokoneen painekorkeus, ellei viranomaiselle osoiteta, ettei mikään 

todennäköinen matkustamon tai paineistusjärjestelmän vika johda matkustamon 

painekorkeuden kohoamiseen lentokoneen painekorkeuden tasolle. Tällöin happimäärän 

määritysperusteena voidaan käyttää suurinta kokein osoitettua matkustamon 

painekorkeutta. 

 

b)  Happilaitteet ja hapen määrä 

 

1)  Ohjaamomiehistön jäsenet 

 

i)  Kaikille ohjaamotehtävissä oleville ohjaamomiehistön jäsenille on oltava 

lisähappea liitteen 1 mukaisesti. Jos kaikki ohjaamon istuimilla olevat henkilöt 

käyttävät ohjaamomiehistön happivarastoa, heitä on hapen määrän kannalta 

pidettävä ohjaamotehtävissä olevina ohjaamomiehistön jäseninä. Sellaisia 

ohjaamon istuimilla olevia henkilöitä, jotka eivät käytä ohjaamomiehistön 

happivarastoa, pidetään hapen määrän kannalta matkustajina. 

 

ii) Muita kuin edellä (b)(1)(i) alakohdassa tarkoitettuja ohjaamomiehistön jäseniä 

pidetään hapen määrän kannalta matkustajina. 

 

iii) Happinaamarit on sijoitettava siten, että ne ovat välittömästi ohjaamomiehistön 

jäsenten ulottuvilla heidän ollessaan määrätyillä työskentelypaikoillaan. 
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iv) Paineistetuissa lentokoneissa, joita käytetään yli 25 000 jalan painekorkeudessa, 

ohjaamomiehistön jäsenten happinaamarien on oltava pikakäyttöisiä (quick 

donning type). 

 

2) Matkustamomiehistön jäsenet, miehistön lisäjäsenet ja matkustajat  

 

i) Matkustamomiehistön jäsenille ja matkustajille on oltava lisähappea liitteen 1 

mukaisesti, paitsi kun sovelletaan alla olevaa alakohtaa (v). Niitä 

matkustamomiehistön jäseniä, jotka ovat lentokoneessa matkustamomiehistön 

vaaditun vähimmäismäärän lisäksi, ja miehistön lisäjäseniä on hapen määrän 

kannalta pidettävä matkustajina. 

 

ii) Jos lentokonetta aiotaan käyttää yli 25 000 jalan painekorkeudessa, kaikkien 

vaadittujen matkustamomiehistön jäsenten käyttöön on varattava riittävästi 

varajakelupisteitä ja -naamareita tai kannettavia happilaitteita naamareineen. 

Varajakelupisteet tai kannettavat happilaitteet on sijoiteltava tasaisesti kaikkialle 

matkustamoon niin, että jokainen vaadittu matkustamomiehistön jäsen voi heti 

saada happea riippumatta hänen olinpaikastaan matkustamon paineistushäiriön 

sattuessa. 

 

iii) Jos lentokonetta aiotaan käyttää yli 25 000 jalan painekorkeudessa, on jokaisen 

lentokoneessa olevan henkilön välittömästi saatavilla oltava hapenjakelupisteisiin 

kytketty hapenantolaite hänen istumapaikastaan riippumatta. Hapenantolaitteiden 

ja jakelupisteiden kokonaismäärän on oltava vähintään 10 prosenttia istuinten 

lukumäärää suurempi. Ylimääräiset laitteet on sijoiteltava tasaisesti kaikkialle 

matkustamoon. 
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iv) Jos lentokonetta, jolle on ensimmäisen kerran myönnetty lentokonekohtainen 

lentokelpoisuustodistus 9. marraskuuta 1998 tai sen jälkeen, aiotaan käyttää yli 

25 000 jalan painekorkeudessa tai jos sillä ei voida turvallisesti laskeutua 

13 000 jalan korkeuteen neljän minuutin kuluessa, kun sitä käytetään 25 000 jalan 

korkeudessa tai alempana, on jokaisen lentokoneessa olevan henkilön välittömästi 

saatavilla oltava automaattisesti esille tulevat happilaitteet hänen istumapaikastaan 

riippumatta. Hapenantolaitteiden ja jakelupisteiden kokonaismäärän on oltava 

vähintään 10 prosenttia istuinten lukumäärää suurempi. Ylimääräiset laitteet on 

sijoiteltava tasaisesti kaikkialle matkustamoon. 

 

v)  Liitteessä 1 esitettyjä happimäärävaatimuksia sellaisia lentokoneita varten, joita ei 

ole hyväksytty lentämään yli 25 000 jalan korkeudessa, voidaan lieventää, jos 

lentokoneella on lennettävän reitin kaikissa kohdissa mahdollista laskeutua 

turvallisesti 13 000 jalan matkustamon painekorkeuteen neljän minuutin kuluessa. 

Tällöin hapen on riitettävä kaikille vaadituille matkustamomiehistön jäsenille ja 

vähintään 10 prosentille matkustajista koko sitä lentoaikaa varten, jolloin 

matkustamon painekorkeus on 10 000–13 000 jalkaa. 

 

OPS 1.775 

Lisähappi – Paineistamattomat lentokoneet 

(Katso OPS 1.775, liite 1) 

 

a)  Yleistä 

 

1) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää paineistamatonta lentokonetta yli 10 000 jalan 

korkeudessa, ellei siinä ole lisähappilaitteita, joiden avulla vaadittu happimäärä voidaan 

säilyttää ja jakaa. 
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2) Lentoa varten vaadittavan lisähapen määrä on määritettävä lentokorkeuksien ja lennon 

kestoajan perusteella niin, että huomioon otetaan toimintakäsikirjan mukaiset 

toimintamenetelmät, lennettävä reitti ja toimintakäsikirjassa määrätyt 

hätätilannemenetelmät. 

 

3) Jos lentokonetta aiotaan käyttää yli 10 000 jalan painekorkeudessa, siinä on oltava 

vaaditun happimäärän säilytykseen ja jakamiseen tarvittavat välineet. 

 

b) Hapen määrä 

 

1) Ohjaamomiehistön jäsenet. Kaikille ohjaamotehtävissä oleville ohjaamomiehistön 

jäsenille on oltava lisähappea liitteen 1 mukaisesti. Jos kaikki ohjaamon istuimilla 

olevat henkilöt käyttävät ohjaamomiehistön happivarastoa, heitä on hapen määrän 

kannalta pidettävä ohjaamotehtävissä olevina ohjaamomiehistön jäseninä. 

 

2)  Matkustamomiehistön jäsenet, miehistön lisäjäsenet ja matkustajat. 

Matkustamomiehistön jäsenille ja matkustajille on oltava lisähappea liitteen 1 

mukaisesti. Lentokoneessa matkustamomiehistön vaaditun vähimmäismäärän lisäksi 

olevia matkustamomiehistön jäseniä ja miehistön lisäjäseniä on hapen määrän kannalta 

pidettävä matkustajina.  
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OPS 1.780 

Miehistön suojaavat hengityslaitteet (PBE) 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää paineistettua lentokonetta eikä paineistamatonta 

lentokonetta, jonka suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg tai suurin hyväksytty 

matkustajapaikkaluku yli 19, ellei siinä ole: 

 

1) välineitä jokaisen ohjaamotehtävissä olevan ohjaamomiehistön jäsenen silmien, nenän 

ja suun suojaamiseen sekä hapen antamiseen vähintään 15 minuutin ajan. Suojaavia 

hengityslaitteita varten tarvittava happi voidaan ottaa kohdassa OPS 1.770(b)(1) tai 

OPS 1.775(b)(1) vaaditusta lisähapesta. Lisäksi silloin, kun ohjaamomiehistöön kuuluu 

enemmän kuin yksi jäsen eikä lentokoneessa ole matkustamomiehistöä, mukana on 

pidettävä kannettavaa suojaavaa hengityslaitetta, jolla voidaan suojata yhden 

ohjaamomiehistön jäsenen silmät, nenä ja suu sekä antaa hengityskaasua vähintään 

15 minuutin ajan; ja 

 

2) riittävästi kannettavia suojaavia hengityslaitteita kaikkien vaadittujen 

matkustamomiehistön jäsenten silmien, nenän ja suun suojaamiseen sekä 

hengityskaasun antamiseen vähintään 15 minuutin ajan. 

 

b) Ohjaamomiehistön käyttöön tarkoitetut suojaavat hengityslaitteet on sijoitettava ohjaamoon 

tarkoituksenmukaisesti, ja jokaisella vaaditulla ohjaamomiehistön jäsenellä on oltava 

määrätyllä työskentelypaikallaan mahdollisuus saada ne helposti välittömään käyttöön. 

 

c) Matkustamomiehistön käyttöön tarkoitetut suojaavat hengityslaitteet on sijoitettava jokaisen 

vaaditun matkustamomiehistön jäsenen työskentelypaikan läheisyyteen. 
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d) Lisäksi kohdissa OPS 1.790(c) ja (d) vaadittujen käsisammuttimien yhteyteen tai läheisyyteen 

on sijoitettava helposti saataville ylimääräiset kannettavat suojaavat hengityslaitteet. 

Kuitenkin silloin, kun sammutin on rahtitilassa, suojaava hengityslaite on sijoitettava kyseisen 

tilan sisäänkäynnin läheisyyteen sen ulkopuolelle. 

 

e) Suojaavan hengityslaitteen käyttö ei saa estää kohtien OPS 1.685, OPS 1.690, OPS 1.810 ja 

OPS 1.850 vaatimusten mukaista viestintää. 

 

OPS 1.790 

Käsisammuttimet 

 

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, ellei siinä ole käsisammuttimia, jotka on 

varattu käytettäviksi miehistö- ja matkustajatiloissa sekä mahdollisissa rahtitiloissa ja tarjoomoissa 

seuraavien vaatimusten mukaisesti: 

 

a)  Sammutusaineen on oltava tyypiltään ja määrältään soveltuva sellaisiin paloihin, joita 

todennäköisimmin syttyy siinä tilassa, jossa sammutinta on tarkoitus käyttää. Ihmisten 

oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa on käytettävä ainetta, jolla myrkyllisten kaasujen ilmaan 

kertymisen vaara on mahdollisimman pieni. 

 

b) Ohjaamoon on tarkoituksenmukaisesti sijoitettava ohjaamomiehistön käyttöön vähintään yksi 

käsisammutin, jossa sammutusaineena on Halon 1211 (bromikloridi-fluorimetaani, CBrCIF2) 

tai vastaava aine. 

 

c)  Jokaiseen tarjoomoon, joka sijaitsee muualla kuin päämatkustamon tasolla, on sijoitettava tai 

siinä käytettäväksi on oltava helposti saatavilla vähintään yksi käsisammutin. 
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d)  Jokaista luokan A tai B rahti- tai matkatavaratilaa ja jokaista luokan E rahtitilaa varten, johon 

miehistön jäsenet pääsevät lennon aikana, on oltava helposti saatavilla vähintään yksi 

käsisammutin. 

 

e) Matkustamoon tai matkustamoihin on tarkoituksenmukaisesti sijoitettava vähintään 

seuraavassa taulukossa esitetty määrä käsisammuttimia: 

 

Suurin hyväksytty 
matkustajapaikkaluku 

Sammuttimien määrä 

7–30 1 

31–60 2 

61–200 3 

201–300 4 

301–400 5 

401–500 6 

501–600 7 

601 tai enemmän 8 
 

Jos sammuttimia on vaatimusten mukaan oltava kaksi tai enemmän, ne on sijoiteltava 

matkustamoon tasaisesti. 
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f) Vähintään yhdessä vaadituista sammuttimista, joka on sijoitettu suurimmalta hyväksytyltä 

matkustajapaikkaluvultaan vähintään 31-paikkaisen, mutta kuitenkin enintään 60-paikkaisen 

lentokoneen matkustamoon, ja vähintään kahdessa sammuttimessa, jotka on sijoitettu 

suurimmalta hyväksytyltä matkustajapaikkaluvultaan vähintään 61-paikkaisen lentokoneen 

matkustamoon, on oltava sammutusaineena Halon 1211 (bromikloridifluorimetaani, 

CBrCIF2) tai vastaava aine. 

 

OPS 1.795 

Palokirveet ja sorkkaraudat 

 

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

on yli 5 700 kg tai suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 9, ellei siinä ole vähintään yhtä 

palokirvestä tai sorkkarautaa ohjaamoon sijoitettuna. Jos suurin hyväksytty 

matkustajapaikkaluku on yli 200, lentokoneessa on oltava myös toinen palokirves tai 

sorkkarauta, joka sijoitetaan taimpana sijaitsevaan tarjoomoon tai sen läheisyyteen.  

 

b) Matkustamoon sijoitetut palokirveet ja sorkkaraudat eivät saa olla matkustajien näkyvillä. 
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OPS 1.800 

Sisäänmurtautumiskohtien merkitseminen 

 

Jos lentokoneeseen on merkitty ne rungon alueet, jotka soveltuvat pelastushenkilöstön sisään 

murtautumiseen hätätilanteessa, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että merkinnät ovat 

seuraavien ohjeiden mukaiset. Merkinnät on tehtävä punaisella tai keltaisella värillä ja tarvittaessa 

ympäröitävä valkoisella, jotta ne erottuvat taustastaan. Jos kulmamerkkien välinen etäisyys on yli 

2 metriä, niiden väliin on lisättävä 9 cm x 3 cm kokoiset viivat siten, että vierekkäiset merkit ovat 

enintään 2 metrin etäisyydellä toisistaan. 

 

 
 

OPS 1.805 

Hätäevakuointivälineet 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, jossa matkustajien varauloskäynnit: 

 

1) ovat yli 1,83 metrin (6 jalan) korkeudella maasta silloin, kun lentokone on maassa 

laskuteline alhaalla; tai  
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2) olisivat yli 1,83 metrin (6 jalan) korkeudella maasta yhden tai useamman laskutelineen 

tuen rikkouduttua tai jäätyä ylös, ja lentokoneelle on ensimmäisen kerran haettu 

tyyppihyväksyntää 1. huhtikuuta 2000 tai sen jälkeen,  

 

ellei sen kaikilla alakohdissa (1) ja (2) tarkoitetuilla uloskäynneillä ole käytettävissä välineitä 

tai laitteita, joiden avulla matkustajat ja miehistö pääsevät turvallisesti maahan hätätilanteessa. 

 

b) Edellä tarkoitettuja välineitä tai laitteita ei tarvita siiven yläpuolella sijaitsevilla 

uloskäynneillä, jos se lentokoneen kohta, johon poistumistie päättyy, sijaitsee alle 1,83 metrin  

(6 jalan) korkeudella maasta silloin, kun lentokone on maassa laskuteline alhaalla ja 

laskusiivekkeet lentoonlähtö- tai laskuasennossa, sen mukaan kummassa asennossa siivekkeet 

ovat korkeammalla.  

 

c)  Jos lentokoneessa on vaatimusten mukaan oltava erillinen varauloskäynti ohjaamomiehistöä 

varten ja:  

 

1) varauloskäynnin matalin kohta on yli 1,83 metrin (6 jalan) korkeudella maasta 

laskutelineen ollessa alhaalla; tai  

 

2) varauloskäynnin matalin kohta olisi yli 1,83 metrin (6 jalan) korkeudella maasta yhden 

tai useamman laskutelineen tuen rikkouduttua tai jäätyä ylös, ja lentokoneelle on 

ensimmäisen kerran haettu tyyppihyväksyntää 1. huhtikuuta 2000 tai sen jälkeen,  

 

lentokoneessa on oltava väline, jonka avulla kaikki ohjaamomiehistön jäsenet pääsevät 

turvallisesti maahan hätätilanteessa. 
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OPS 1.810 

Megafonit 

 

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

matkustajapaikkaluku on yli 60 ja jossa on vähintään yksi matkustaja, ellei siinä ole 

kannettavia paristokäyttöisiä megafoneja, jotka ovat helposti saatavilla miehistön jäsenten 

käyttöön hätäevakuoinnin aikana. 

 

1) Megafonien määrä matkustamotasoa kohti:  

 

Matkustajapaikkaluku Megafonien 
määrä 

61–99 1 

100 tai enemmän 2 
 

2) Jos lentokoneessa on enemmän kuin yksi matkustamotaso, vaaditaan aina vähintään 

yksi megafoni, kun matkustajapaikkaluku on yhteensä yli 60. 
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OPS 1.815 

Hätävalaistus 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää matkustajien kuljetukseen lentokonetta, jonka suurin 

hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 9, ellei siinä ole erillisellä virtalähteellä toimivaa 

hätävalaistusjärjestelmää evakuoinnin helpottamiseksi. Hätävalaistusjärjestelmään on 

kuuluttava: 

 

1)  suurimmalta hyväksytyltä matkustajapaikkaluvultaan yli 19-paikkaisissa lentokoneissa:  

 

i)  matkustamon yleisvalaistus;  

 

ii)  sisävalaistus lattiatason varauloskäyntien alueilla; ja  

 

iii)  valaistut varauloskäyntien merkinnät ja opasteet.  

 

iv) Yöllä lennettäessä lentokoneissa, joiden tyyppi- tai vastaava hyväksymishakemus 

on jätetty ennen 1. toukokuuta 1972, on oltava hätävalaistus kaikkien siiven 

yläpuolella sijaitsevien uloskäyntien ja sellaisten uloskäyntien ulkopuolella, joilla 

maahan pääsyyn on käytettävä apuvälineitä.  

 

v) Yöllä lennettäessä lentokoneissa, joiden tyyppi- tai vastaava hyväksymishakemus 

on jätetty 1. toukokuuta 1972 tai sen jälkeen, on oltava hätävalaistus kaikkien 

matkustajille tarkoitettujen varauloskäyntien ulkopuolella.  
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vi) Lentokoneissa, joille on ensimmäisen kerran myönnetty tyyppihyväksyntä 

1. tammikuuta 1958 tai sen jälkeen, on oltava lattian lähellä olevat 

poistumistiemerkinnät kaikissa matkustajaosastoissa. 

 

2) Suurimmalta hyväksytyltä matkustajapaikkaluvultaan enintään 19-paikkaisissa 

lentokoneissa, jotka on tyyppihyväksytty CS-25:n tai CS 23:n vaatimusten mukaisesti:  

 

i)  matkustamon yleisvalaistus;  

 

ii)  sisävalaistus varauloskäyntien alueilla; ja 

 

iii)  valaistut varauloskäyntien merkinnät ja opasteet. 

 

3) Suurimmalta hyväksytyltä matkustajapaikkaluvultaan enintään 19-paikkaisissa 

lentokoneissa, joita ei ole tyyppihyväksytty CS-25:n tai CS-23:n vaatimusten 

mukaisesti, hätävalaistukseen on kuuluttava matkustamon yleisvalaistus. 

 

b)  Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää yöllä matkustajien kuljetukseen lentokonetta, jonka 

suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on 9 tai vähemmän, ellei siinä ole matkustamon 

yleisvalaistusta evakuoinnin helpottamiseksi. Järjestelmässä voidaan käyttää hyväksi 

kattovaloja tai muuta lentokoneeseen jo asennettua valaistusta, joka pysyy toiminnassa myös 

sen jälkeen, kun lentokoneen akusta on katkaistu virta. 
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OPS 1.820 

Hätäpaikannuslähetin (ELT) 

 

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

myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus 1. tammikuuta 2002 tai sen jälkeen, 

ellei siinä ole automaattista hätäpaikannuslähetintä, joka toimii taajuuksilla 121,5 MHz ja 

406 MHz.  

 

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

myönnetty lentokonekohtainen lentokelpoisuustodistus ennen 1. tammikuuta 2002, ellei siinä 

ole minkä tahansa tyyppistä hätäpaikannuslähetintä, joka toimii taajuuksilla 121,5 MHz ja 

406 MHz. 

 

c)  Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki hätäpaikannuslähettimet, jotka 

toimivat taajuudella 406 MHz, koodataan ICAOn liitteen 10 mukaisesti ja merkitään sen 

kansallisen viranomaisen rekisteriin, joka vastaa etsintä- ja pelastuspalvelun käynnistämisestä, 

tai muun tarkoitusta varten nimetyn viranomaisen rekisteriin. 

 

OPS 1.825 

Pelastusliivit 

 

a) Maalentokoneet. Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää maalentokonetta:  

 

1)  lentämiseen veden yläpuolella yli 50 meripeninkulman etäisyydellä rannasta; eikä 
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2)  lentoonlähtöön tai laskuun lentopaikalla, jolla lentoonlähdön tai lähestymisen lentorata 

kulkee veden yläpuolella siten, että onnettomuuden sattuessa pakkolasku veteen olisi 

todennäköinen,  

 

ellei siinä ole paikannusvalolla varustettua pelastusliiviä jokaista lentokoneessa olevaa 

henkilöä varten. Pelastusliivit on sijoitettava siten, että ne ovat helposti saatavilla sen henkilön 

istuimelta tai makuupaikalta, jonka käyttöön ne on tarkoitettu. Sylilapsia varten voidaan 

pelastusliivien sijasta varata muita hyväksyttyjä kelluntavälineitä, joissa on paikannusvalo. 

 

b)  Vesi- ja amfibiolentokoneet. Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää vesi- tai 

amfibiolentokonetta vedessä, ellei siinä ole paikannusvalolla varustettua pelastusliiviä jokaista 

lentokoneessa olevaa henkilöä varten. Pelastusliivit on sijoitettava siten, että ne ovat helposti 

saatavilla sen henkilön istuimelta tai makuupaikalta, jonka käyttöön ne on tarkoitettu. 

Sylilapsia varten voidaan pelastusliivin sijasta varata muita hyväksyttyjä kelluntavälineitä, 

joissa on paikannusvalo. 

 

OPS 1.830 

Pelastuslautat ja hätäpaikannuslähettimet pitkillä lennoilla veden yllä 

 

a)  Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta veden yllä suoritettavilla lennoilla 

kauempana pakkolaskuun soveltuvasta maa-alueesta kuin etäisyydellä, joka vastaa:  

 

1)  120 minuutin lentoaikaa matkalentonopeudella, mutta kuitenkin enintään 

400 meripeninkulmaa, jos lentokoneella on mahdollista jatkaa lentoa lentopaikalle 

kriittisen moottorin tai kriittisten moottorien vikaannuttua missä tahansa reitin kohdassa 

tai suunnitelman mukaisella reitillä varalentopaikalle; tai  
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2)  kaikilla muilla lentokoneilla 30 minuutin lentoaikaa matkalentonopeudella, mutta 

kuitenkin enintään 100 meripeninkulmaa, ellei lentokoneessa ole jäljempänä (b) ja (c) 

kohdissa vaadittuja varusteita.  

 

b)  Lentokoneessa on oltava riittävästi pelastuslauttoja kaikkia siinä olevia henkilöitä varten. Ellei 

varustukseen kuulu kapasiteetiltaan riittäviä ylimääräisiä lauttoja, on lauttojen kantavuuden ja 

tilan oltava niin paljon nimelliskapasiteettia suurempi, että kaikki lentokoneessa olevat 

henkilöt mahtuvat lauttoihin, jos yksi suurimman kapasiteetin pelastuslautoista menetetään. 

Pelastuslautoissa on oltava:  

 

1)  paikannusvalo; ja  

 

2)  kyseisen lennon kannalta tarkoituksenmukaiset hengenpelastusvälineet ja elossa 

pysymiseen tarvittava varustus; ja  

 

c)  vähintään kaksi hätäpaikannuslähetintä (ELT(S)), jotka toimivat ICAOn liitteen 10 osan 

V luvussa 2 määrätyillä hätätaajuuksilla.  

 

OPS 1.835 

Pelastautumisvarusteet 

 

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta alueilla, joilla etsintä- ja pelastuspalvelun 

katsotaan olevan poikkeuksellisen vaikeaa, ellei siinä ole seuraavia varusteita:  

 

a)  ICAOn liitteessä 2 kuvattujen hätämerkkien antamiseen tarvittavat pyrotekniset 

merkinantolaitteet;  
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b)  vähintään yksi hätäpaikannuslähetin (ELT), joka toimii ICAOn liitteen 10 osan V luvussa 2 

määrätyillä hätätaajuuksilla; ja  

 

c)  muut pelastautumisvarusteet lennettävän reitin ja lentokoneessa olevien henkilöiden määrän 

mukaan.  

 

Näitä (c) kohdassa tarkoitettuja varusteita ei kuitenkaan tarvitse pitää mukana, jos joko 

 

1)  lentokone pysyy sellaisella etäisyydellä alueesta, jolla etsintä- ja pelastuspalvelun ei 

katsota olevan poikkeuksellisen vaikeaa, joka vastaa: 

 

i) 120 minuutin lentoaikaa matkalentonopeudella yhden moottorin ollessa 

epäkunnossa, jos lentokoneella on mahdollista jatkaa lentoa lentopaikalle 

kriittisen moottorin tai kriittisten moottorien vikaannuttua missä tahansa reitin 

kohdassa tai suunnitelman mukaisella reitillä varalentopaikalle; tai 

 

ii)  kaikilla muilla lentokoneilla 30 minuutin lentoaikaa matkalentonopeudella; 

 

tai 

 

2)  CS-25:n tai vastaavan vaatimuksen mukaisesti hyväksyttyjen lentokoneiden osalta 

lentokoneella ei lennetä kauemmas pakkolaskuun soveltuvasta alueesta kuin 

etäisyydelle, joka vastaa 90 minuutin lentoaikaa matkalentonopeudella. 
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OPS 1.840 

Vesi- ja amfibiolentokoneet – Muu varustus 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää vesi- tai amfibiolentokonetta vedessä, ellei siinä ole:  

 

1)  ajoankkuria ja muita varusteita, jotka ilma-aluksen koon, painon ja 

käsittelyominaisuuksien vuoksi tarvitaan helpottamaan sen kiinnittämistä, ankkurointia 

tai käsittelyä vedessä; ja  

 

2)  tarvittaessa laitteita, joilla voidaan antaa äänimerkkejä siten kuin määrätään 

kansainvälisissä säännöissä yhteentörmäysten ehkäisemiseksi merellä. 

 

OPS 1.715, liite 1 

Lentoarvotallentimet – 1: Tallennettavien parametrien luettelo 

 

Taulukko A1 – Lentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg 

 

Huom.: Vasemman sarakkeen numerointi noudattaa julkaisussa EUROCAE Document ED55 

käytettyjä numeroita. 

 

NRO PARAMETRI 

 

1 AIKA TAI SUHTEELLINEN AIKALASKELMA 

 

2 PAINEKORKEUS 
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3 MITTARINOPEUS 

 

4 OHJAUSSUUNTA 

 

5 NORMAALIKIIHTYVYYS 

 

6 PITUUSKALLISTUS 

 

7 SIVUTTAISKALLISTUS 

 

8 MANUAALINEN RADIOLÄHETYKSEN ALOITTAMINEN (TANGENTIN 

PAINAMINEN) 

 

9 KUNKIN MOOTTORIN TYÖNTÖVOIMA TAI TEHO JA, JOS MAHDOLLISTA, 

OHJAAMON TEHOVIVUN ASENTO 

 

10 JÄTTÖREUNALAIPPOJEN TAI OHJAAMON VALITSIMEN ASENTO 

 

11 ETUREUNASOLAKOIDEN TAI OHJAAMON VALITSIMEN ASENTO 

 

12 REVERSSIN KÄYTTÖ 

 

13 MAASPOILERIEN ASENTO JA/TAI LENTOJARRUJEN VALINTA 

 

14 PATOILMAN TAI ULKOILMAN LÄMPÖTILA 

 

15 AUTOMAATTIOHJAUKSEN, AUTOMAATTISEN TEHONSÄÄDÖN JA AFCS:N 

MOODI JA KYTKENTÄTILA 

 

16 PITUUSSUUNTAINEN KIIHTYVYYS (RUNGON PITUUSAKSELIN 

SUUNTAINEN) 

 

17 SIVUTTAISKIIHTYVYYS 
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Taulukko A2 – Lentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 5 700 kg 

 

Huom.: Vasemman sarakkeen numerointi noudattaa julkaisussa EUROCAE Document ED55 

käytettyjä numeroita. 

 

NRO PARAMETRI 

 

1 AIKA TAI SUHTEELLINEN AIKALASKELMA 

 

2 PAINEKORKEUS 

 

3 MITTARINOPEUS 

 

4 OHJAUSSUUNTA 

 

5 NORMAALIKIIHTYVYYS 

 

6 PITUUSKALLISTUS 

 

7 SIVUTTAISKALLISTUS 

 

8 MANUAALINEN RADIOLÄHETYKSEN ALOITTAMINEN (TANGENTIN 

PAINAMINEN) 

 

9 KUNKIN MOOTTORIN TYÖNTÖVOIMA TAI TEHO JA, JOS MAHDOLLISTA, 

OHJAAMON TEHOVIVUN ASENTO 
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10 JÄTTÖREUNALAIPPOJEN TAI OHJAAMON VALITSIMEN ASENTO 

 

11 ETUREUNASOLAKOIDEN TAI OHJAAMON VALITSIMEN ASENTO 

 

12 REVERSSIN KÄYTTÖ 

 

13 MAASPOILERIEN ASENTO JA/TAI LENTOJARRUJEN VALINTA 

 

14 PATOILMAN TAI ULKOILMAN LÄMPÖTILA 

 

15 AUTOMAATTIOHJAUKSEN TAI AUTOMAATTISEN TEHONSÄÄDÖN 

KYTKENTÄTILA 

 

16 KOHTAUSKULMA (JOS SOPIVA ANTURI ON KÄYTETTÄVISSÄ) 

 

17 PITUUSSUUNTAINEN KIIHTYVYYS (RUNGON PITUUSAKSELIN 

SUUNTAINEN) 
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Taulukko B – Lisäparametrit, jotka on tallennettava suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan 

yli 27 000 kg:n painoisissa lentokoneissa 

 

Huom.: Vasemman sarakkeen numerointi noudattaa julkaisussa EUROCAE Document ED55 

käytettyjä numeroita. 

 

NRO PARAMETRI 

 

18 PÄÄOHJAIMET: OHJAINPINNAN ASENTO JA/TAI OHJAAJAN 

OHJAUSLIIKKEET (KORKEUS-, KALLISTUS- JA SUUNTAOHJAUS) 

 

19 KORKEUSOHJAINTRIMMIN ASENTO 

 

20 RADIOKORKEUS 

 

21 PYSTYSUUNTAINEN POIKKEAMA (ILS:N LIUKUPOLUSTA TAI MLS:N 

OPASTAMASTA KORKEUDESTA) 

 

22 SIVUSUUNTAINEN POIKKEAMA (ILS:N SUUNTASÄTEESTÄ TAI MLS:N 

OPASTAMASTA SIVUSUUNNASTA) 

 

23 MERKKIMAJAKAN YLITYS 

 

24 VAROITUKSET 
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25 VARATTU (SUOSITELLAAN NAV-VASTAANOTTIMEN TAAJUUSVALINTAA) 

 

26 VARATTU (SUOSITELLAAN DME-ETÄISYYTTÄ) 

 

27 LASKUTELINEEN JOUSTINTUEN KATKAISIMEN ASENTO TAI 

MAASSA/ILMASSA -TILA 

 

28 MAAN LÄHEISYYDESTÄ VAROITTAVA JÄRJESTELMÄ (GPWS) 

 

29 KOHTAUSKULMA 

 

30 ALHAISEN PAINEEN VAROITUS (HYDRAULINEN JA PNEUMAATTINEN 

PAINE) 

 

31 MAANOPEUS 

 

32 LASKUTELINEEN TAI TELINEVALITSIMEN ASENTO 
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Taulukko C – Elektronisilla näyttöjärjestelmillä varustetut lentokoneet 

 

Huom.: Keskimmäisen sarakkeen numerointi noudattaa EUROCAE Document ED55:n 

taulukossa A1.5 käytettyjä numeroita. 

 

NRO NRO PARAMETRI 

 

33 6 VALITTU ILMANPAINEASETUS (JOKAISELTA 

OHJAAJANPAIKALTA) 

 

34 7 VALITTU KORKEUS MERENPINNASTA 

 

35 8 VALITTU NOPEUS 

 

36 9 VALITTU MACHIN LUKU 

 

37 10 VALITTU PYSTYNOPEUS 

 

38 11 VALITTU OHJAUSSUUNTA 

 

39 12 VALITTU LENTORATA 

 

40 13 VALITTU RATKAISUKORKEUS 

 

41 14 EFIS-NÄYTTÖMUOTO 

 

42 15 MONITOIMI- / MOOTTORI- / VAROITUSNÄYTTÖMUOTO 
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OPS 1.720, liite 1 

Lentoarvotallentimet – 2: Tallennettavien parametrien luettelo 

 

Taulukko A – Lentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg 

 

NRO PARAMETRI 

 

1 AIKA TAI SUHTEELLINEN AIKALASKELMA 

 

2 PAINEKORKEUS 

 

3 MITTARINOPEUS 

 

4 OHJAUSSUUNTA 

 

5 NORMAALIKIIHTYVYYS 

 

6 PITUUSKALLISTUS 

 

7 SIVUTTAISKALLISTUS 

 

8 MANUAALINEN RADIOLÄHETYKSEN ALOITTAMINEN (TANGENTIN 

PAINAMINEN), ELLEI FDR:N JA CVR:N TALLENTEIDEN SYNKRONOINTIIN 

OLE KÄYTETTÄVISSÄ MUUTA KEINOA 

 

9 KUNKIN MOOTTORIN TEHO 
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10 JÄTTÖREUNALAIPPOJEN TAI OHJAAMON VALITSIMEN ASENTO 

 

11 ETUREUNASOLAKOIDEN TAI OHJAAMON VALITSIMEN ASENTO 

 

12 REVERSSIN ASENTO (VAIN SUIHKUMOOTTORILENTOKONEISSA) 

 

13 MAASPOILERIEN ASENTO JA/TAI LENTOJARRUJEN VALINTA 

 

14 ULKOILMAN TAI PATOILMAN LÄMPÖTILA 

 

15a AUTOMAATTIOHJAUKSEN KYTKENTÄTILA 

 

15b AUTOMAATTIOHJAUKSEN TOIMINTAMOODIT, AUTOMAATTISEN 

TEHONSÄÄDÖN JA AFCS:N KYTKENTÄTILA JA TOIMINTAMOODIT 
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Taulukko B – Lisäparametrit, jotka on tallennettava suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan 

yli 27 000 kg:n painoisissa lentokoneissa 

 

NRO PARAMETRI 

 

16 PITUUSSUUNTAINEN KIIHTYVYYS 

 

17 SIVUTTAISKIIHTYVYYS 

 

18 PÄÄOHJAIMET: OHJAINPINNAN ASENTO JA/TAI OHJAAJAN 

OHJAUSLIIKKEET (KORKEUS-, KALLISTUS- JA SUUNTAOHJAUS) 

 

19 KORKEUSOHJAINTRIMMIN ASENTO 

 

20 RADIOKORKEUS 

 

21 POIKKEAMA LIUKUPOLUSTA 

 

22 POIKKEAMA SUUNTASÄTEESTÄ 

 

23 MERKKIMAJAKAN YLITYS 

 

24 PÄÄVAROITUS 

 

25 NAV 1- JA NAV 2 -TAAJUUSVALINNAT 
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26 DME 1- JA DME 2 -ETÄISYYDET 

 

27 LASKUTELINEEN JOUSTINTUEN KATKAISIMEN ASENTO 

 

28 MAAN LÄHEISYYDESTÄ VAROITTAVA JÄRJESTELMÄ (GPWS) 

 

29 KOHTAUSKULMA 

 

30 HYDRAULIIKKA, KUKIN JÄRJESTELMÄ (ALHAINEN PAINE) 

 

31 SUUNNISTUSTIEDOT 

 

32 LASKUTELINEEN TAI TELINEVALITSIMEN ASENTO 
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OPS 1.725, liite 1 

Lentoarvotallentimet – 3: Tallennettavien parametrien luettelo 

 

Taulukko A – Lentokoneet, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 5 700 kg 

 

NRO PARAMETRI 

 

1 AIKA TAI SUHTEELLINEN AIKALASKELMA 

 

2 PAINEKORKEUS 

 

3 MITTARINOPEUS 

 

4 OHJAUSSUUNTA 

 

5 NORMAALIKIIHTYVYYS 
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Taulukko B – Lisäparametrit, jotka on tallennettava suurimmalta sallitulta lentoonlähtömassaltaan 

yli 27 000 kg:n painoisissa lentokoneissa 

 

NRO  PARAMETRI 

 

6 PITUUSKALLISTUS 

 

7 SIVUTTAISKALLISTUS 

 

8 MANUAALINEN RADIOLÄHETYKSEN ALOITTAMINEN (TANGENTIN 

PAINAMINEN), ELLEI FDR:N JA CVR:N TALLENTEIDEN SYNKRONOINTIIN 

OLE KÄYTETTÄVISSÄ MUUTA KEINOA 

 

9 KUNKIN MOOTTORIN TEHO 

 

10 JÄTTÖREUNALAIPPOJEN TAI OHJAAMON VALITSIMEN ASENTO 

 

11 ETUREUNASOLAKOIDEN TAI OHJAAMON VALITSIMEN ASENTO 

 

12 REVERSSIN ASENTO (VAIN SUIHKUMOOTTORILENTOKONEISSA) 

 

13 MAASPOILERIEN ASENTO JA/TAI LENTOJARRUJEN VALINTA 

 

14 ULKOILMAN TAI PATOILMAN LÄMPÖTILA 

 

15a AUTOMAATTIOHJAUKSEN KYTKENTÄTILA 
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15b AUTOMAATTIOHJAUKSEN TOIMINTAMOODIT, AUTOMAATTISEN 

TEHONSÄÄDÖN JA AFCS:N KYTKENTÄTILA JA TOIMINTAMOODIT 

 

16 PITUUSSUUNTAINEN KIIHTYVYYS 

 

17 SIVUTTAISKIIHTYVYYS 

 

18 PÄÄOHJAIMET: OHJAINPINNAN ASENTO JA/TAI OHJAAJAN 

OHJAUSLIIKKEET (KORKEUS-, KALLISTUS- JA SUUNTAOHJAUS) 

 

19 KORKEUSOHJAINTRIMMIN ASENTO 

 

20 RADIOKORKEUS 

 

21 POIKKEAMA LIUKUPOLUSTA 

 

22 POIKKEAMA SUUNTASÄTEESTÄ 

 

23 MERKKIMAJAKAN YLITYS 

 

24 PÄÄVAROITUS 

 

25 NAV 1- JA NAV 2 -TAAJUUSVALINNAT 

 

26 DME 1- JA DME 2 -ETÄISYYDET 
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27 LASKUTELINEEN JOUSTINTUEN KATKAISIMEN ASENTO 

 

28 MAAN LÄHEISYYDESTÄ VAROITTAVA JÄRJESTELMÄ (GPWS) 

 

29 KOHTAUSKULMA 

 

30 HYDRAULIIKKA, KUKIN JÄRJESTELMÄ (ALHAINEN PAINE) 

 

31 SUUNNISTUSTIEDOT (LEVEYSASTE, PITUUSASTE, MAANOPEUS JA 

SORTOKULMA) 

 

32 LASKUTELINEEN TAI TELINEVALITSIMEN ASENTO 
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OPS 1.770, liite 1 

 

Happi – Lisähappea koskevat vähimmäisvaatimukset paineistetuissa lentokoneissa 

nopean korkeudenvähennyksen aikana ja sen jälkeen 

 

Taulukko 1 

 

(a) (b) 

HAPPEA OLTAVA: KESTOAIKA JA MATKUSTAMON PAINEKORKEUS 

1. Kaikille ohjaamon 
istuimilla oleville 
henkilöille, jotka ovat 
ohjaamotehtävissä 

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on yli 
13 000 jalkaa, ja koko sitä puolen tunnin ylittävää lentoaikaa varten, 
jolloin matkustamon painekorkeus on yli 10 000, mutta ei yli 
13 000 jalkaa; kuitenkin vähintään: 

i) 30 minuutiksi lentokoneissa, jotka on hyväksytty lentämään 
enintään 25 000 jalan korkeudessa (Huom. 2) 

ii) 2 tunniksi lentokoneissa, jotka on hyväksytty lentämään yli 
25 000 jalan korkeudessa (Huom. 3). 

2. Kaikille vaadituille 
matkustamomiehistön 
jäsenille 

 

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on yli 
13 000 jalkaa, mutta kuitenkin vähintään 30 minuutiksi (Huom. 2), ja 
koko sitä puolen tunnin ylittävää lentoaikaa varten, jolloin 
matkustamon painekorkeus on yli 10 000, mutta ei yli 13 000 jalkaa. 

3. 100 prosentille 
matkustajista 
(Huom. 5) 

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on yli 
15 000 jalkaa, mutta kuitenkin vähintään 10 minuutiksi (Huom. 4) 

4. 30 prosentille 
matkustajista 
(Huom. 5) 

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin matkustamon painekorkeus on yli 
14 000, mutta ei yli 15 000 jalkaa. 

5. 10 prosentille 
matkustajista 
(Huom. 5) 

Koko sitä puolen tunnin ylittävää lentoaikaa varten, jolloin 
matkustamon painekorkeus on yli 10 000, mutta ei yli 14 000 jalkaa. 
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Huom. 1: Hapen määrää arvioitaessa on otettava huomioon matkustamon painekorkeus ja 

laskeutumisprofiili kyseisillä reiteillä. 

 

Huom. 2: Happea on oltava vähintään se määrä, joka tarvitaan laskeutumiseen 

vakiovajoamisnopeudella lentokoneen suurimmasta sallitusta lentokorkeudesta 

10 000 jalan korkeuteen 10 minuutissa ja tämän jälkeen 20 minuutin lentoon 

10 000 jalan korkeudessa. 

 

Huom. 3: Happea on oltava vähintään se määrä, joka tarvitaan laskeutumiseen 

vakiovajoamisnopeudella lentokoneen suurimmasta sallitusta lentokorkeudesta 

10 000 jalan korkeuteen 10 minuutissa ja tämän jälkeen 110 minuutin lentoon 

10 000 jalan korkeudessa. Kohdassa OPS 1.780(a)(1) vaadittu happi voidaan ottaa 

lukuun arvioitaessa vaadittavaa hapen määrää. 

 

Huom. 4: Happea on oltava vähintään se määrä, joka tarvitaan laskeutumiseen 

vakiovajoamisnopeudella lentokoneen suurimmasta sallitusta lentokorkeudesta 

15 000 jalan korkeuteen 10 minuutissa. 

 

Huom. 5: Tässä taulukossa "matkustajilla" tarkoitetaan lentokoneessa tosiasiallisesti olevia 

matkustajia, mukaan lukien sylilapset. 
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OPS 1.775, liite 1 

Lisähappi paineistamattomissa lentokoneissa 

 

Taulukko 1 

 

(a) (b) 

HAPPEA OLTAVA: KESTOAIKA JA PAINEKORKEUS 

1. Kaikille ohjaamon 
istuimilla oleville 
henkilöille, jotka ovat 
ohjaamotehtävissä 

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin painekorkeus on yli 
10 000 jalkaa.  

2. Kaikille vaadituille 
matkustamomiehistön 
jäsenille 

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin painekorkeus on yli 
13 000 jalkaa, ja koko sitä puolen tunnin ylittävää lentoaikaa varten, 
jolloin painekorkeus on yli 10 000, mutta ei yli 13 000 jalkaa. 

3. 100 prosentille 
matkustajista 
(Katso huomautus) 

Koko sitä lentoaikaa varten, jolloin painekorkeus on yli 
13 000 jalkaa. 

4. 10 prosentille 
matkustajista 
(Katso huomautus) 

Koko sitä puolen tunnin ylittävää lentoaikaa varten, jolloin 
painekorkeus on yli 10 000, mutta ei yli 13 000 jalkaa. 

 

Huom.: Tässä taulukossa "matkustajilla" tarkoitetaan lentokoneessa tosiasiallisesti olevia 

matkustajia, mukaan lukien alle 2-vuotiaat sylilapset. 
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LUKU L 

YHTEYDENPITO- JA SUUNNISTUSLAITTEET 

 

OPS 1.845 

Yleistä 

 

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

vaaditut yhteydenpito- ja suunnistuslaitteet ole: 

 

1) hyväksyttyjä ja asennettuja niitä koskevien vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien 

laitteiden toimintaa koskevat minimivaatimukset sekä lentotoiminta- ja 

lentokelpoisuusvaatimukset; 

 

2) asennettuja siten, että minkään yhteydenpitoon, suunnistukseen tai kumpaankin 

tarkoitukseen käytettävän yksittäisen laitteen vikaantuminen ei aiheuta toisen 

vaadittavan yhteydenpito- tai suunnistuslaitteen vikaantumista; 

 

3)  lentotoiminnan lajin edellyttämässä toimintakunnossa, ellei minimivarusteluettelossa 

(MEL) toisin sallita (OPS 1.030); ja 

 

4)  sijoitettuja siten, että yhden ohjaamomiehistön jäsenen käytettäviksi omalla paikallaan 

lennon aikana tarkoitetut laitteet ovat 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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b)  Yhteydenpito- ja suunnistuslaitteiden toimintaa koskevat minimivaatimukset ovat 

eurooppalaisiin teknisiin standardeihin sovellettavissa vaatimuksissa (CS-TSO) lueteltujen 

eurooppalaisten teknisten standardien vaatimukset (ETSO), ellei lentotoiminta- tai 

lentokelpoisuusmääräyksissä määrätä muista toimintavaatimuksista. Yhteydenpito- ja 

suunnistuslaitteita, 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 yhteydenpito- ja 

suunnistuslaitteiden ei tarvitse olla muutetun ETSO:n tai muun muutetun määrittelyn 

mukaisia, ellei vaatimus ole taannehtiva. 

 

OPS 1.850 

Radiolaitteet 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, ellei siinä ole kyseessä olevaa 

lentotoimintaa varten vaadittavia radiolaitteita. 

 

b) Kun lentokoneessa on tämän luvun vaatimusten mukaan oltava kaksi toisistaan riippumatonta 

(erillistä ja täydellistä) radiojärjestelmää, kummassakin järjestelmässä on oltava oma antenni. 

Jos kuitenkin käytetään tukevarakenteisia muuntyyppisiä antenneja kuin lanka- tai 

piiska-antenneja tai toimintavarmuudeltaan vastaavia antenniasennuksia, vaaditaan vain yksi 

antenni. 

 

c)  Edellä (a) kohdassa vaadittujen radioviestintälaitteiden avulla on voitava viestiä myös 

ilmailun hätätaajuudella 121,5 MHz. 
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OPS 1.855 

Audiovalintapaneeli 

 

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti, ellei 

siinä ole audiovalintapaneelia jokaisen vaaditun ohjaamomiehistön jäsenen ulottuvilla. 

 

OPS 1.860 

Radiolaitteet VFR-lentotoimintaa varten reiteillä, 

joilla suunnistetaan näkyvien kiintopisteiden avulla 

 

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti 

reiteillä, joilla voidaan suunnistaa näkyvien kiintopisteiden avulla, ellei siinä ole 

radioviestintälaitteita, joilla normaaleissa lentotoimintaolosuhteissa pystytään seuraaviin 

toimintoihin: 

 

a) yhteydenpito maa-asemien kanssa; 

 

b) yhteydenpito lennonjohtoelinten kanssa sen valvotun ilmatilan kaikista kohdista, jossa on 

tarkoitus lentää; ja 

 

c) säätietojen saaminen. 
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OPS 1.865 

Yhteydenpito- ja suunnistuslaitteet IFR-lentotoimintaa varten sekä VFR-lentotoimintaa varten 

reiteillä, joilla ei suunnisteta näkyvien kiintopisteiden avulla 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti, 

eikä näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti sellaisilla reiteillä, joilla ei voida suunnistaa 

näkyvien kiintopisteiden avulla, ellei siinä ole kyseisen alueen ilmaliikennepalvelun 

vaatimusten mukaisia radiolaitteita, yhteydenpitolaitteita ja toisiotutkavastainta sekä 

suunnistuslaitteita. 

 

b) Radiolaitteet. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että radiolaitteisiin kuuluu 

vähintään: 

 

1) kaksi erillistä radioviestintäjärjestelmää, jotka normaaleissa lentotoimintaolosuhteissa 

tarvitaan yhteydenpitoon maa-aseman kanssa mistä tahansa reitin kohdasta, mukaan 

lukien lento varalentopaikalle; ja 

 

2) toisiotutkavastain siten kuin lennettävällä reitillä vaaditaan. 

 

c) Suunnistuslaitteet. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että 

 

1) suunnistuslaitteisiin kuuluu vähintään: 

 

i) yksi VOR-vastaanotin, yksi ADF-järjestelmä ja yksi DME. ADF-järjestelmää ei 

kuitenkaan tarvitse asentaa, jos mikään suunnitellun lennon osa ei edellytä ADF:n 

käyttöä; 
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ii) yksi ILS- tai MLS-järjestelmä, jos sellaista tarvitaan lähestymiseen;  

 

iii) yksi merkkimajakan signaalien vastaanotin, jos sellaista tarvitaan lähestymiseen;  

 

iv)  aluesuunnistusjärjestelmä, jos lennettävällä reitillä tarvitaan aluesuunnistusta; 

 

v)  toinen DME-järjestelmä, jos suunnistus perustuu reitillä tai sen osalla pelkästään 

etäisyydenmittauslaitteen (DME) signaaleihin; 

 

vi) toinen VOR-vastaanotin, jos suunnistus perustuu reitillä tai sen osalla pelkästään 

VOR-signaaleihin; ja 

 

vii)  toinen ADF-järjestelmä, jos suunnistus perustuu reitillä tai sen osalla pelkästään 

suuntaamattoman radiomajakan (NDB) signaaleihin, tai 

 

2) suunnistuslaitteet täyttävät kyseisen ilmatilan suunnistustarkkuusvaatimukset (RNP). 

 

d) Lentotoiminnan harjoittaja saa käyttää lentokonetta, jossa ei ole ADF-järjestelmää tai edellä 

alakohdissa (c)(1)(vi) ja/tai (c)(1)(vii) tarkoitettuja suunnistuslaitteita, jos siinä on muu 

varustus, jonka viranomainen on hyväksynyt lennettävällä reitillä käytettäväksi. Varustuksen 

on oltava toimintavarmuudeltaan ja tarkkuudeltaan sellainen, että aiotulla lentoreitillä voidaan 

sen avulla suunnistaa turvallisesti. 
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e)  Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että IFR-toiminnassa käytettäviin 

lentokoneisiin asennetut VHF-yhteydenpitolaitteet sekä ILS-suuntasäde- ja 

VOR-vastaanottimet ovat hyväksyttyä tyyppiä, joka täyttää FM-häiriönsietovaatimukset  

 

OPS 1.866 

Toisiotutkavastaimet 

 

a)  Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta, ellei siinä ole:  

 

1) painekorkeutta ilmoittavaa toisiotutkavastainta (SSR-transponderia) ja 

 

2)  muita toisiotutkavastainlaitteita, jotka vaaditaan lennettävälle reitille. 

 

OPS 1.870 

Lentotoimintaan MNPS-ilmatilassa vaadittavat lisäsuunnistuslaitteet 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa käyttää lentokonetta MNPS-ilmatilassa, elleivät lentokoneen 

suunnistuslaitteet täytä ICAO Doc 7030:n alueellisissa lisävaatimuksissa (Regional 

Supplementary Procedures) määrättyjä suunnistustarkkuuden vähimmäisvaatimuksia.  

 

b)  Tässä kohdassa tarkoitettujen suunnistuslaitteiden on oltava kummankin ohjaajan nähtävissä 

ja käytettävissä heidän istuessaan omilla työskentelypaikoillaan.  

 

c)  Jotta lentokonetta voitaisiin rajoituksetta käyttää MNPS-ilmatilassa, siinä on oltava kaksi 

erillistä pitkän matkan suunnistusjärjestelmää (LRNS). 
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d)  Jotta lentokonetta voitaisiin käyttää MNPS-ilmatilassa julkaistuilla erityisreiteillä, siinä on 

oltava yksi pitkän matkan suunnistusjärjestelmä, ellei toisin ilmoiteta.  

 

OPS 1.872 

Varustus toimintaan RVSM-ilmatilassa 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että RVSM-ilmatilassa käytettävissä 

lentokoneissa on:  

 

1)  kaksi erillistä korkeudenmittausjärjestelmää;  

 

2)  korkeusvaroitusjärjestelmä;  

 

3)  automaattinen korkeusohjausjärjestelmä; ja  

 

4)  toisiotutkavastain, jossa on korkeudenilmoitusjärjestelmä, joka voidaan kytkeä 

korkeudenpitoon käytettävään korkeudenmittausjärjestelmään. 
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LUKU M 

LENTOKONEEN HUOLTO 

 

OPS 1.875 

Yleistä 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja saa käyttää lentokonetta ainoastaan, jos sitä huoltaa ja sille antaa 

huoltotodisteen osan 145 mukaisesti hyväksytty organisaatio. Lentoa edeltävään tarkastukseen 

ei kuitenkaan vaadita osan 145 mukaista organisaatiota. 

 

b) Lentokoneen huoltovaatimukset, joita on noudatettava, jotta ansiolentolupien myöntämiselle 

kohdassa OPS 1.180 asetetut vaatimukset täyttyisivät, ovat osassa M esitetyt vaatimukset.  
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LUKU N 

OHJAAMOMIEHISTÖ 

 

OPS 1.940 

Ohjaamomiehistön kokoonpano 

(Katso OPS 1.940, liitteet 1 ja 2) 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:  

 

1) ohjaamomiehistön kokoonpano ja miehistöpaikoilla olevien ohjaamomiehistön jäsenten 

lukumäärä ovat lentokäsikirjan mukaiset eivätkä alita siinä määrättyä 

vähimmäismäärää;  

 

2) ohjaamomiehistöön kuuluu lisäjäseniä lentotoiminnan lajin niin edellyttäessä, eikä 

ohjaamomiehistön määrää vähennetä alle toimintakäsikirjassa määrätyn;  

 

3) kaikilla ohjaamomiehistön jäsenillä on tehtäväänsä vaadittava voimassa oleva lupakirja, 

joka on viranomaista tyydyttävä, sekä tarvittava kelpoisuus ja pätevyys;  

 

4) käytössä ovat viranomaista tyydyttävät menetelmät, joilla estetään kokemattomien 

ohjaamomiehistön jäsenten sijoittaminen samaan miehistöön;  
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5) yksi ohjaamomiehistöön kuuluvista ohjaajista, jolla on ohjaamomiehistön 

lupakirjavaatimusten mukainen ilma-aluksen päälliköltä vaadittava pätevyys, nimetään 

ilma-aluksen päälliköksi, joka voi siirtää lennon suorittamisen toisen ohjaajan 

tehtäväksi, mikäli tällä on tarvittava pätevyys; ja  

 

6) jos lentokoneessa on lentokäsikirjan mukaan erikseen oltava järjestelmiä hoitava 

ohjaamomiehistön jäsen, ohjaamomiehistöön kuuluu yksi jäsen, jolla on 

lentomekaanikon lupakirja, tai ohjaamomiehistön jäsen, jolla on tarvittava pätevyys ja 

joka on viranomaista tyydyttävä.  

 

7) Jos käytetään sellaisia ohjaamomiehistön jäseniä, jotka ovat itsenäisiä 

ammatinharjoittajia tai toimivat freelance-periaatteella tai osa-aikaisina työntekijöinä, 

on noudatettava luvun N vaatimuksia. Erityistä huomiota on kiinnitettävä niiden ilma-

alustyyppien tai -versioiden kokonaismäärään, joita ohjaamomiehistön jäsen saa lentää 

kaupallisessa ilmakuljetuksessa: se ei saa ylittää kohtien OPS 1.980 ja OPS 1.981 

rajoituksia silloinkaan, kun hän toimii myös muiden lentotoiminnan harjoittajien 

palveluksessa. Ilma-aluksen päällikköinä toimivien miehistön jäsenten on saatava 

lentotoiminnan harjoittajan järjestämä miehistöyhteistyön (CRM) peruskoulutus ennen 

kuin he aloittavat reittilentämisen ilman valvojaa, elleivät he ole aiemmin suorittaneet 

lentotoiminnan harjoittajan järjestämää miehistöyhteistyön peruskurssia.  

 

b) Ohjaamomiehistön vähimmäismäärä IFR- ja yölentotoiminnassa. IFR- tai yölentotoimintaa 

varten lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:  

 

1) potkuriturbiinilentokoneissa, joiden suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku on yli 9, ja 

kaikissa suihkulentokoneissa ohjaamomiehistöön kuuluu vähintään kaksi ohjaajaa; ja  
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2) muissa kuin edellä alakohdassa (b)(1) tarkoitetuissa lentokoneissa on yksi ohjaaja 

edellyttäen, että OPS 1.940:n liitteen 2 vaatimukset täyttyvät. Jos liitteen 2 vaatimukset 

eivät täyty, ohjaamomiehistöön on kuuluttava vähintään kaksi ohjaajaa. 

 

JAR – OPS 1.943 

Lentotoiminnan harjoittajan miehistöyhteistyön (CRM) peruskoulutus 

 

a) Jos ohjaamomiehistön jäsen ei ole aikaisemmin saanut lentotoiminnan harjoittajan järjestämää 

miehistöyhteistyön (CRM) peruskoulutusta, lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että 

hän suorittaa miehistöyhteistyön peruskurssin. Tämä koskee sekä uusia työntekijöitä että 

vanhaa henkilöstöä. Uusien työntekijöiden on saatava lentotoiminnan harjoittajan 

miehistöyhteistyön peruskoulutus vuoden kuluessa siitä, kun he tulevat lentotoiminnan 

harjoittajan palvelukseen.  

 

b) Jos ohjaamomiehistön jäsen ei ole aikaisemmin saanut koulutusta inhimillisten tekijöiden 

vaikutuksista, hänen on suoritettava teoriakurssi, joka perustuu liikennelentäjän 

koulutusohjelman ihmisen suorituskykyä ja rajoituksia käsittelevään osaan (katso 

ohjaamomiehistön lupakirjavaatimukset), ennen lentotoiminnan harjoittajan 

miehistöyhteistyön peruskoulutusta tai sen yhteydessä.  

 

c) Miehistöyhteistyön peruskoulutuksessa on oltava opettajana vähintään yksi viranomaista 

tyydyttävä CRM-kouluttaja. Hänen apunaan voidaan käyttää erityisalojen asiantuntijoita.  

 

d) Miehistöyhteistyön peruskoulutus annetaan toimintakäsikirjaan sisältyvän yksityiskohtaisen 

kurssiohjelman mukaisesti.  
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OPS 1.945 

Siirtymäkoulutus, tarkastuslennot ja kokeet 

(Katso OPS 1.945, liite 1) 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että: 

 

1) ohjaamomiehistön jäsen suorittaa ohjaamomiehistön lupakirjojen myöntämistä 

koskevien vaatimusten mukaisen tyyppikurssin siirtyessään toiseen lentokonetyyppiin 

tai -luokkaan, jota varten vaaditaan uusi tyyppi- tai luokkakelpuutus; 

 

2) ohjaamomiehistön jäsen suorittaa lentotoiminnan harjoittajan siirtymäkurssin ennen 

reittilentojen aloittamista ilman valvojaa:  

 

i) siirtyessään käyttämään lentokonetta, jota varten vaaditaan uusi tyyppi- tai 

luokkakelpuutus; tai  

 

ii) tullessaan lentotoiminnan harjoittajan palvelukseen toisen palveluksesta;  

 

3) siirtymäkoulutusta antavalla henkilöstöllä on tehtäviinsä tarvittava pätevyys, ja koulutus 

annetaan toimintakäsikirjaan sisältyvän yksityiskohtaisen kurssiohjelman mukaisesti. 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että siirtymäkoulutuksen yhteydessä 

miehistöyhteistyöasioita opettavalla henkilöstöllä on tehtäviinsä tarvittava pätevyys; 
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4) lentotoiminnan harjoittajan siirtymäkurssilla vaadittavan koulutuksen määrästä 

päätettäessä otetaan huomioon ohjaamomiehistön jäsenen aikaisempi koulutus, joka on 

merkitty häntä koskevaan, kohdassa OPS 1.985 vaadittuun koulutuskirjanpitoon; 

 

5) toimintakäsikirjassa määrätään vähimmäispätevyys ja -kokemus, joka 

ohjaamomiehistön jäsenellä on oltava ennen siirtymäkoulutuksen aloittamista; 

 

6) jokainen ohjaamomiehistön jäsen suorittaa kohdassa OPS 1.965(b) vaaditut 

tarkastuslennot ja kohdassa OPS 1.965(d) vaaditun koulutuksen ja kokeet ennen 

reittilentojen aloittamista valvonnan alaisena;  

 

7) kun valvonnan alaiset reittilennot on suoritettu, lennetään kohdassa OPS 1.965(c) 

vaadittu tarkastuslento;  

 

8) ohjaamomiehistön jäsen ei lentotoiminnan harjoittajan siirtymäkurssin aloitettuaan 

toimi lentotehtävissä muussa lentokonetyypissä tai -luokassa ennen kurssin loppuun 

suorittamista tai lopettamista; ja  

 

9) siirtymäkurssilla käsitellään myös miehistöyhteistyöasiat.  

 

b) Kun ohjaaja siirtyy lentokonetyypistä tai -luokasta toiseen, voidaan kohdassa OPS 1.965(b) 

vaadittu tarkastuslento yhdistää lentokokeeseen, joka vaaditaan ohjaamomiehistön 

lupakirjavaatimusten mukaan tyyppi- tai luokkakelpuutusta varten.  
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c) Lentotoiminnan harjoittajan siirtymäkurssi ja ohjaamomiehistön lupakirjavaatimusten 

mukainen tyyppi- tai luokkakelpuutuskurssi voidaan yhdistää. 

 

OPS 1.950 

Eroavuuskoulutus ja perehdyttämiskoulutus 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ohjaamomiehistön jäsen saa:  

 

1) eroavuuskoulutuksen, jonka vaatimuksiin kuuluu lisätietoja ja koulutusta 

asianmukaisessa koulutuslaitteessa tai lentokoneessa:  

 

i) kun hän siirtyy käyttämään saman lentokonetyypin toista versiota tai samaan 

luokkaan kuuluvaa toista lentokonetyyppiä; tai  

 

ii) kun niiden lentokonetyyppien tai -versioiden varustus tai menetelmät muuttuvat, 

joissa ohjaamomiehistön jäsen parhaillaan toimii;  

 

2) perehdyttämiskoulutuksen, jonka vaatimuksiin kuuluu lisätietojen saaminen:  

 

i) kun hän siirtyy käyttämään toista saman tyypin lentokonetta; tai  

 

ii) kun niiden lentokonetyyppien tai -versioiden varustus tai menetelmät muuttuvat, 

joissa ohjaamomiehistön jäsen parhaillaan toimii.  
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b) Lentotoiminnan harjoittajan on määrättävä toimintakäsikirjassa, milloin eroavuus- tai 

perehdyttämiskoulutusta vaaditaan. 

 

OPS 1.955 

Nimittäminen ilma-aluksen päälliköksi 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että perämiehestä ilma-aluksen päälliköksi 

ylennettäviä ja ilma-aluksen päälliköiksi palvelukseen otettavia ohjaajia varten:  

 

1) määrätään toimintakäsikirjassa viranomaista tyydyttävä vähimmäiskokemus; ja  

 

2) jos kyseisessä lentotoiminnassa käytetään kahden tai useamman hengen 

ohjaamomiehistöä, ohjaaja suorittaa asianmukaisen päällikkökurssin.  

 

b) Edellä alakohdassa (a)(2) tarkoitetun päällikkökurssin sisältö on määrättävä 

toimintakäsikirjassa, ja siihen on kuuluttava vähintään:  

 

1) koulutus synteettisellä koulutuslaitteella (myös reittitoiminnan mukainen koulutus 

(LOFT)) ja/tai lentokoulutus;  

 

2) lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslento ilma-aluksen päällikkönä;  

 

3) ilma-aluksen päällikön velvollisuudet;  

 

4) reittilentokoulutus päällikön tehtävissä valvonnan alaisena; jos ohjaajalla on jo kyseisen 

lentokoneen tyyppikelpuutus, vaaditaan vähintään 10 yksittäistä lentoa;  



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 321 
LIITE DG C III   FI 

5) ilma-aluksen päällikön reittitarkastuslento siten kuin kohdassa OPS 1.965(c) vaaditaan 

sekä reitti- ja lentopaikkakelpoisuuden hankkiminen siten kuin kohdassa OPS 1.975 

vaaditaan; ja  

 

6) miehistöyhteistyöasiat. 

 

OPS 1.960 

Ilma-aluksen päälliköt, joilla on ansiolentäjän lupakirja 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:  

 

1) ansiolentäjän lupakirjan haltija ei toimi sellaisen lentokoneen päällikkönä, joka on 

lentokäsikirjan mukaan hyväksytty lentotoimintaan yhden ohjaajan miehistöllä, elleivät 

seuraavat vaatimukset täyty:  

 

i) kun matkustajia kuljetetaan näkölentosääntöjen (VFR) mukaisella lennolla yli 

50 meripeninkulman etäisyydellä lähtölentopaikasta, ohjaajan kokonaislentoaika 

lentokoneilla on vähintään 500 tuntia tai hänellä on voimassa oleva 

mittarilentokelpuutus; tai  
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ii) kun lento suoritetaan monimoottorisella lentokoneella mittarilentosääntöjen (IFR) 

mukaisesti, ohjaajan kokonaislentoaika lentokoneilla on vähintään 700 tuntia. 

Tästä määrästä on oltava lennetty ilma-aluksen päällikkönä (ohjaamomiehistön 

lupakirjavaatimusten mukaisesti) 400 tuntia, josta 100 tuntia IFR-lentoa ja tästä 

40 tuntia monimoottorisilla lentokoneilla. Edellä vaadittu 400 tunnin 

päällikkökokemus voidaan korvata perämiehenä hankitulla kokemuksella siten, 

että kaksi tuntia perämiehenä vastaa yhtä tuntia päällikkönä, mikäli tämä kokemus 

on hankittu toimintakäsikirjassa määrättyjen kahden tai useamman ohjaajan 

toimintamenetelmien mukaisesti; 

 

2) kun lennetään yhden ohjaajan toimintamenetelmillä mittarilentosääntöjen mukaisesti, 

edellä olevan alakohdan (a)(1)(ii) lisäksi täyttyvät myös OPS 1.940:n 

liitteen 2 vaatimukset; ja  

 

3) kun käytetään kahden tai useamman ohjaajan miehistöä, ohjaaja suorittaa ennen 

ilma-aluksen päällikkönä toimimista kohdassa OPS 1.955(a)(2) vaaditun 

päällikkökurssin sen lisäksi, että edellä olevan alakohdan (a)(1) vaatimukset täyttyvät.  
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OPS 1.965 

Määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet 

(Katso OPS 1.965, liitteet 1 ja 2) 

 

a) Yleistä. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:  

 

1) jokainen ohjaamomiehistön jäsen suorittaa määräaikaiskoulutuksen, tarkastuslennot ja 

kokeet, ja ne ovat sen lentokonetyypin tai -version mukaiset, jossa ohjaamomiehistön 

jäsen toimii;  

 

2) määräaikaiskoulutus- ja koesuunnitelma esitetään toimintakäsikirjassa ja on 

viranomaisen hyväksymä;  

 

3) määräaikaiskoulutuksen antaa seuraava henkilöstö:  

 

i) Maakoulutus ja kertauskoulutus – henkilöstö, jolla on tehtävään tarvittava 

pätevyys;  

 

ii) Lentokoneella tai synteettisellä koulutuslaitteella annettava koulutus – 

tyyppikouluttaja (TRI), luokkakelpuutuskouluttaja (CRI) tai synteettisen 

koulutuksen osalta simulaattorikouluttaja (SFI), joka täyttää lentotoiminnan 

harjoittajan kokemus- ja tietovaatimukset niin, että hän voi antaa opetusta 

OPS 1.965:n liitteen 1 alakohdissa (a)(1)(i)(A) ja (B) tarkoitetuista aiheista;  

 

iii) Hätä- ja turvallisuusvarustekoulutus – henkilöstö, jolla on tehtävään tarvittava 

pätevyys; ja 
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iv) Miehistöyhteistyökoulutus (CRM) 

 

A) miehistöyhteistyöasioiden käsittely määräaikaiskoulutuksessa: 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikilla 

määräaikaiskoulutuksen antajilla on riittävä pätevyys 

miehistöyhteistyöasioiden käsittelyyn koulutuksen eri vaiheissa;  

 

B) erilliset miehistöyhteistyökurssit: vähintään yksi viranomaista tyydyttävä 

CRM-kouluttaja. Hänen apunaan voidaan käyttää erityisalojen 

asiantuntijoita.  

 

4) määräaikaiset tarkastuslennot ottaa vastaan seuraava henkilöstö:  

 

i) Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennot – tyyppitarkastuslentäjä (TRE), 

luokkakelpuutustarkastuslentäjä (CRE), tai jos tarkastuslento suoritetaan 

synteettisellä koulutuslaitteella, tyyppitarkastuslentäjä, 

luokkakelpuutustarkastuslentäjä tai simulaattoritarkastuslentäjä, joka on saanut 

koulutuksen miehistöyhteistyön periaatteista ja miehistöyhteistyötaitojen 

arvioinnista;  

 

ii) Reittitarkastuslennot – lentotoiminnan harjoittajan nimeämät ja viranomaista 

tyydyttävät ilma-aluksen päälliköt, joilla on tehtävään tarvittava pätevyys;  

 

iii) Hätä- ja turvallisuusvarustekokeet – henkilöstö, jolla on tehtävään tarvittava 

pätevyys.  
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b) Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennot 

 

1) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:  

 

i) jokainen ohjaamomiehistön jäsen suorittaa lentotoiminnan harjoittajan 

tarkastuslennot osoittaakseen, että hän kykenee toimimaan normaaleissa, 

poikkeuksellisissa ja hätätilanteissa noudatettavien menetelmien mukaisesti;  

 

ii) tarkastuslento suoritetaan ilman ulkoista näköyhteyttä, jos ohjaamomiehistön 

jäsenen vaaditaan lentävän mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti;  

 

iii) jokainen ohjaamomiehistön jäsen suorittaa lentotoiminnan harjoittajan 

tarkastuslennot normaalimiehistön jäsenenä.  

 

2) Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon voimassaoloaika on 6 kalenterikuukautta 

sen kuukauden lopusta lukien, jonka aikana tarkastuslento on suoritettu. Jos 

tarkastuslento on suoritettu lentotoiminnan harjoittajan edellisen tarkastuslennon 

kolmen viimeisen voimassaolokuukauden aikana, voimassaoloaika jatkuu 

suorituspäivästä siihen asti, kunnes lentotoiminnan harjoittajan edellisen 

tarkastuslennon voimassaolon päättymispäivästä on kulunut 6 kalenterikuukautta. 

 

c) Reittitarkastuslennot. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen 

ohjaamomiehistön jäsen lentää reittitarkastuslennon lentokoneella osoittaakseen, että hän 

kykenee suorittamaan normaalin reittilennon toimintakäsikirjan menetelmien mukaisesti. 

Reittitarkastuslennon voimassaoloaika on 12 kalenterikuukautta sen kuukauden lopusta 

lukien, jonka aikana tarkastuslento on suoritettu. Jos tarkastuslento on suoritettu edellisen 

reittitarkastuslennon kolmen viimeisen voimassaolokuukauden aikana, voimassaoloaika 

jatkuu suorituspäivästä siihen asti, kunnes edellisen reittitarkastuslennon voimassaolon 

päättymispäivästä on kulunut 12 kalenterikuukautta.  
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d) Hätä- ja turvallisuusvarustekoulutus ja -kokeet. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, 

että jokainen ohjaamomiehistön jäsen suorittaa koulutuksen ja kokeet kaikkien lentokoneessa 

olevien hätä- ja turvallisuusvarusteiden sijainnista ja käytöstä. Hätä- ja 

turvallisuusvarustekokeen voimassaoloaika on 12 kalenterikuukautta sen kuukauden lopusta 

lukien, jonka aikana koe on suoritettu. Jos koe on suoritettu edellisen hätä- ja 

turvallisuusvarustekokeen kolmen viimeisen voimassaolokuukauden aikana, voimassaoloaika 

jatkuu suorituspäivästä siihen asti, kunnes edellisen hätä- ja turvallisuusvarustekokeen 

voimassaolon päättymispäivästä on kulunut 12 kalenterikuukautta.  

 

e) Miehistöyhteistyö (CRM). Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:  

 

1) miehistöyhteistyöasioita käsitellään kaikissa määräaikaiskoulutuksen vaiheissa, joissa se 

on tarkoituksenmukaista, ja  

 

2) jokainen ohjaamomiehistön jäsen saa erillisen miehistöyhteistyökoulutuksen. Kaikki 

CRM-koulutuksen pääasiat on käsiteltävä enintään kolmen vuoden jakson kuluessa.  

 

f) Maakoulutus ja kertauskoulutus. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen 

ohjaamomiehistön jäsen saa maakoulutuksen ja kertauskoulutuksen 12 kalenterikuukauden 

välein tai sitä useammin. Jos koulutus suoritetaan tämän 12 kalenterikuukauden jakson 

päättymistä edeltävien kolmen kuukauden aikana, seuraava maakoulutus ja kertauskoulutus 

on suoritettava 12 kuukauden kuluessa edellisen maakoulutuksen ja kertauskoulutuksen 

alkuperäisestä voimassaolon päättymispäivästä.  
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g) Lentokoneella tai synteettisellä koulutuslaitteella annettava koulutus. Lentotoiminnan 

harjoittajan on varmistettava, että jokainen ohjaamomiehistön jäsen saa koulutuksen 

lentokoneella tai synteettisellä koulutuslaitteella 12 kalenterikuukauden välein tai sitä 

useammin. Jos koulutus suoritetaan tämän 12 kalenterikuukauden jakson päättymistä 

edeltävien kolmen kuukauden aikana, seuraava lentokoneella tai synteettisellä 

koulutuslaitteella annettava koulutus on suoritettava 12 kuukauden kuluessa edellisen 

koulutuksen alkuperäisestä voimassaolon päättymispäivästä. 

 

OPS 1.968 

Ohjaajan kelpuuttaminen toimimaan kummalla tahansa ohjaajan istuimella 

(Katso OPS 1.968, liite 1) 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:  

 

1) ohjaaja, joka voidaan määrätä toimimaan kummalla tahansa ohjaajan istuimella, 

suorittaa tarvittavan koulutuksen ja tarkastuslennot; ja  

 

2) koulutus- ja tarkastuslentosuunnitelma esitetään toimintakäsikirjassa ja on viranomaista 

tyydyttävä.  
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OPS 1.970 

Viimeaikainen kokemus 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:  

 

1) Ohjaajaa ei määrätä toimimaan lentokoneen vähimmäismiehistössä ohjaavana tai 

avustavana ohjaajana, ellei hän ole viimeksi kuluneiden 90 vuorokauden aikana 

suorittanut kolmea lentoonlähtöä ja kolmea laskua ohjaavana ohjaajana saman tyypin tai 

luokan lentokoneella tai lentosimulaattorilla.  

 

2) Jos ohjaajalla ei ole voimassa olevaa mittarilentokelpuutusta, häntä ei määrätä 

toimimaan lentokoneessa yöllä ilma-aluksen päällikkönä, ellei hän ole viimeksi 

kuluneiden 90 vuorokauden aikana suorittanut vähintään yhtä laskua yöllä ohjaavana 

ohjaajana saman tyypin tai luokan lentokoneella tai lentosimulaattorilla.  

 

b) Edellä alakohdissa (a)(1) ja (2) tarkoitettu 90 vuorokauden jakso voidaan pidentää enintään 

120 vuorokauteen lentämällä reittilento tyyppikouluttajan tai tyyppitarkastuslentäjän 

valvonnassa. Jos aikaa on kulunut yli 120 vuorokautta, viimeaikaisen kokemuksen vaatimus 

täytetään lentämällä koululento tai käyttämällä kyseisen lentokonetyypin simulaattoria.  

 



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 329 
LIITE DG C III   FI 

OPS 1.975 

Reitti- ja lentopaikkakelpoisuus 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ennen kuin ohjaaja määrätään ilma-aluksen 

päälliköksi tai ohjaajaksi, jonka tehtäväksi ilma-aluksen päällikkö voi siirtää lennon 

suorittamisen, hän on hankkinut riittävät tiedot lennettävästä reitistä sekä käytettävistä 

lentopaikoista (mukaan lukien varalentopaikat), laitteista ja menetelmistä.  

 

b) Reitti- ja lentopaikkakelpoisuuden voimassaoloaika on 12 kalenterikuukautta:  

 

1) kelpoisuuden myöntämiskuukauden lopusta lukien; tai  

 

2) sen kuukauden lopusta lukien, jonka aikana ohjaaja viimeksi toimi kyseisellä reitillä tai 

lentopaikalla.  

 

c) Reitti- ja lentopaikkakelpoisuuden voimassaoloa jatketaan lentämällä kyseisellä reitillä tai 

kyseiselle lentopaikalle edellä kohdassa (b) tarkoitetun voimassaoloajan kuluessa.  

 

d) Jos reitti- ja lentopaikkakelpoisuuden voimassaoloa on jatkettu edellisen kelpoisuuden kolmen 

viimeisen voimassaolokuukauden aikana, kelpoisuus on voimassa jatkamispäivästä siihen 

asti, kunnes edellisen reitti- ja lentopaikkakelpoisuuden voimassaolon päättymispäivästä on 

kulunut 12 kalenterikuukautta. 
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OPS 1.978 

Tehostettu koulutussuunnitelma 

 

a) Kohdissa OPS 1.965 ja 1.970 tarkoitettuja voimassaoloaikoja voidaan pidentää, jos 

viranomainen on hyväksynyt lentotoiminnan harjoittajan laatiman tehostetun 

koulutussuunnitelman.  

 

b) Tehostettuun koulutussuunnitelmaan on sisällyttävä koulutus, tarkastuslennot ja kokeet, 

joiden avulla saavutetaan ja pidetään yllä vähintään kohtien OPS 1.945, 1.965 ja 1.970 

vaatimusten mukainen pätevyys. 

 

OPS 1.980 

Toiminta useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa 

(Katso OPS 1.980, liite 1) 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei ohjaamomiehistön jäsen toimi 

useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa, ellei hänellä ole siihen tarvittavaa 

pätevyyttä. 

 

b) Kun lentotoiminnan harjoittaja harkitsee ohjaamomiehistön jäsenten toimintaa useammassa 

kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa, sen on varmistettava, että tällainen toiminta on 

perusteltua kyseisten lentokoneiden erojen ja/tai yhtäläisyyksien vuoksi, ottaen huomioon:  

 

1) teknisen tason;  

 

2) toimintamenetelmät;  
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3) käsittelyominaisuudet  

 

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että useammassa kuin yhdessä 

lentokonetyypissä tai -versiossa toimiva ohjaamomiehistön jäsen täyttää kaikki luvun N 

vaatimukset jokaisen tyypin tai version osalta, ellei viranomainen ole hyväksynyt muilla 

tyypeillä tai versioilla suoritetun koulutuksen, tarkastuslentojen tai viimeaikaisen kokemuksen 

hyvittämistä. 

 

d) Lentotoiminnan harjoittajan on määrättävä toimintakäsikirjassa asianmukaiset menetelmät 

ja/tai toimintarajoitukset, jotka koskevat toimintaa useammassa kuin yhdessä 

lentokonetyypissä tai -versiossa. Niiden on oltava viranomaisen hyväksymiä ja määriteltävä: 

 

1) ohjaamomiehistön jäsenten vähimmäiskokemus;  

 

2) vähimmäiskokemus, joka on hankittava yhdellä tyypillä tai versiolla ennen kuin 

koulutus ja toiminta toisessa tyypissä tai versiossa voidaan aloittaa;  

 

3) menettely, jolla yhteen tyyppiin tai versioon kelpuutettu ohjaamomiehistö koulutetaan ja 

kelpuutetaan toimimaan toisessa tyypissä tai versiossa; ja  

 

4) viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset jokaista tyyppiä tai versiota varten.  
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OPS 1.981 

Toiminta helikopterissa ja lentokoneessa 

 

a) Kun ohjaamomiehistön jäsen toimii sekä helikoptereissa että lentokoneissa: 

 

1) lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toiminta rajoitetaan vain yhteen 

helikopterityyppiin ja yhteen lentokonetyyppiin; 

 

2) lentotoiminnan harjoittajan on määrättävä toimintakäsikirjassa asianmukaiset 

menetelmät ja/tai toimintarajoitukset, ja niiden on oltava viranomaisen hyväksymiä.  

 

OPS 1.985 

Koulutuskirjanpito 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on: 

 

1) pidettävä kirjaa kaikesta ohjaamomiehistön jäsenen suorittamasta koulutuksesta, 

tarkastuslennoista, kokeista ja kelpuutuksista, jotka vaaditaan kohdissa OPS 1.945, 

1.955, 1.965, 1.968 ja 1.975; ja  

 

2) annettava pyynnöstä ohjaamomiehistön jäsenen saataville häntä koskevat tiedot 

siirtymäkursseista, määräaikaiskoulutuksesta, tarkastuslennoista ja kokeista. 
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OPS 1.940, liite 1 

Ohjaamomiehistön jäsenten vuorottelu lennon aikana 

 

a) Ohjaamomiehistön jäsenen tilalla voi lennon aikana toimia ohjaimissa toinen 

ohjaamomiehistön jäsen, jolla on tarvittava pätevyys.  

 

b) Ilma-aluksen päällikön sijainen  

 

1) Ilma-aluksen päällikkö voi siirtää lennon suorittamisen:  

 

i) toisen ilma-aluksen päällikön tehtäväksi, jolla on tarvittava pätevyys; tai  

 

ii) vain lentopinnan 200 yläpuolella sellaisen ohjaajan tehtäväksi, jolla on jäljempänä 

(c) kohdassa määritelty pätevyys.  

 

c) Ilma-aluksen päällikön sijaisena toimivan ohjaajan vähimmäisvaatimukset  

 

1) Voimassa oleva liikennelentäjän lupakirja; 

 

2) kohdassa OPS 1.945 vaadittu siirtymäkoulutus, tarkastuslennot ja kokeet (myös 

tyyppikoulutus); 

 

3) kohdissa OPS 1.965 ja OPS 1.968 vaadittu määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja 

kokeet; ja  

 

4) kohdassa OPS 1.975 vaadittu reittikelpoisuus. 
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d) Perämiehen sijainen  

 

1) Perämiehen sijaisena voi toimia:  

 

i) toinen ohjaaja, jolla on tarvittava pätevyys; tai  

 

ii) perämiehen matkalentosijainen, jolla on jäljempänä (e) kohdassa määritelty 

pätevyys. 

 

e) Perämiehen matkalentosijaisen vähimmäisvaatimukset  

 

1) Voimassa oleva ansiolentäjän lupakirja ja mittarilentokelpuutus;  

 

2) kohdassa OPS 1.945 vaadittu siirtymäkoulutus, tarkastuslennot ja kokeet, mukaan 

lukien tyyppikoulutus, lukuun ottamatta koulutusta lentoonlähtöjä ja laskuja varten;  

 

3) kohdassa OPS 1.965 vaadittu määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet, lukuun 

ottamatta koulutusta lentoonlähtöjä ja laskuja varten; 

 

4) Perämiehenä toimiminen on sallittua ainoastaan matkalennon aikana lentopinnalla 200 

tai sen yläpuolella. 

 

5) Kohdassa OPS 1.970 tarkoitettua viimeaikaista kokemusta ei vaadita. Ohjaajan on 

kuitenkin suoritettava lentotaitojen kertauskoulutus ja viimeaikaista kokemusta 

korvaava koulutus simulaattorissa enintään 90 päivän välein. Kertauskoulutus voidaan 

yhdistää kohdassa OPS 1.965 vaadittuun koulutukseen. 
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f) Järjestelmiä hoitavan ohjaamomiehistön jäsenen sijainen. Järjestelmiä hoitavan 

ohjaamomiehistön jäsenen tilalla voi lennon aikana toimia miehistön jäsen, jolla on 

lentomekaanikon lupakirja, tai ohjaamomiehistön jäsen, jolla on viranomaista tyydyttävä 

pätevyys.  

 

OPS 1.940, liite 2 

IFR- tai yölentotoiminta yhden ohjaajan miehistöä käyttäen 

 

a) Kohdassa OPS 1.940(b)(2) tarkoitetuilla lentokoneilla voidaan harjoittaa IFR- tai 

yölentotoimintaa yhden ohjaajan miehistöä käyttäen, jos seuraavat vaatimukset täyttyvät: 

 

1) Lentotoiminnan harjoittajan toimintakäsikirjassa on oltava ohjaajien siirtymä- ja 

määräaikaiskoulutussuunnitelma, joka sisältää yhden ohjaajan miehistön käyttöä 

koskevat lisävaatimukset.  

 

2) Ohjaamomenetelmiin on kuuluttava erityisesti:  

 

i) moottorin käyttö ja sen käsittely hätätilanteessa;  

 

ii) tarkistuslistojen käyttö normaaleissa, poikkeuksellisissa ja hätätilanteissa;  

 

iii) yhteydenpito lennonjohtoon;  

 

iv) lähtö- ja lähestymismenetelmät;  

 



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 336 
LIITE DG C III   FI 

v) automaattiohjauksen käyttö; ja  

 

vi) yksinkertaistetut lennon aikana käytettävät asiakirjat.  

 

3) Kohdassa OPS 1.965 vaaditut määräaikaiset tarkastuslennot on suoritettava ainoana 

ohjaajana kyseisellä lentokonetyypillä tai -luokalla sellaisissa olosuhteissa, jotka 

vastaavat käytännön lentotoimintaa. 

 

4) Ohjaajalla on oltava IFR-lentotoiminnasta kyseisellä lentokonetyypillä tai -luokalla 

vähintään 50 lentotunnin kokemus, josta 10 tuntia ilma-aluksen päällikkönä.  

 

5) Yhden ohjaajan IFR- tai yölentotoimintaan osallistuvan ohjaajan on oltava viimeksi 

kuluneiden 90 vuorokauden aikana suorittanut kyseisellä lentokonetyypillä tai -luokalla 

ainoana ohjaajana 5 IFR-lentoa, joihin on kuulunut 3 mittarilähestymistä. Tämä 

viimeaikaisen kokemuksen vaatimus voidaan korvata IFR-tarkastuslennolla, johon 

kuuluu mittarilähestymisiä ja joka suoritetaan kyseisen tyypin tai luokan lentokoneella. 

 

OPS 1.945, liite 1 

Lentotoiminnan harjoittajan siirtymäkurssi 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan siirtymäkurssiin on kuuluttava:  

 

1) maakoulutus ja kokeet, joihin sisältyy lentokoneen järjestelmien käyttö sekä 

normaaleissa, poikkeuksellisissa ja hätätilanteissa noudatettavat menetelmät;  
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2) hätä- ja turvallisuusvarustekoulutus ja kokeet ennen lentokoneessa annettavan 

koulutuksen aloittamista;  

 

3) lentokoneella tai synteettisellä koulutuslaitteella suoritettava koulutus ja tarkastuslennot; 

sekä  

 

4) reittilentäminen valvonnan alaisena ja reittitarkastuslento.  

 

b) Siirtymäkurssi on suoritettava edellä (a) kohdassa esitetyssä järjestyksessä.  

 

c) Kokonaan simulaattorilla suoritetun siirtymäkurssin jälkeen ohjaajan on:  

 

1) aloitettava reittilentäminen valvonnan alaisena 15 päivän kuluessa; ja  

 

2) suoritettava neljä ensimmäistä lentoonlähtöä ja laskua lentokoneella tyyppikouluttajan 

(TRI(A)) valvonnassa siten, että tämä istuu ohjaajan istuimella.  

 

d) Siirtymäkurssilla on käsiteltävä myös miehistöyhteistyöasiat, ja kouluttajilla on oltava siihen 

tarvittava pätevyys.  

 

e) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ohjaamomiehistön jäsen, joka ei ole 

aiemmin suorittanut lentotoiminnan harjoittajan siirtymäkurssia, saa edellä (a) kohdassa 

vaaditun koulutuksen lisäksi yleisen ensiapukoulutuksen ja tarvittaessa koulutuksen 

menetelmiin, joita noudatetaan pakkolaskussa veteen. Tähän koulutukseen on kuuluttava 

myös varusteiden käyttö vedessä.  
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OPS 1.965, liite 1 

Määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet – Ohjaajat 

 

a) Määräaikaiskoulutus. Määräaikaiskoulutukseen on kuuluttava:  

 

1) Maakoulutus ja kertauskoulutus  

 

i) Maa- ja kertauskoulutusohjelmaan on sisällyttävä:  

 

A) lentokoneen järjestelmät;  

 

B) toimintamenetelmät ja -vaatimukset, mukaan lukien jäänesto ja jäänpoisto 

maassa sekä ohjaajan toimintakyvyn menetys; ja  

 

C) katsaus sattuneista onnettomuuksista, vaaratilanteista ja poikkeamista.  

 

ii) Maakoulutuksessa ja kertauskoulutuksessa saadut tiedot on tarkistettava 

kirjallisten kysymysten tai muiden soveltuvien menetelmien avulla.  

 

2) Lentokoneella ja synteettisellä koulutuslaitteella annettava koulutus 

 

i) Lentokoneella ja synteettisellä koulutuslaitteella annettava koulutus on 

suunniteltava siten, että kaikki merkittävimmät lentokoneen järjestelmien viat ja 

niihin liittyvät menetelmät tulevat käsitellyiksi kolmen viimeksi kuluneen vuoden 

aikana.  
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ii) Jos moottorihäiriötilanteen toimenpiteitä harjoitellaan lentokoneessa, moottorin 

vikaantuminen on simuloitava.  

 

iii) Lentokoneella ja synteettisellä koulutuslaitteella annettava koulutus voidaan 

yhdistää lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentoon.  

 

3) Hätä- ja turvallisuusvarustekoulutus  

 

i) Hätä- ja turvallisuusvarustekoulutus voidaan yhdistää hätä- ja 

turvallisuusvarustekokeisiin. Koulutus on annettava lentokoneessa tai muussa 

tarkoitukseen soveltuvassa koulutuslaitteessa. 

 

ii) Hätä- ja turvallisuusvarustekoulutukseen on sisällyttävä joka vuosi:  

 

A) pelastusliivin pukemisen harjoittelu, jos lentokoneessa on nämä varusteet;  

 

B) suojaavan hengityslaitteen käyttöönoton harjoittelu, jos lentokoneessa on 

nämä varusteet;  

 

C) sammuttimien käytön harjoittelu;  

 

D) opastus kaikkien lentokoneessa olevien hätä- ja turvallisuusvarusteiden 

sijainnista ja käytöstä;  

 

E) opastus kaikkien erityyppisten uloskäyntien sijainnista ja käytöstä; ja  

 

F) turvamenetelmät.  



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 340 
LIITE DG C III   FI 

iii) Koulutussuunnitelmaan on sisällyttävä joka kolmas vuosi:  

 

A) kaikkien erityyppisten uloskäyntien käytön harjoittelu;  

 

B) evakuointiliukumäen laukaisutoimenpiteiden esittely, jos lentokoneessa on 

tämä varuste;  

 

C) palon sammuttamisen harjoittelu käyttäen sellaisia laitteita, jotka vastaavat 

lentokoneessa olevaa varustusta. Tulipalo voi olla todellinen tai simuloitu. 

Halonisammuttimien sijaista voidaan käyttää vaihtoehtoista menetelmää, 

joka on viranomaista tyydyttävä;  

 

D) savun vaikutukset suljetussa tilassa ja tarvittavien laitteiden käytön 

harjoittelu jäljitellyn savun täyttämässä tilassa;  

 

E) todellisten tai jäljiteltyjen pyroteknisten merkinantolaitteiden käytön 

harjoittelu, jos lentokoneessa on nämä varusteet; ja 

 

F) pelastuslauttojen käytön esittely, jos lentokoneessa on nämä varusteet.  

 

4) Miehistöyhteistyö (CRM).  

 

i) Miehistöyhteistyöasioita on käsiteltävä kaikissa määräaikaiskoulutuksen 

vaiheissa, joissa se on tarkoituksenmukaista, ja  
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ii) lisäksi on laadittava erillinen CRM-koulutussuunnitelma, jonka mukaan kaikki 

seuraavat miehistöyhteistyökoulutuksen pääasiat käsitellään enintään kolmen 

vuoden jakson kuluessa:  

 

A) inhimilliset virheet ja luotettavuus, virheketju, virheiden ehkäisy ja 

havaitseminen;  

 

B) yhtiön turvallisuuskulttuuri, ohjaamomenetelmät (SOP), organisaatiotekijät;  

 

C) stressi, stressinhallinta, väsymys ja tarkkaavaisuus;  

 

D) tietojen hankinta ja käsittely, tilannetietoisuus, työkuormituksen hallinta;  

 

E) päätöksenteko;  

 

F) viestintä ja yhteistoiminta ohjaamossa ja sen ulkopuolella;  

 

G) johtajuus ja ryhmätyö, ryhmässä työskentelyn edut;  

 

H) automatiikka ja sen käyttöperiaatteet (jos tarpeen kyseisessä 

lentokonetyypissä); 

 

I) merkittävät tyyppikohtaiset erot;  

 

J) käytännön esimerkkien tarkastelua;  
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K) muut aiheet, joihin on onnettomuuksien ehkäisy- ja 

lentoturvallisuusohjelman mukaan syytä kiinnittää erityistä huomiota (katso 

OPS 1.037).  

 

b) Määräaikaiset tarkastuslennot. Määräaikaisiin tarkastuslentoihin on kuuluttava:  

 

1) Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennot  

 

i) Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennoilla on tarkastettava seuraavat 

toimenpiteet, siltä osin kuin ne tulevat kysymykseen:  

 

A) lentoonlähdön keskeytys, jos käytettävissä on kyseistä lentokonetta vastaava 

simulaattori; muutoin vain toimenpiteiden jäljittely;  

 

B) lentoonlähtö, jossa moottorihäiriö V1:n ja V2:n välillä tai niin aikaisessa 

vaiheessa kuin turvallisuusnäkökohdat huomioon ottaen on mahdollista;  

 

C) tarkkuusmittarilähestyminen minimiin; monimoottorisella lentokoneella 

lähestyminen on suoritettava yhden moottorin ollessa pois käytöstä;  

 

D) ei-tarkkuuslähestyminen minimiin;  

 

E) keskeytetty lähestyminen mittarilentona minimistä; monimoottorisella 

lentokoneella keskeytetty lähestyminen on suoritettava yhden moottorin 

ollessa pois käytöstä; ja  
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F) lasku yhden moottorin ollessa pois käytöstä. Yksimoottorisella 

lentokoneella on tehtävä pakkolaskuharjoitus.  

 

ii) Jos moottorihäiriötilanteen toimenpiteitä suoritetaan lentokoneessa, moottorin 

vikaantuminen on simuloitava. 

 

iii) Edellä olevien alakohtien (i)(A)–(F) vaatimusten lisäksi on täytettävä 

12 kuukauden välein ne vaatimukset, jotka on määrätty tyyppi- ja 

luokkakelpuutuksen uusimista tai voimassaolon jatkamista varten. Tämä voidaan 

suorittaa lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon yhteydessä. 

 

iv) Ainoastaan VFR-lennoilla toimivien ohjaajien ei tarvitse suorittaa edellä 

alakohdissa (i)(C)–(E) vaadittuja toimenpiteitä. Monimoottorisilla lentokoneilla 

on kuitenkin tehtävä lähestyminen ja ylösveto yhden moottorin ollessa pois 

käytöstä.  

 

v) Lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentojen vastaanottajan on oltava 

tyyppitarkastuslentäjä.  

 

2) Hätä- ja turvallisuusvarustekokeet. Kokeissa on tarkastettava ne asiat, jotka on 

koulutettu edellä olevan (a)(3) alakohdan mukaisesti.  

 

3) Reittitarkastuslennot  

 

i) Reittitarkastuslennoilla on varmistettava, että ohjaaja kykenee suorittamaan 

hyväksyttävästi kokonaisen reittilennon, mukaan lukien lentoa edeltävät ja lennon 

jälkeiset tehtävät sekä laitteiden käyttö siten kuin toimintakäsikirjassa määrätään. 
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ii) Ohjaamomiehistön miehistöyhteistyötaidot on arvioitava viranomaista 

tyydyttävän, toimintakäsikirjassa julkaistun menetelmän mukaisesti. Arvioinnin 

tarkoituksena on:  

 

A) antaa palautetta miehistölle yhteisesti ja jokaiselle miehistön jäsenelle 

erikseen sekä tunnistaa uudelleenkoulutustarpeet ja  

 

B) kehittää CRM-koulutusjärjestelmää.  

 

iii) Jos ohjaaja voidaan määrätä sekä ohjaavan ohjaajan että avustavan ohjaajan 

tehtäviin, tarkastuslentoon on kuuluttava molemmat tehtävät.  

 

iv) Reittitarkastuslennot on suoritettava lentokoneella.  

 

v) Reittitarkastuslentojen vastaanottajien on oltava lentotoiminnan harjoittajan 

nimeämiä ja viranomaista tyydyttäviä ilma-aluksen päälliköitä. Kohdassa 

OPS 1.965(a)(4)(ii) tarkoitetulla reittitarkastuslennon vastaanottajalla on oltava 

koulutus miehistöyhteistyön periaatteista ja miehistöyhteistyötaitojen arvioinnista. 

Lentokoneessa hänen on oltava tarkkailijan istuimella, jos sellainen on asennettu. 

Pitkillä lennoilla, joilla on mukana ohjaamomiehistön lisäjäseniä, hän voi toimia 

ohjaajien sijaisena matkalennolla. Hän ei kuitenkaan saa olla kummallakaan 

ohjaajan istuimella lentoonlähdön, lähtöreitin, matkalennon alkuvaiheen, 

korkeudenvähennyksen, lähestymisen eikä laskun aikana. 

Miehistöyhteistyötaitojen arvioinnin on perustuttava vain sellaisiin havaintoihin, 

jotka reittitarkastuslennon vastaanottaja on tehnyt lennonvalmistelun, 

matkustamomiehistön ohjeistuksen ja ohjaajan aikomusten selostamisen (cockpit 

briefing) aikana sekä niissä lennon vaiheissa, joissa hän on ollut tarkkailijan 

istuimella.  
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OPS 1.965, liite 2 

Määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja kokeet – Järjestelmiä hoitavat ohjaamomiehistön jäsenet 

 

a) Järjestelmiä hoitavien ohjaamomiehistön jäsenten määräaikaiskoulutuksen, tarkastuslentojen 

ja kokeiden on täytettävä ohjaajien vastaavat vaatimukset sekä heidän tehtäviinsä liittyvät 

erityisvaatimukset. Ne kohdat, jotka eivät koske järjestelmiä hoitavia ohjaamomiehistön 

jäseniä, jätetään kuitenkin suorittamatta.  

 

b) Järjestelmiä hoitavien ohjaamomiehistön jäsenten määräaikaiskoulutus, tarkastuslennot ja 

kokeet on mahdollisuuksien mukaan järjestettävä ohjaajien määräaikaiskoulutuksen, 

tarkastuslentojen ja kokeiden yhteydessä.  

 

c) Reittitarkastuslennon vastaanottajan on oltava lentotoiminnan harjoittajan nimeämä ja 

viranomaista tyydyttävä ilma-aluksen päällikkö, tai järjestelmiä hoitavien ohjaamomiehistön 

jäsenten tyyppikouluttaja tai -tarkastaja. 

 

OPS 1.968, liite 1 

Ohjaajan kelpuuttaminen toimimaan kummalla tahansa ohjaajan istuimella 

 

a) Jos ilma-aluksen päällikön on toimittava myös oikeanpuoleisella istuimella perämiehenä tai 

suoritettava koulutus- tai tarkastustehtäviä oikeanpuoleiselta istuimelta, hänen on suoritettava 

toimintakäsikirjassa määrätty lisäkoulutus ja tarkastuslennot kohdassa OPS 1.965(b) 

vaadittujen lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentojen yhteydessä. Lisäkoulutukseen on 

kuuluttava vähintään:  

 

1) moottorihäiriö lentoonlähdön aikana;  

 

2) lähestyminen ja ylösveto yhden moottorin ollessa pois käytöstä; ja  
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3) lasku yhden moottorin ollessa pois käytöstä.  

 

b) Jos moottorihäiriötilanteen toimenpiteitä suoritetaan lentokoneessa, moottorin vikaantuminen 

on simuloitava.  

 

c) Kun ohjaaja toimii oikeanpuoleisella istuimella, myös niiden tarkastuslentojen, jotka OPS:n 

mukaan vaaditaan vasemmanpuoleisella istuimella toimimiseen, on oltava voimassa.  

 

d) Ilma-aluksen päällikön sijaisena toimivan ohjaajan on kohdassa OPS 1.965(b) vaadittujen 

lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentojen yhteydessä oltava osoittanut, että hän hallitsee 

myös ne toimenpiteet ja menetelmät, jotka eivät normaalisti kuuluisi sijaisena toimivalle 

ohjaajalle. Tehtävät, joissa vasemman- ja oikeanpuoleisen istuinpaikan väliset erot eivät ole 

merkittäviä esimerkiksi automaattiohjauksen käytön vuoksi, voidaan suorittaa kummalta 

tahansa istuimelta.  

 

e) Muun vasemmanpuoleisella istuimella olevan ohjaajan kuin ilma-aluksen päällikön on 

kohdassa OPS 1.965(b) vaadittujen lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslentojen yhteydessä 

osoitettava, että hän hallitsee myös ne toimenpiteet ja menetelmät, jotka muutoin olisivat 

ilma-aluksen päällikön vastuulla tämän toimiessa avustavana ohjaajana. Tehtävät, joissa 

vasemman- ja oikeanpuoleisen istuinpaikan väliset erot eivät ole merkittäviä esimerkiksi 

automaattiohjauksen käytön vuoksi, voidaan suorittaa kummalta tahansa istuimelta. 
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OPS 1.980, liite 1 

Toiminta useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa 

 

a) Kun ohjaamomiehistön jäsen toimii useammassa kuin yhdessä lentokoneluokassa, -tyypissä 

tai -versiossa, jotka luetellaan ohjaamomiehistön lupakirjoja koskevien vaatimusten 

mukaisesti mutta eivät sisälly samaan lupakirjamerkintään, lentotoiminnan harjoittajan on 

noudatettava seuraavia vaatimuksia:  

 

1) ohjaamomiehistön jäsen ei saa toimia useammassa kuin:  

 

i) kolmessa mäntämoottorikäyttöisessä lentokonetyypissä tai -versiossa; tai  

 

ii) kolmessa potkuriturbiinikäyttöisessä lentokonetyypissä tai -versiossa; tai  

 

iii) yhdessä potkuriturbiinikäyttöisessä lentokonetyypissä tai -versiossa ja yhdessä 

mäntämoottorikäyttöisessä lentokonetyypissä tai -versiossa; tai  

 

iv) yhdessä potkuriturbiinikäyttöisessä lentokonetyypissä tai -versiossa ja missä 

tahansa samaan luokkaan kuuluvassa lentokoneessa.  

 

2) kohdan OPS 1.965 vaatimusten on täytyttävä jokaisen tyypin tai version osalta, jossa 

ohjaamomiehistön jäsen toimii, ellei lentotoiminnan harjoittaja ole osoittanut 

käyttävänsä viranomaista tyydyttäviä erityismenetelmiä ja/tai toimintarajoituksia.  
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b) Kun ohjaamomiehistön jäsen toimii useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai 

-versiossa, jotka sisältyvät yhteen tai useampaan ohjaamomiehistön lupakirjavaatimuksissa 

(usean ohjaajan lentokonetyypit) määriteltyyn lupakirjamerkintään, lentotoiminnan 

harjoittajan on varmistettava, että:  

 

1) toimintakäsikirjassa määrätty ohjaamomiehistön vähimmäismäärä on sama kaikissa 

tyypeissä tai versioissa, joissa ohjaamomiehistön jäsen toimii;  

 

2) ohjaamomiehistön jäsen ei toimi useammassa kuin kahdessa lentokonetyypissä tai 

-versiossa, joita varten vaaditaan erillinen lupakirjamerkintä; ja  

 

3) yhden lentotyöjakson aikana lennetään vain samaan lupakirjamerkintään sisältyviä 

lentokoneita, ellei lentotoiminnan harjoittaja ole laatinut menetelmiä riittävän 

valmistautumisajan takaamiseksi. 

 

Huom.: Jos kyseessä on useampi kuin yksi lupakirjamerkintä, katso jäljempänä olevat 

kohdat (c) ja (d).  

 

c) Kun ohjaamomiehistön jäsen toimii useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai 

-versiossa, jotka luetellaan ohjaamomiehistön lupakirjavaatimuksissa (yhden ohjaajan ja 

usean ohjaajan lentokonetyypit) mutta eivät sisälly samaan lupakirjamerkintään, 

lentotoiminnan harjoittajan on noudatettava:  

 

1) edellä olevia alakohtia (b)(1), (b)(2) ja (b)(3); ja  

 

2) jäljempänä olevaa kohtaa (d).  
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d) Kun ohjaamomiehistön jäsen toimii useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai 

-versiossa, jotka luetellaan ohjaamomiehistön lupakirjavaatimuksissa (usean ohjaajan 

lentokonetyypit) mutta eivät sisälly samaan lupakirjamerkintään, lentotoiminnan harjoittajan 

on:  

 

1) noudatettava edellä olevia alakohtia (b)(1), (b)(2) ja (b)(3);  

 

2) varmistettava, että ennen kuin kahden lupakirjamerkinnän mukaisia oikeuksia 

käytetään:  

 

i) ohjaamomiehistön jäsen on suorittanut kaksi peräkkäistä lentotoiminnan 

harjoittajan tarkastuslentoa ja toiminut 500 tuntia kyseisessä miehistötehtävässä 

kaupallisen ilmakuljetuksen aikana saman lentotoiminnan harjoittajan 

palveluksessa;  

 

ii) jos ohjaajalla on kokemusta lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa kahden 

lupakirjamerkinnän mukaisten oikeuksien käyttämisestä ja hänet nimitetään 

saman lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa ilma-aluksen päälliköksi toiseen 

näistä tyypeistä, ohjaajalla on vähintään 6 kuukautta ja 300 tuntia 

päällikkökokemusta ja hän on suorittanut kaksi peräkkäistä lentotoiminnan 

harjoittajan tarkastuslentoa, ennen kuin hän voi taas alkaa käyttää kahden 

lupakirjamerkinnän mukaisia oikeuksia. 

 

3) Ennen kuin ohjaamomiehistön jäsen aloittaa koulutuksen ja toiminnan toisella 

lentokonetyypillä tai -versiolla, hänen on oltava hankkinut ensimmäisellä lentokoneella 

3 kuukauden ja 150 tunnin lentokokemus, johon on kuuluttava vähintään yksi 

tarkastuslento. 

 

4) Sen jälkeen, kun ensimmäinen reittitarkastuslento uudella tyypillä on suoritettu, on 

lennettävä 50 lentotuntia tai 20 yksittäistä lentoa pelkästään uuteen tyyppikelpuutukseen 

kuuluvilla lentokoneilla.  
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5) Kohdan OPS 1.970 vaatimusten on täytyttävä jokaisessa tyypissä, jossa 

ohjaamomiehistön jäsen toimii, ellei viranomainen ole sallinut muilla tyypeillä hankitun 

kokemuksen hyvittämistä jäljempänä olevan alakohdan (7) mukaisesti.  

 

6) Toimintakäsikirjassa on määrättävä, minkä ajanjakson kuluessa vaaditaan 

reittilentokokemusta kullakin tyypillä. 

 

7) Jos muilla lentokonetyypeillä suoritettua koulutusta, tarkastuslentoja ja viimeaikaista 

kokemusta halutaan hyvittää, lentotoiminnan harjoittajan on selvitettävä viranomaiselle, 

mitä vaatimuksia ei tarvitse täyttää jokaisella tyypillä tai versiolla erikseen 

samankaltaisuuksien vuoksi.  

 

i) Kohdassa OPS 1.965(b) vaaditaan kaksi lentotoiminnan harjoittajan 

tarkastuslentoa joka vuosi. Jos lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennot 

hyvitetään edellä olevan alakohdan (7) mukaisesti niin, että ne voidaan suorittaa 

vuorotellen kahdella tyypillä, jokainen lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslento 

jatkaa lentotoiminnan harjoittajan tarkastuslennon voimassaoloa myös toisen 

tyypin osalta. FCL:n vaatimukset täyttyvät, jos tyyppikelpuutuksen voimassaolon 

jatkamista tai uusimista varten suoritettujen tarkastuslentojen välinen aika ei ylitä 

FCL:ssä tyyppikohtaisesti vaadittua aikaa. Lisäksi toimintakäsikirjassa on 

määrättävä asianmukainen ja hyväksytty määräaikaiskoulutus. 

 

ii) Kohdassa OPS 1.965(c) vaaditaan yksi reittitarkastuslento joka vuosi. Jos 

reittitarkastuslennot hyvitetään edellä olevan alakohdan (7) mukaisesti niin, että 

ne voidaan suorittaa vuorotellen eri tyypeillä tai versioilla, jokainen 

reittitarkastuslento jatkaa myös toisen tyypin tai version reittitarkastuslennon 

voimassaoloa.  
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iii) Vuosittaisen hätä- ja turvallisuusvarustekoulutuksen ja kokeiden on katettava 

jokaisen tyypin kaikki vaatimukset. 

 

8) Kohdan OPS 1.965 vaatimusten on täytyttävä jokaisessa tyypissä tai versiossa, jossa 

ohjaamomiehistön jäsen toimii, ellei viranomainen ole sallinut koulutuksen ja 

tarkastuslentojen hyvittämistä edellä olevan alakohdan (7) mukaisesti. 

 

e) Kun ohjaamomiehistön jäsen toimii ohjaamomiehistön lupakirjavaatimuksissa määritellyissä 

lentokonetyyppien tai -versioiden yhdistelmissä (yhden ohjaajan lentokoneiden luokat ja 

usean ohjaajan lentokonetyypit), lentotoiminnan harjoittajan on osoitettava käyttävänsä 

hyväksyttyjä erityismenetelmiä ja/tai toimintarajoituksia kohdan OPS 1.980(d) mukaisesti.  
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LUKU O 

MATKUSTAMOMIEHISTÖ 

 

OPS 1.988 

Soveltamisala 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki matkustamomiehistön jäsenet noudattavat 

tämän luvun vaatimuksia ja muita matkustamomiehistöön sovellettavia turvallisuussääntöjä. 

 

Tässä asetuksessa 'matkustamomiehistön jäsenellä' tarkoitetaan ohjaamomiehistöön kuulumatonta 

miehistön jäsentä, joka hoitaa lentotoiminnan harjoittajan tai ilma-aluksen päällikön määräämiä 

matkustajien turvallisuuteen liittyviä tehtäviä lentokoneen matkustamossa. 

 

OPS 1.989 

Tunnistaminen 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki matkustamomiehistön jäsenet 

käyttävät lentotoiminnan harjoittajan matkustamomiehistön virkapukua ja että matkustajat 

voivat tunnistaa heidät selvästi matkustamomiehistön jäseniksi. 

 

b) Muu henkilöstö, kuten lääkintähenkilöstö, turvahenkilöstö, lastenhoitajat, saattajat, tekninen 

henkilöstö, esiintyjät ja tulkit, jotka hoitavat tehtäviä matkustamossa, eivät saa käyttää 

virkapukua, jonka perusteella matkustajat voisivat pitää heitä matkustamomiehistön jäseninä, 

elleivät he täytä tässä luvussa asetettuja vaatimuksia ja muita soveltuvia tässä asetuksessa 

asetettuja vaatimuksia. 
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OPS 1.990 

Matkustamomiehistön lukumäärä ja kokoonpano 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja saa käyttää suurimmalta sallitulta matkustajapaikkaluvultaan yli 

19-paikkaista lentokonetta yhden tai useamman matkustajan kuljettamiseen ainoastaan, jos 

miehistöön kuuluu vähintään yksi matkustamomiehistön jäsen, jonka tehtävänä on hoitaa 

toimintakäsikirjassa määrätyt tehtävät matkustajien turvallisuudesta huolehtimiseksi. 

 

b) Edellä olevaa (a) alakohtaa noudattaessaan lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että 

matkustamomiehistön vähimmäismäärä on suurempi seuraavista: 

 

1) yksi matkustamomiehistön jäsen samalle matkustamotasolle sijoitettua 

50 matkustajaistuinta tai tämän määrän osaa kohti; tai 

 

2) niiden matkustamomiehistön jäsenten lukumäärä, jotka aktiivisesti osallistuivat 

matkustamon hätäevakuoinnin demonstraatioon tai joiden vastaavassa analyysissä 

oletettiin osallistuneen siihen. Jos suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku kuitenkin on 

vähintään 50 paikkaa pienempi kuin demonstraation aikana evakuoitujen määrä, 

matkustamomiehistön jäsenten lukumäärää voidaan vähentää yhdellä jokaista 

50 istuinpaikkaa kohti, jolla suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku alittaa sallitun 

enimmäiskapasiteetin. 

 

c) Viranomainen voi poikkeuksellisissa olosuhteissa vaatia lentotoiminnan harjoittajaa 

sisällyttämään miehistöön ylimääräisiä matkustamomiehistön jäseniä. 
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d) Odottamattomissa tilanteissa matkustamomiehistön vaadittua vähimmäismäärää voidaan 

pienentää, jos: 

 

1) matkustajien määrää on vähennetty toimintakäsikirjassa määrättyjen menettelyjen 

mukaisesti; ja 

 

2) viranomaiselle annetaan ilmoitus lennon päätyttyä. 

 

e) Jos lentotoiminnan harjoittaja käyttää sellaisia matkustamomiehistön jäseniä, jotka ovat 

itsenäisiä ammatinharjoittajia tai toimivat freelance-periaatteella tai osa-aikaisina 

työntekijöinä, sen on varmistettava, että luvun O vaatimuksia noudatetaan. Erityistä huomiota 

on kiinnitettävä niiden ilma-alustyyppien tai -versioiden kokonaismäärään, joissa 

matkustamomiehistön jäsen saa työskennellä kaupallisessa ilmakuljetuksessa: se ei saa ylittää 

kohdan OPS 1.1030 rajoituksia silloinkaan, kun hän toimii myös muiden lentotoiminnan 

harjoittajien palveluksessa. 

 

OPS 1.995 

Vähimmäisvaatimukset 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen: 

 

a) on täyttänyt 18 vuotta; 

 

b) on säännöllisin väliajoin läpäissyt viranomaisen edellyttämän lääkärintarkastuksen tai 

terveydentilan arvioinnin ja todettu terveydeltään soveltuvaksi hoitamaan tehtäviään; 
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c) on suorittanut hyväksytysti kohdan OPS 1.1005 mukaisen peruskoulutuksen ja että hänellä on 

todistus turvallisuuskoulutuksen suorittamisesta; 

 

d) on suorittanut siirtymä- ja/tai eroavuuskoulutuksen, joka käsittää ainakin kohdassa 

OPS 1.1010 luetellut aiheet; 

 

e) suorittaa kohdan OPS 1.1015 mukaisen määräaikaiskoulutuksen; 

 

f) on pätevä hoitamaan tehtävänsä toimintakäsikirjassa määrättyjen menettelyjen mukaisesti. 

 

OPS 1.1000 

Matkustamomiehistön vastaavat 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä matkustamomiehistön vastaava aina, kun lennolle 

on määrätty useampi kuin yksi matkustamomiehistön jäsen. Jos lennolle on määrätty useampi 

kuin yksi matkustamomiehistön jäsen, mutta vaaditaan vain yksi, lentotoiminnan harjoittajan 

on nimettävä yksi matkustamomiehistön jäsen, joka vastaa tehtävistä ilma-aluksen päällikölle. 

 

b) Matkustamomiehistön vastaava vastaa ilma-aluksen päällikölle toimintakäsikirjassa 

määrättyjen matkustamon normaalien ja hätätilannetoimenpiteiden johtamisesta ja 

koordinoinnista. Jos lennolla joudutaan turbulenssiin, eikä ohjausmiehistöltä ole saatu 

muunlaisia ohjeita, matkustamomiehistön vastaavalla on oikeus keskeyttää muiden kuin 

turvallisuuteen liittyvien tehtäviensä hoitaminen ja ilmoittaa ohjaamomiehistölle havaitun 

turbulenssin vakavuus sekä pyytää tarvittaessa sytyttämään turvavöiden kiinnittämisen 

merkkivalot. Tämän jälkeen matkustamomiehistön on varmistettava matkustamon ja tarpeen 

mukaan muiden alueiden turvallisuus.  
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c) Kun lennolle kohdan OPS 1.990 mukaan vaaditaan useampi kuin yksi matkustamomiehistön 

jäsen, lentotoiminnan harjoittaja saa nimittää matkustamomiehistön vastaavaksi vain sellaisen 

henkilön, jolla on vähintään vuoden kokemus työskentelystä matkustamomiehistön jäsenenä 

ja joka on suorittanut asiaankuuluvan kurssin, joka kattaa vähintään seuraavat aiheet: 

 

1) ohjeistus ennen lentoa: 

 

i) miehistönä toimiminen, 

 

ii) matkustamomiehistölle määrätyt paikat ja vastuut, 

 

iii) lennon erityisominaisuuksien huomioon ottaminen, mukaan lukien 

lentokonetyyppi, laitteet, toiminta-alue ja lentotoiminnan laji ja matkustajaryhmät, 

kiinnittäen erityistä huomiota toimintarajoitteisiin, sylilapsiin ja paareilla 

kannettaviin matkustajiin, ja  

 

2) matkustamomiehistön yhteistyö: 

 

i) kuri, vastuut ja käskysuhteet, 

 

ii) koordinoinnin ja viestinnän tärkeys, 

 

iii) ohjaajan toimintakyvyn menetys, ja 
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3) yleiskatsaus lentotoiminnan harjoittajan asettamiin ja lainsäädännön määräämiin 

vaatimuksiin: 

 

i) matkustajien turvaohjeet, turvallisuuskortit, 

 

ii) tarjoomoiden varmistaminen, 

 

iii) matkatavaran sijoittaminen matkustamossa, 

 

iv) elektroniset laitteet, 

 

v) menetelmät, joita on noudatettava polttoainetankkauksessa matkustajien ollessa 

lentokoneessa, 

 

vi) turbulenssi, 

 

vii) asiakirjat, ja 

 

4) inhimilliset tekijät ja miehistöyhteistyö, ja 

 

5) onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittaminen 

 

6) lento- ja työaikarajoitukset sekä lepovaatimukset. 
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d) Lentotoiminnan harjoittajan on määriteltävä periaatteet, joiden mukaan seuraavaksi pätevin 

matkustamomiehistön jäsen valitaan toimimaan matkustamomiehistön vastaavana silloin, jos 

tehtävään nimetty henkilö on estynyt toimimasta. Periaatteiden on oltava viranomaista 

tyydyttäviä ja niissä on otettava huomioon matkustamomiehistön jäsenen työkokemus. 

 

e) Miehistöyhteistyökoulutus (CRM): Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että 

koulutukseen sisältyvät kaikki asiaankuuluvat aihekokonaisuudet, jotka luetellaan 

OPS 1.1005/1.1010/1015:n liitteessä 2 olevan taulukon 1 sarakkeessa (a), ja ne käsitellään sen 

tasoisesti kuin taulukon sarakkeessa (f) (Matkustamomiehistön vastaavan koulutus) vaaditaan. 

 

OPS 1.1002 

Toiminta ainoana matkustamomiehistön jäsenenä 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen, jolla 

ei ole aikaisempaa kokemusta toimimisesta ainoana matkustamomiehistön jäsenenä tai 

vastaavissa tehtävissä, saa seuraavan koulutuksen ennen tällaisia tehtäviä: 

 

1) Kohdissa OPS 1.1005 ja OPS 1.1010 vaaditun koulutuksen lisäksi annettava koulutus, 

jossa painotetaan seuraavia asioita ainoana matkustamomiehistön jäsenenä toimimisen 

kannalta: 

 

i) vastaaminen ilma-aluksen päällikölle siitä, että matkustamon turvallisuus- ja 

hätätilannemenettelyt suoritetaan toimintakäsikirjassa määrätyllä tavalla; 

 

ii) matkustamo- ja ohjaamomiehistön välisen yhteistoiminnan ja viestinnän tärkeys 

sekä ohjeita noudattamattomien tai häiriötä aiheuttavien matkustajien hallinta; 
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iii) katsaus lentotoiminnan harjoittajan asettamiin ja lakisääteisiin vaatimuksiin; 

 

iv) asiakirjat; 

 

v) onnettomuus- ja vaaratilanneilmoitukset; 

 

vi) lento- ja työaikarajoitukset. 

 

2) Perehdyttämislennot, joihin kuuluu vähintään 20 lentotuntia ja 15 yksittäistä lentoa. 

Perehdyttämislennot on suoritettava sellaisen matkustamomiehistön 

jäsenenvalvonnassa, jolla on soveltuva kokemus, ja sillä lentokonetyypillä, jossa 

matkustamomiehistön jäsenen on tarkoitus työskennellä.  

 

b) Ennen matkustamomiehistön jäsenen määräämistä toimimaan ainoana matkustamomiehistön 

jäsenenä lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kyseinen matkustamomiehistön 

jäsen on pätevä suorittamaan tehtävänsä toimintakäsikirjassa määrätyllä tavalla. Soveltuvuus 

toimintaan ainoana matkustamomiehistön jäsenenä on otettava huomioon niissä kriteereissä, 

joihin matkustamomiehistön valinta, työhönotto, koulutus ja pätevyyden arviointi perustuu. 

 

OPS 1.1005 

Turvallisuuskoulutuksen peruskurssi 

(Katso OPS 1.1005, liite 1) 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen on 

ennen osallistumista siirtymäkoulutukseen suorittanut hyväksytysti turvallisuuskoulutuksen 

peruskurssin, joka käsittää ainakin kohdan OPS 1.1005 liitteessä 1 luetellut aiheet. 
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b) Koulutuksen antaa viranomaisen harkinnan mukaan ja sen hyväksynnän perusteella  

 

 joko 

 

1) lentotoiminnan harjoittaja 

 

– suoraan tai 

 

– välillisesti eli lentotoiminnan harjoittajan puolesta toimivan koulutusorganisaation 

kautta; 

 

tai 

 

2) hyväksytty koulutusorganisaatio. 

 

c) Peruskurssien ohjelman ja rakenteen on oltava sovellettavien vaatimusten mukaisia, ja 

viranomaisen on hyväksyttävä ne etukäteen. 

 

d) Viranomainen, lentotoiminnan harjoittaja tai koulutuksen antava hyväksytty 

koulutusorganisaatio antaa viranomaisen harkinnan mukaan turvallisuuskoulutuksen 

peruskurssin ja hyväksytysti kohdassa OPS 1.1025 tarkoitetun kokeen suorittaneelle 

matkustamomiehistön jäsenelle todistuksen turvallisuuskoulutuksen suorittamisesta. 

 

e) Jos viranomainen valtuuttaa lentotoiminnan harjoittajan tai hyväksytyn koulutusorganisaation 

antamaan matkustamomiehistön jäsenelle todistuksen turvallisuuskoulutuksen suorittamisesta, 

todistuksessa on selkeästi mainittava viranomaisen hyväksyntä. 
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OPS 1.1010 

Siirtymä- ja eroavuuskoulutus 

(Katso OPS 1.1010, liite 1) 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen on 

saanut sovellettavien sääntöjen mukaisesti asianmukaisen siirtymä- ja eroavuuskoulutuksen, 

joka käsittää ainakin kohdan 1.1010 liitteessä 1 luetellut aiheet. Kurssi on eriteltävä 

toimintakäsikirjassa. Viranomaisen on etukäteen hyväksyttävä koulutuskurssin ohjelma ja 

rakenne. 

 

1) Siirtymäkoulutus. Matkustamomiehistön jäsenen on suoritettava siirtymäkurssi ennen 

kuin: 

 

i) lentotoiminnan harjoittaja määrää hänet ensimmäistä kertaa toimimaan 

matkustamomiehistön jäsenenä; tai 

 

ii) hänet määrätään työskentelemään toisessa lentokonetyypissä. 

 

2) Eroavuuskoulutus. Eroavuuskoulutus on saatava ennen työskentelemistä: 

 

i) sen lentokonetyypin toisessa versiossa, jossa matkustamomiehistön jäsen 

parhaillaan toimii; tai 

 

ii) samassa lentokonetyypissä tai -versiossa, jos turvallisuusvarusteet, 

turvallisuusvarusteiden sijainti tai normaaleissa ja hätätilanteissa käytettävät 

turvallisuusmenetelmät ovat erilaiset. 
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b) Lentotoiminnan harjoittaja määrittelee siirtymä- ja eroavuuskoulutuksen sisällön ottaen 

huomioon matkustamomiehistön jäsenenaikaisemman OPS 1.1035:n mukaiseen 

koulutuskirjanpitoon merkityn koulutuksen. 

 

c) Peruskoulutuksen (OPS 1.1005) ja siirtymä- ja eroavuuskoulutuksen (OPS 1.1010) toisiinsa 

liittyvät osat voidaan yhdistää, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta kohdan OPS 1.995 

alakohdan c soveltamiseen. 

 

d) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että: 

 

1) siirtymäkoulutus on kohdan OPS 1.1010:n liitteen 1 mukaisesti järjestelmällistä ja 

todenmukaista; 

 

2) eroavuuskoulutus on järjestelmällistä; ja 

 

3) siirtymäkoulutukseen ja tarvittaessa eroavuuskoulutukseen kuuluu kaikkien kyseisen 

lentokonetyypin tai -version turvallisuusvarusteiden käyttö ja siinä normaaleissa ja 

hätätilanteissa noudatettavat menetelmät, ja siihen sisältyy koulutusta ja harjoittelua 

joko lentokoneessa tai todenmukaisessa koulutuslaitteessa. 

 

e) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen 

suorittaa lentotoiminnan harjoittajan miehistöyhteistyökoulutuksen ja lento-

konetyyppikohtaisen miehistöyhteistyökoulutuksen OPS 1.1010:n liitteen 1 kohdan (j) 

mukaisesti, ennen kuin hänet ensimmäisen kerran määrätään hoitamaan tehtäviään. Jos 

henkilö jo toimii matkustamomiehistön jäsenenä jonkin lentotoiminnan harjoittajan 

palveluksessa, mutta ei ole aikaisemmin suorittanut lentotoiminnan harjoittajan 

miehistöyhteistyökoulutusta, hänen on suoritettava tämä koulutus ennen seuraavaa vaadittua 

määräaikaiskoulutusta ja -kokeita OPS 1.1010:n liitteen 1 kohdan (j) mukaisesti. Tällöin on 

suoritettava myös lentokonetyyppikohtaisen miehistöyhteistyökoulutuksen asiaankuuluvat 

osat. 

 



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 363 
LIITE DG C III   FI 

OPS 1.1012 

Perehdyttäminen 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen 

perehdytetään tehtäviinsä siirtymäkoulutuksen jälkeen ennen kuin hän aloittaa työskentelyn 

OPS 1.990 mukaisen vähimmäismatkustamomiehistön jäsenenä. 

 

OPS 1.1015 

Määräaikaiskoulutus 

(Katso OPS 1.1015, liite 1) 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen saa 

OPS 1.1015:n liitteen 1 mukaisen määräaikaiskoulutuksen, jossa käsitellään kullekin 

miehistön jäsenelle normaaleissa ja hätätilanteissa kuuluvat menetelmät ja toimenpiteet siinä 

lentokonetyypissä tai -versiossa, jossa hän toimii. 

 

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että viranomaisen hyväksymään 

määräaikaiskoulutussuunnitelmaan sisältyy tietopuolista ja käytännön opetusta sekä 

henkilökohtaista harjoittelua, siten kuin OPS 1.1015:n liitteessä 1 vaaditaan. 

 

c) Kohdassa OPS 1.1025 vaaditun määräaikaiskoulutuksen ja siihen liittyvien kokeiden 

voimassaoloaika on 12 kalenterikuukautta sen kuukauden lopusta lukien, jonka aikana ne on 

suoritettu. Jos koe on suoritettu edellisen kokeen kolmen viimeisen voimassaolokuukauden 

aikana, voimassaoloaika jatkuu suorituspäivästä siihen asti, kunnes edellisen kokeen 

voimassaolon päättymispäivästä on kulunut 12 kalenterikuukautta. 

 



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 364 
LIITE DG C III   FI 

OPS 1.1020 

Kertauskoulutus 

(Katso OPS 1.1020, liite 1) 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen, joka 

on ollut poissa lentotehtävistä yli 6 kuukauden ajan, mutta jonka edellinen OPS 1.1025 (b) 

(3):ssa vaadittu koe on vielä voimassa, saa toimintakäsikirjassa määrätyn, OPS 1.1020:n 

liitteen 1 mukaisen kertauskoulutuksen. 

 

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että matkustamomiehistön jäsen, joka ei ole 

ollut poissa kaikista lentotehtävistä mutta ei ole viimeksi kuluneiden 6 kuukauden aikana 

toiminut OPS 1.990 (b):n mukaan vaadittuna matkustamomiehistön jäsenenä tietyssä 

lentokonetyypissä, täyttää seuraavat vaatimukset ennen siinä työskentelemistä: 

 

1) saa kertauskoulutuksen kyseistä tyyppiä varten; tai 

 

2) suorittaa siinä kaksi yksittäistä perehdyttämislentoa kaupallisessa lentotoiminnassa. 
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OPS 1.1025 

Kokeet 

 

a) Viranomaisen, lentotoiminnan harjoittajan tai koulutuksen antavan hyväksytyn 

koulutusorganisaation on viranomaisen harkinnan mukaan varmistettava, että jokainen 

matkustamomiehistön jäsen suorittaa kohdissa OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015 ja 1.1020 

vaaditun koulutuksen aikana tai sen jälkeen kokeen, joka kattaa saadun koulutuksen ja jolla 

tarkistetaan hänen pätevyytensä turvallisuuteen liittyvissä tehtävissä normaaleissa ja 

hätätilanteissa.  

 

Viranomaisen, lentotoiminnan harjoittajan tai koulutuksen antavan hyväksytyn 

koulutusorganisaation on viranomaisen harkinnan mukaan varmistettava, että henkilöstöllä, 

joka pitää nämä kokeet, on asianmukainen pätevyys. 

 

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen 

suorittaa kokeet, johon kuuluvat: 

 

1) turvallisuuskoulutuksen peruskurssissa OPS 1.1005:n liitteessä 1 luetellut asiat; 

 

2) siirtymä- ja eroavuuskoulutuksessa OPS 1.1010:n liitteessä 1 luetellut asiat; 

 

3) määräaikaiskoulutuksessa soveltuvin osin OPS 1.1015:n liitteessä 1 luetellut asiat ja 

 

4) kertauskoulutuksessa OPS 1.1020:n liitteessä 1 luetellut asiat. 
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OPS 1.1030 

Työskentely useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei matkustamomiehistön jäsen työskentele 

useammassa kuin kolmessa eri lentokonetyypissä. Matkustamomiehistön jäsen voi kuitenkin 

työskennellä neljässä eri lentokonetyypissä, jos viranomainen sen hyväksyy ja jos vähintään 

kahdessa näistä tyypeistä: 

 

1) normaaleissa ja hätätilanteissa käytettävät menetelmät ovat täysin samanlaiset, lukuun 

ottamatta lentokonetyypistä johtuvia eroja, ja 

 

2) turvallisuusvarusteet ja normaaleissa ja hätätilanteissa käytettävät tyyppikohtaiset 

menetelmät ovat samankaltaiset. 

 

b) Edellä olevassa (a) alakohdassa lentokonetyypin eri versioita pidetään eri tyyppeinä, elleivät 

ne ole samankaltaisia seuraavilta osin: 

 

1) varauloskäyntien toiminta; 

 

2) kannettavien turvallisuusvarusteiden sijainti ja tyyppi; sekä 

 

3) tyyppikohtaiset hätätilannemenetelmät. 
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OPS 1.1035 

Koulutuskirjanpito 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on: 

 

1) pidettävä kirjaa kaikesta kohdissa OPS 1.1005, 1.1010, 1.1015, 1.1020 ja 1.1025 vaaditusta 

koulutuksesta ja kokeista; ja  

 

2) säilytettävä kopio turvallisuuskoulutusta koskevasta todistuksesta; ja 

 

3) pidettävä koulutuskirjanpito ja lääkärintarkastuksia tai terveydentilan arviointeja koskeva 

kirjanpito ajan tasalla niin, että koulutuskirjanpidosta käy ilmi siirtymä-, eroavuus- ja 

määräaikaiskoulutuksen suorittamisen päivämäärät ja sisältö; ja 

 

4) annettava pyynnöstä matkustamomiehistön jäsenen saataville häntä koskevat tiedot perus-, 

siirtymä- ja määräaikaiskoulutuksesta sekä kokeista. 
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OPS 1.1005, liite 1 

Turvallisuuskoulutuksen peruskurssi 

 

Kohdassa OPS 1.1005 tarkoitetulla turvallisuuskoulutuksen peruskurssilla on käsiteltävä ainakin 

seuraavat aiheet: 

 

a) Palo- ja savukoulutus: 

 

1. matkustamomiehistön velvollisuus toimia ripeästi hätätilanteissa, joihin liittyy tulipaloa 

ja savua, sekä varsinaisen palokohteen tunnistamisen tärkeys; 

 

2. välitön ilmoittaminen ohjaamomiehistölle ja tarvittavat koordinointi- ja avustustoimet, 

kun on havaittu tulipalo tai savua; 

 

3. palovaarallisten alueiden, kuten käymälöiden, ja niiden palovaroittimien säännöllisen 

tarkistamisen tarpeellisuus; 

 

4. tulipalojen luokittelu ja eri palotilanteissa käytettävät sammutusainetyypit ja 

menetelmät, sammutusaineiden käyttötekniikat sekä seuraukset, joita voi aiheutua 

väärästä käytöstä ja käytöstä suljetussa tilassa; ja 

 

5. lentopaikkojen pelastuspalvelun yleiset toimintamenetelmät. 
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b) Vesipelastautumiskoulutus 

 

Henkilökohtaisten kelluntavälineiden pukeminen ja käyttö vedessä. Ennen kuin 

matkustamomiehistön jäsen aloittaa työskentelyn lentokoneessa, jossa on pelastuslautat tai 

muu vastaava varustus, hänen on saatava koulutus näiden varusteiden käyttöön ja 

harjoiteltava niiden käyttöä vedessä. 

 

c) Pelastautumiskoulutus 

 

Pelastautumiskoulutuksen on oltava toiminta-alueiden mukaista (esim. napaseutu, autiomaa, 

viidakko tai meri). 

 

d) Lääkintä ja ensiapu: 

 

1. ensiavun antaminen ja ensiapupakkausten käyttö; 

 

2. pelastautumiskoulutukseen liittyvä ensiapu ja asianmukainen hygienia; sekä  

 

3. lentämisen fysiologiset vaikutukset ja erityisesti happivajaus. 

 

e) Matkustajien käsittely: 

 

1. ohjeet sellaisten matkustajien tunnistamista ja hallintaa varten, jotka ovat päihtyneitä, 

huumaavan aineen vaikutuksen alaisia tai aggressiivisia tai tulevat sellaisiksi lennon 

aikana; 
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2. menetelmät, joilla matkustajia rohkaistaan toimimaan, ja ihmisjoukon hallinta 

lentokoneen evakuoinnin nopeuttamiseksi; 

 

3. määräykset matkustamossa kuljetettavien matkatavaroiden ja 

matkustamopalvelutarvikkeiden turvallisesta sijoittamisesta sekä tieto siitä, että nämä 

tavarat voivat muutoin aiheuttaa vaaraa matkustamossa oleville henkilöille, estää 

hätävarusteiden käyttöön saamisen, tukkia lentokoneen uloskäyntejä tai vaurioittaa 

varusteita tai uloskäyntejä; 

 

4. matkustajien oikean sijoittamisen tärkeys lentokoneen massan ja massakeskiön 

kannalta. Lisäksi on korostettava erityisesti toimintarajoitteisten matkustajien 

sijoittamista sekä sitä, että valvomattomien uloskäyntien viereen on sijoitettava 

toimintakyvyltään normaaleja matkustajia; 

 

5. toimenpiteet turbulenssiin jouduttaessa, mukaan lukien matkustamon turvallisuuden 

varmistaminen; 

 

6. varotoimet, joita on noudatettava, kun matkustamossa kuljetetaan eläviä eläimiä; 

 

7. luvussa R vaadittu koulutus vaarallisten aineiden kuljetukseen; ja 

 

8. turvamenetelmät, mukaan lukien luvun S vaatimukset. 

 

f) Yhteydenpito: 

 

Koulutuksessa on korostettava ohjaamo- ja matkustamomiehistön välisen tehokkaan 

yhteydenpidon merkitystä, mukaan lukien käytettävät menetelmät sekä yhteisen kielen ja 

terminologian käyttö. 
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g) Kuri ja velvollisuudet: 

 

1. matkustamomiehistön on tärkeää suorittaa tehtävänsä toimintakäsikirjan mukaisesti; 

 

2. matkustamomiehistön jäsenenä työskentelyyn tarvittavan pätevyyden ja toimintakunnon 

ylläpito, painottaen erityisesti lento- ja työaikarajoituksia ja lepovaatimuksia; 

 

3. matkustamomiehistöä koskevien ilmailumääräysten tuntemus ja siviili-

ilmailuviranomaisen asema; 

 

4. tarvittavan ilmailusanaston, lennon teorian, matkustajien sijoittamisen 

periaatteiden, sääopin ja toiminta-alueiden yleinen tuntemus; 

 

5. matkustamomiehistön ohjeistus ennen lentoa ja omissa tehtävissä tarvittavien 

turvallisuustietojen hankkiminen; 

 

6. tarvittavat asiakirjat ja käsikirjat on tärkeää pitää ajan tasalla ja tehdä niihin 

lentotoiminnan harjoittajan toimittamat muutokset; 

 

7. sen tunnistamisen tärkeys, milloin matkustamomiehistön jäsenillä on valtuudet ja 

velvollisuus aloittaa evakuointi tai muiden hätätilannemenetelmien mukainen toiminta; 

ja 

 

8. turvallisuuteen liittyvien tehtävien ja velvollisuuksien tärkeys sekä nopean ja tehokkaan 

toiminnan tarpeellisuus hätätilanteissa. 
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h) Miehistöyhteistyö (CRM). 

 

1) Miehistöyhteistyön (CRM) peruskurssi: 

 

i) matkustamomiehistön jäsenen on suoritettava miehistöyhteistyön peruskurssi 

ennen kuin hänet ensimmäisen kerran määrätään toimimaan matkustamomiehistön 

jäsenenä. Jos henkilö jo toimii matkustamomiehistön jäsenenä kaupallisessa 

ilmakuljetuksessa, mutta ei ole aikaisemmin suorittanut miehistöyhteistyön 

peruskurssia, hänen on suoritettava peruskurssi ennen seuraavaa vaadittua 

määräaikaiskoulutusta ja/tai -kokeita. 

 

ii) Koulutuksessa on käsiteltävä OPS 1.1005/1.1010/1/1.1015:n liitteessä 2 olevan 

taulukon 1 sarakkeessa (a) luetellut aihekokonaisuudet sen tasoisesti kuin 

taulukon sarakkeessa (b), CRM-peruskurssi, vaaditaan. 

 

iii) Miehistöyhteistyön peruskurssin opettajana on oltava vähintään yksi 

matkustamomiehistön CRM-kouluttaja. 

 

OPS 1.1010, liite 1 

Siirtymä- ja eroavuuskoulutus 

 

a) Yleistä: 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että: 

 

1. siirtymä- ja eroavuuskoulutuksen antajilla on tehtäviinsä tarvittava pätevyys; ja 
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2. siirtymä- ja eroavuuskoulutuksessa opetetaan kaikkien lentokoneessa olevien 

turvallisuus- ja pelastautumisvarusteiden sijainti, esille ottaminen ja käyttö sekä 

käytettävän lentokonetyypin, -version ja asun mukaiset normaalit ja 

hätätilannemenetelmät. 

 

b) Palo- ja savukoulutus: 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että: 

 

1. jokaiselle matkustamomiehistön jäsenelle annetaan todenmukainen käytännön koulutus, 

jossa käytetään lentokoneessa olevaa varustusta vastaavia palontorjuntavarusteita ja 

suojavaatetusta. Tähän koulutukseen sisältyy: 

 

i) lentokoneen sisätilan paloa muistuttavan tulipalon sammutus; 

halonisammuttimien ollessa kyseessä voidaan käyttää muuta sammutusainetta; ja  

 

ii) suojaavan hengityslaitteen pukeminen ylle ja sen käyttö jäljitellyn savun 

täyttämässä suljetussa tilassa. 

 

c) Ovien ja uloskäyntien käyttö: 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että: 

 

1. jokainen matkustamomiehistön jäsen avaa itse kaikki matkustajien evakuointiin 

tarkoitetut normaalit ja varauloskäynnit sekä käyttää niitä joko lentokoneessa tai 

todenmukaisessa koulutuslaitteessa; ja 
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2. kaikkien muiden uloskäyntien, kuten ohjaamon ikkunoiden, käyttö näytetään. 

 

d) Evakuointiliukumäen käyttökoulutus: 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että: 

 

1. jokainen matkustamomiehistön jäsen laskeutuu evakuointiliukumäkeä käyttäen 

korkeudelta, joka vastaa lentokoneen päämatkustamon uloskäynnin korkeutta maasta; 

 

2. liukumäki on kiinnitetty lentokoneeseen tai todenmukaiseen koulutuslaitteeseen; ja 

 

3. uusi laskeutuminen evakuointiliukumäkeä käyttäen vaaditaan, kun 

matkustamomiehistön jäsen saa pätevyyden toimia lentokoneessa, jossa 

päämatkustamon uloskäynnin korkeus maasta eroaa huomattavasti aikaisemmin 

käytetyistä lentokonetyypeistä. 

 

e) Evakuointimenetelmät ja muut hätätilanteet: 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että: 

 

1. hätäevakuointikoulutukseen sisältyy suunniteltujen ja suunnittelemattomien 

evakuointitilanteiden tunnistaminen maalla ja vedessä. Tähän koulutukseen on 

kuuluttava myös sen havaitseminen, milloin uloskäyntejä ei voida käyttää tai 

evakuointivarusteet eivät ole toimintakuntoisia; ja 
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2. jokainen matkustamomiehistön jäsen koulutetaan toimimaan seuraavissa tilanteissa: 

 

i) tulipalo lennolla, korostaen erityisesti palokohteen tunnistamista; 

 

ii) voimakas turbulenssi; 

 

iii) äkillinen paineistuksen menetys sekä kannettavien happilaitteiden käyttöönotto; ja 

 

iv) muut hätätilanteet lennon aikana. 

 

f) Ihmisjoukon hallinta: 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että ihmisjoukon käytännön hallintaan 

erilaisissa hätätilanteissa annetaan koulutusta lentokonetyypin mukaan. 

 

g) Ohjaajan toimintakyvyn menetys: 

 

Ellei ohjaamomiehistön vähimmäismäärä ole enemmän kuin kaksi, lentotoiminnan 

harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen on saanut koulutuksen 

menettelystä, jota käytetään ohjaajan menettäessä toimintakykynsä, ja osaa käyttää istuimen 

säätömekanismia sekä istuin- ja olkavöitä. Koulutuksessa on näytettävä käytännössä 

ohjaamomiehistön happijärjestelmän käyttö, sekä lisäksi ohjaamomiehistön tarkistuslistojen 

käyttö, jos lentotoiminnan harjoittajan vakiotoimintamenetelmät edellyttävät tarkistuslistoja. 
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h) Turvallisuusvarusteet: 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokaiselle matkustamomiehistön jäsenelle 

annetaan todenmukainen koulutus ja havainnollinen esitys muun muassa seuraavien 

turvallisuusvarusteiden sijainnista ja käytöstä: 

 

1. evakuointiliukumäet ja muita kuin itsekantavia evakuointiliukumäkiä käytettäessä myös 

niihin kuuluvat köydet; 

 

2. pelastuslautat ja lauttana käytettävät evakuointiliukumäet, mukaan lukien lauttaan 

kiinnitetyt ja siinä olevat varusteet; 

 

3. pelastusliivit, sylilasten pelastusliivit ja kelluntakehdot; 

 

4. automaattisesti esille tulevat happinaamarit; 

 

5. ensiapuhappi; 

 

6. sammuttimet; 

 

7. palokirves tai sorkkarauta; 

 

8. hätävalaistus ja taskulamput; 

 

9. viestintälaitteet ja megafonit; 

 

10. pelastautumispakkaukset ja niiden sisältö; 



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 377 
LIITE DG C III   FI 

11. pyrotekniset merkinantolaitteet (oikeat tai jäljitellyt); 

 

12. ensiapupakkaukset, niiden sisältö ja hätälääkintätarvikkeet; sekä 

 

13. muut tarvittavat matkustamon turvallisuusvarusteet tai -järjestelmät. 

 

i) Ohjeiden antaminen matkustajille / turvallisuusvarusteiden käytön esittäminen: 

 

 Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että koulutusta annetaan OPS 1.285:n 

mukaisten ohjeiden antamiseen matkustajille normaaleita ja hätätilanteita varten. 

 

j) Miehistöyhteistyö (CRM). Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että: 

 

1) jokainen matkustamomiehistön jäsen suorittaa lentotoiminnan harjoittajan 

miehistöyhteistyökoulutuksen, jossa käsitellään OPS 1.1005/1.1010/1.1015:n liitteessä 

2 olevan taulukon 1 sarakkeessa (a) luetellut aihekokonaisuudet sen tasoisesti kuin 

taulukon sarakkeessa (c) vaaditaan, ennen kuin hän osallistuu 

lentokonetyyppikohtaiseen miehistöyhteistyökoulutukseen tai miehistöyhteistyön 

määräaikaiskoulutukseen. 

 

2) Kun matkustamomiehistön jäsen osallistuu toisen lentokonetyypin siirtymäkurssille, 

koulutuksessa käsitellään OPS 1.1005/1.1010/1.1015:n liitteessä 2 olevan taulukon 

sarakkeessa (a) luetellut aihekokonaisuudet sen tasoisesti kuin taulukon sarakkeessa (d) 

(Tyyppikohtainen CRM-koulutus) vaaditaan. 

 

3) Lentotoiminnan harjoittajan miehistöyhteistyökoulutuksessa ja 

lentokonetyyppikohtaisessa miehistöyhteistyökoulutuksessa on oltava opettajana 

vähintään yksi matkustamomiehistön CRM-kouluttaja. 
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OPS 1.1015, liite 1 

Määräaikaiskoulutus 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että määräaikaiskoulutuksen antajilla on 

tarvittava pätevyys. 

 

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että käytännön koulutukseen sisältyvät 

12 kalenterikuukauden välein: 

 

1. hätätilannemenetelmät, mukaan lukien ohjaajan toimintakyvyn menetys; 

 

2. evakuointimenetelmät, mukaan lukien ihmisjoukon hallinta; 

 

3. matkustajien evakuointiin tarkoitettujen normaalien ja varauloskäyntien 

avaamistoimenpiteiden jäljittely jokaisen matkustamomiehistön jäsenen erikseen 

suorittamana; 

 

4. hätävarusteiden sijainti ja käyttö, mukaan lukien happilaitteet; jokaisen 

matkustamomiehistön jäsenen on myös harjoiteltava pelastusliivien, kannettavien 

happilaitteiden ja suojaavien hengityslaitteiden (PBE) pukemista ylle; 

 

5. ensiapu ja ensiapupakkausten sisältö; 

 

6. tavaroiden sijoittaminen matkustamoon; 

 

7. turvamenetelmät; 

 

8. katsaus sattuneista onnettomuuksista ja vaaratilanteista; sekä 
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9. miehistöyhteistyö (CRM). Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että 

miehistöyhteistyökoulutus täyttää seuraavat vaatimukset: 

 

i) Koulutuksessa on käsiteltävä kolmen vuoden jakson kuluessa ne 

aihekokonaisuudet, jotka luetellaan OPS 1.1005/1.1010/1.1015: n liitteessä 2 

olevan taulukon 1 sarakkeessa (a) sen tasoisesti kuin taulukon sarakkeessa (e) 

(Vuosittainen CRM-määräaikaiskoulutus) vaaditaan. 

 

ii) Koulutusohjelman laadinnasta ja toteutuksesta huolehtii matkustamomiehistön 

CRM-kouluttaja. 

 

iii) Jos miehistöyhteistyökoulutus annetaan erillisenä kokonaisuutena, opettajana on 

oltava vähintään yksi matkustamomiehistön CRM-kouluttaja. 

 

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että määräaikaiskoulutukseen sisältyy kolmen 

vuoden välein tai useammin myös: 

 

1. matkustajien evakuointiin tarkoitettujen normaalien ja varauloskäyntien käyttö ja 

avaaminen lentokoneessa tai todenmukaisessa koulutuslaitteessa; 

 

2. kaikkien muiden uloskäyntien käytön näyttäminen; 

 

3. todenmukainen käytännön koulutus, jossa käytetään lentokoneessa olevaa varustusta 

vastaavia palontorjuntavarusteita ja suojavaatetusta. 
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Koulutuksen aikana jokaisen matkustamomiehistön jäsenen on: 

 

i) sammutettava lentokoneen sisätilan paloa muistuttava tulipalo; halonisammuttimien 

ollessa kyseessä voidaan käyttää muuta sammutusainetta; ja 

 

ii) puettava ylle suojaava hengityslaite ja käytettävä sitä jäljitellyn savun täyttämässä 

suljetussa tilassa; 

 

4. pyroteknisten merkinantolaitteiden käyttö (oikeat tai jäljitellyt); ja 

 

5. pelastuslautan tai lauttana käytettävän evakuointiliukumäen käytön esittely, jos 

lentokoneessa on sellainen. 

 

6. Ellei ohjaamomiehistön vähimmäismäärä ole enemmän kuin kaksi, lentotoiminnan 

harjoittajan on varmistettava, että jokainen matkustamomiehistön jäsen on saanut 

koulutuksen menettelystä, jota käytetään ohjaajan menettäessä toimintakykynsä, ja osaa 

käyttää istuimen säätömekanismia sekä istuin- ja olkavöitä. Koulutuksessa on näytettävä 

käytännössä ohjaamomiehistön happijärjestelmän käyttö, sekä lisäksi ohjaamomiehistön 

tarkistuslistojen käyttö, jos lentotoiminnan harjoittajan vakiotoimintamenetelmät 

edellyttävät tarkistuslistoja. 

 

d) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että matkustamomiehistön koulutukseen 

sisältyvät OPS 1, liitteen III mukaiset asiankuuluvat vaatimukset. 
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OPS 1.1020, liite 1 

Kertauskoulutus 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kertauskoulutuksen antajilla on tarvittava 

pätevyys ja jokaisen matkustamomiehistön jäsenen kertauskoulutukseen sisältyvät vähintään: 

 

1) hätätilannemenetelmät, mukaan lukien ohjaajan toimintakyvyn menetys; 

 

2) evakuointimenetelmät, mukaan lukien ihmisjoukon hallinta; 

 

3) matkustajien evakuointiin käytettävien normaalien ja varauloskäyntien käyttö ja avaaminen 

lentokoneessa tai todenmukaisessa koulutuslaitteessa; 

 

4) kaikkien muiden uloskäyntien käytön näyttäminen, mukaan lukien ohjaamon ikkunat; ja 

 

5) hätävarusteiden sijainti ja käyttö, mukaan lukien happilaitteet, sekä pelastusliivien, 

kannettavien happilaitteiden ja suojaavien hengityslaitteiden pukeminen ylle. 
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OPS 1.1005/1.1010/1.1015, liite 2 

Koulutus 

 

1. Miehistöyhteistyökoulutuksen koulutusohjelmat sekä siinä käytettävät menetelmät ja käsitteet 

on esitettävä toimintakäsikirjassa. 

 

2. Taulukosta 1 ilmenee, mitkä miehistöyhteistyökoulutuksen aihekokonaisuudet on käsiteltävä 

kunkin tyyppisessä koulutuksessa. 

 

Aihekokonaisuudet 

 

CRM-
peruskurssi 

 

Lento-
toiminnan 
harjoittajan 

CRM-
koulutus  

Tyyppi-
kohtainen 

CRM-
koulutus 

 

Vuosittainen 
CRM-

määräaikais-
koulutus 

 

Matkustamo-
miehistön 
vastaavan 
koulutus 

 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Yleiset periaatteet 

Inhimilliset tekijät 
ilmailussa 
 
Miehistöyhteistyön 
yleiset periaatteet ja 
tavoitteet 

Laajasti Ei vaadita 
Ei vaadita 

 
Ei vaadita 

Yleiskatsaus  

Ihmisen suorituskyky ja 
rajoitukset      

Yksittäisen matkustamomiehistön jäsenen näkökulmasta 

Persoonallisuuden 
merkitys, inhimilliset 
virheet ja ihmisen 
toiminnan luotettavuus, 
asenteet ja 
käyttäytyminen, 
itsearviointi 

     

Stressi ja stressin hallinta      

Väsymys ja 
tarkkaavaisuus 

Laajasti 
Ei vaadita Ei vaadita Yleiskatsaus (joka 

3. vuosi) Ei vaadita 
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Määrätietoisuus 

Tilannetietoisuus, 
tietojen hankinta ja 
käsittely 

     

Lentokoneen koko miehistön näkökulmasta 

Virheiden ehkäisy ja 
havaitseminen      

Koko miehistön 
tilannetietoisuus, tietojen 
hankinta ja käsittely 

   Yleiskatsaus  

Työmäärän hallinta    (joka 
3. vuosi)  

Tehokas viestintä ja 
yhteistoiminta kaikkien 
miehistön jäsenten 
kesken, mukaan lukien 
ohjaamomiehistö ja 
kokemattomat 
matkustamomiehistön 
jäsenet; kulttuurierot 

Ei vaadita Laajasti Tyypin 
mukaan  

Täydennys-
koulutus 

(matkustamo-
miehistön 
vastaavan 
tehtävien 
kannalta) 
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Johtaminen, yhteistyö, 
yhteistoiminnan edut, 
päätöksenteko, delegointi 

     

Aihekokonaisuudet CRM-
peruskurssi 

Lento-
toiminnan 
harjoittajan 

CRM-
koulutus 

Tyyppi-
kohtainen 

CRM-
koulutus 

Vuosittainen 
CRM-

määräaikais-
koulutus 

Matkustamo-
miehistön 
vastaavan 
koulutus 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Yksilön ja ryhmän vastuu, 
päätöksenteko ja 
toimenpiteet 

     

Inhimillisten tekijöiden 
tunnistaminen ja hallinta 
matkustajien osalta: 
ihmisjoukon hallinta, 
matkustajien stressi, 
konfliktien hallinta, 
lääketieteelliset seikat 
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Lentokonetyypistä 
(kapea-/laajarunkoinen, 
yksi-/monikerroksinen), 
ohjaamo- ja 
matkustamomiehistön 
kokoonpanosta ja 
matkustajien 
lukumäärästä johtuvat 
erityispiirteet 

 

Ei vaadita  Laajasti 

  

Lentotoiminnan harjoittajan ja organisaation näkökulmasta 

Yhtiön 
turvallisuuskulttuuri, 
vakiotoimintamenetelmät, 
organisaatioon ja 
lentotoiminnan lajiin 
liittyvät tekijät 

     

Tehokas viestintä ja 
yhteistoiminta muun 
lentotoimintahenkilöstön 
ja maapalvelujen kanssa 

Ei vaadita Laajasti Tyypin 
mukaan 

Yleiskatsaus 

(joka 3. vuosi) 

 

Osallistuminen 
matkustamossa 
sattuneiden 
vaaratilanteiden ja 
onnettomuuksien 
raportointiin 

     

Esimerkkitapausten 
tarkastelu (ks. huomautus)

 Vaaditaan  Vaaditaan  

 

Huom.: Jos sarakkeessa (d) tarkoitettua koulutusta varten ei ole käytettävissä tyyppikohtaista 

esimerkkitapausta, on harkittava harjoitettavaan lentotoimintaan soveltuvien esimerkkien 

käyttöä. 
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LUKU P 

KÄSIKIRJAT, MATKAPÄIVÄKIRJAT JA TIETOJEN TALLENTAMINEN 

 

OPS 1.1040 

Toimintakäsikirjoja koskevat yleiset säännöt 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirjaan sisältyvät kaikki ohjeet 

ja tiedot, joita operatiivinen henkilöstö tarvitsee tehtävissään. 

 

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei toimintakäsikirjan sisältö, mukaan lukien 

lisäykset ja muutokset, ole ristiriidassa ansiolentoluvan (AOC) ehtojen tai muiden asiaa 

koskevien määräysten kanssa ja että se on viranomaista tyydyttävä tai, niiltä osin kuin 

vaaditaan, viranomaisen hyväksymä. 

 

c) Ellei viranomainen muuta hyväksy tai kansallisessa lainsäädännössä toisin määrätä, 

lentotoiminnan harjoittajan on laadittava toimintakäsikirja englannin kielellä. Lisäksi 

lentotoiminnan harjoittaja voi kääntää käsikirjan tai sen osia muulle kielelle ja käyttää sitä 

kyseisellä kielellä.  

 

d) Jos lentotoiminnan harjoittajan on tarpeen laatia uusi toimintakäsikirja tai sen osa, se on 

laadittava edellä olevan (c) alakohdan vaatimuksia noudattaen.  

 

e) Lentotoiminnan harjoittaja voi julkaista toimintakäsikirjan erillisinä osina. 
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f) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikilla operatiiviseen henkilöstöön 

kuuluvilla on helposti saatavillaan kaikki toimintakäsikirjan osat, jotka liittyvät heidän 

tehtäviinsä. Lisäksi lentotoiminnan harjoittajan on annettava jokaiselle miehistön jäsenelle 

oma kappale toimintakäsikirjan osista A ja B tai näiden osien niistä kohdista, jotka on 

tarkoituksenmukaista antaa henkilökohtaiseen käyttöön. 

 

g) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirjaan tehdään lisäyksiä ja 

muutoksia niin, että siinä olevat ohjeet ja tiedot pysyvät ajan tasalla. Lentotoiminnan 

harjoittajan on varmistettava, että operatiiviselle henkilöstölle ilmoitetaan niistä muutoksista, 

jotka liittyvät heidän tehtäviinsä.  

 

h) Jokaisen toimintakäsikirjan tai sen asiaankuuluvien osien haltijan on pidettävä se ajan tasalla 

lentotoiminnan harjoittajan toimittamien lisäysten ja muutosten mukaisesti. 

 

i) Lentotoiminnan harjoittajan on toimitettava aiotut lisäykset ja muutokset viranomaiselle 

ennen niiden voimaantulopäivää. Jos muutos koskee sellaista toimintakäsikirjan osaa, joka on 

OPS:n mukaan hyväksytettävä, tämä hyväksyntä on hankittava ennen muutoksen 

voimaantuloa. Jos lisäyksiä tai muutoksia on turvallisuussyistä tehtävä heti, ne voidaan 

julkaista ja toteuttaa välittömästi, mikäli vaadittua hyväksyntää on haettu. 

 

j) Lentotoiminnan harjoittajan on sisällytettävä toimintakäsikirjaan kaikki viranomaiset vaatimat 

lisäykset ja muutokset.  

 

k) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että hyväksyttyihin asiakirjoihin perustuvat 

tiedot ja tällaisten asiakirjojen muutokset otetaan toimintakäsikirjassa oikein huomioon ja 

ettei toimintakäsikirjassa ole hyväksyttyjen asiakirjojen kanssa ristiriitaisia tietoja. Tämä 

vaatimus ei kuitenkaan estä lentotoiminnan harjoittajaa käyttämästä tietoja ja menetelmiä, 

jotka johtavat suurempaan varmuuteen. 
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l) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirjan sisältö esitetään 

sellaisessa muodossa, jossa sitä voidaan vaikeuksitta käyttää. Toimintakäsikirjan 

suunnittelussa on otettava huomioon inhimillisiä tekijöitä koskevat periaatteet. 

 

m) Viranomainen voi sallia lentotoiminnan harjoittajan laativan toimintakäsikirjan tai sen osia 

muussa muodossa kuin paperille painettuna. Tällöin on varmistettava riittävä saatavuus, 

käytettävyys ja luotettavuus. 

 

n) Toimintakäsikirjan lyhennetyn muodon käyttö ei vapauta lentotoiminnan harjoittajaa 

OPS 1.130:n vaatimusten noudattamisesta. 

 

OPS 1.1045 

Toimintakäsikirja – rakenne ja sisältö 

(Katso OPS 1.1045, liite 1) 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirjan yleisrakenne on 

seuraava:  

 

– Osa A. Yleistä / Perusteet 

 

Tähän osaan on sisällyttävä lentokoneen tyypistä riippumattomat toimintaperiaatteet, ohjeet ja 

menetelmät, jotka tarvitaan turvalliseen lentotoimintaan. 
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– Osa B. Lentokoneen käyttö 

 

Tähän osaan on sisällyttävä tyyppikohtaiset ohjeet ja menetelmät, jotka tarvitaan turvalliseen 

lentotoimintaan. Siinä on otettava huomioon lentotoiminnan harjoittajan käyttämien tyyppien, 

versioiden tai yksittäisten lentokoneiden väliset erot. 

 

– Osa C. Reittejä ja lentopaikkoja koskevat ohjeet ja tiedot 

 

Tähän osaan on sisällyttävä kaikki ohjeet ja tiedot, jotka tarvitaan toiminta-alueella. 

 

– Osa D. Koulutus 

 

Tähän osaan on sisällyttävä turvalliseen lentotoimintaan tarvittavan henkilöstön 

koulutusohjeet. 

 

b) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirjan sisältö on OPS 1.1045:n 

liitteen 1 mukainen sekä toiminta-alueeseen ja lentotoiminnan lajiin soveltuva. 

 

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirjan yleisrakenne on 

viranomaista tyydyttävä.  

 

OPS 1.1050 

Lentokäsikirja 

 

Lentotoiminnan harjoittajalla on oltava jokaisen käyttämänsä lentokoneen voimassa oleva 

hyväksytty lentokäsikirja tai vastaava asiakirja. 
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OPS 1.1055 

Matkapäiväkirja 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on säilytettävä matkapäiväkirjassa jokaisesta lennosta seuraavat 

tiedot: 

 

1) lentokoneen rekisteritunnus; 

 

2) päivämäärä; 

 

3) miehistön jäsenten nimet; 

 

4) miehistön jäsenten tehtävät; 

 

5) lähtöpaikka; 

 

6) saapumispaikka; 

 

7) lähtöaika (liikkeellelähtöaika); 

 

8) saapumisaika (pysähtymisaika); 

 

9) lentoaika; 

 

10) lennon tarkoitus; 
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11) mahdolliset poikkeukselliset tapahtumat ja huomiot; sekä 

 

12) ilma-aluksen päällikön allekirjoitus (tai vastaava vahvistus). 

 

b) Viranomainen voi antaa lentotoiminnan harjoittajalle luvan olla pitämättä matkapäiväkirjaa 

kokonaan tai osittain, jos tarvittavat tiedot ovat saatavissa muista asiakirjoista.  

 

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki merkinnät tehdään viipymättä ja 

ovat pysyviä. 

 

OPS 1.1060 

Operatiivinen lentosuunnitelma 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että käytettävä operatiivinen lentosuunnitelma 

ja siihen lennon aikana tehtävät merkinnät sisältävät seuraavat tiedot: 

 

1) lentokoneen rekisteritunnus; 

 

2) lentokoneen tyyppi ja versio; 

 

3) lennon päivämäärä; 

 

4) lennon tunnus; 

 

5) ohjaamomiehistön jäsenten nimet; 
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6) ohjaamomiehistön jäsenten tehtävät; 

 

7) lähtöpaikka; 

 

8) lähtöaika (liikkeellelähtöaika ja lentoonlähtöaika); 

 

9) saapumispaikka (suunniteltu ja todellinen); 

 

10) saapumisaika (laskuaika ja pysähtymisaika); 

 

11) lentotoiminnan laji (ETOPS, VFR, siirtolento jne.); 

 

12) reitti ja reittiosuudet reittipisteineen, etäisyydet, ajat ja lentosuunnat; 

 

13) suunniteltu matkalentonopeus ja reittipisteiden väliset lentoajat; arvioidut ja todelliset 

ylitysajat; 

 

14) turvalliset korkeudet ja minimilentokorkeudet; 

 

15) suunnitellut lentokorkeudet; 

 

16) polttoainelaskelmat (merkinnät lennon aikana tehdyistä polttoainemäärän 

tarkistuksista); 

 

17) polttoainemäärä moottoreita käynnistettäessä; 
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18) määrävaralentopaikat ja tarvittaessa lähtö- ja reittivaralentopaikat, mukaan lukien edellä 

(12), (13), (14) ja (15) alakohdissa vaaditut tiedot; 

 

19) alkuperäinen lennonjohtoselvitys ja myöhemmät selvitykset muutoksineen; 

 

20) lennon aikana tehtyyn lentosuunnitelman muutokseen liittyvät laskelmat; ja 

 

21) tarvittavat säätiedot. 

 

b) Operatiivisesta lentosuunnitelmasta voidaan jättää pois sellaiset tiedot, jotka ovat helposti 

saatavissa muista asiakirjoista tai muusta hyväksyttävästä lähteestä tai joilla ei ole merkitystä 

kyseisenlaisessa lentotoiminnassa. 

 

c) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että operatiivinen lentosuunnitelma ja sen 

käyttö kuvataan toimintakäsikirjassa. 

 

d) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että operatiivisen lentosuunnitelman kaikki 

merkinnät tehdään viipymättä ja ovat pysyviä. 

 

OPS 1.1065 

Asiakirjojen säilytysajat 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että jokaista yksittäistä lentoa koskeva koko 

kirjanpito ja kaikki lentoon liittyvät lentotoiminnalliset ja tekniset tiedot säilytetään OPS 1.1065:n 

liitteessä 1 määrätyn ajan. 
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OPS 1.1070 

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinnan selvitys 

 

Lentotoiminnan harjoittajalla on oltava ajan tasalla oleva hyväksytty jatkuvan lentokelpoisuuden 

hallinnan selvitys kuten osan M kohdassa M.A.704 määrätään. 

 

OPS 1.1071 

Lentokoneen tekninen matkapäiväkirja 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on pidettävä lentokoneen teknistä matkapäiväkirjaa siten kuin kohdassa 

OPS 1.915 määrätään. 

 

OPS 1.1045, liite 1 

Toimintakäsikirjan sisältö 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että toimintakäsikirja sisältää seuraavat tiedot: 

 

A.  YLEISTÄ/PERUSTEET 

 

0.  TOIMINTAKÄSIKIRJAN YLLÄPITO JA VALVONTA 

 

0.1  Johdanto 

 

a) Vakuutus siitä, että käsikirja on kaikkien sovellettavien määräysten sekä kyseessä 

olevan ansiolentoluvan rajoitusten ja ehtojen mukainen. 
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b) Määräys siitä, että henkilöstön on noudatettava käsikirjan toimintaohjeita. 

 

c) Luettelo ja lyhyt kuvaus käsikirjan eri osista, niiden sisällöstä, soveltamisalasta ja 

käytöstä. 

 

d) Käsikirjan käytön kannalta tarpeelliset termien ja sanojen selitykset ja 

määritelmät. 

 

0.2  Lisäys- ja muutosmenettelyt 

 

a) Tiedot lisäysten ja muutosten julkaisemisesta ja käsikirjaan viemisestä vastaavasta 

henkilöstä (vastaavista henkilöistä). 

 

b) Luettelo lisäyksistä ja muutoksista sekä päivämääristä, jolloin ne on viety 

käsikirjaan, ja päivämääristä, jolloin ne tulevat voimaan. 

 

c) Määräys siitä, ettei lisäysten ja muutosten tekeminen käsin ole sallittua muutoin 

kuin tilanteissa, joissa lisäys tai muutos on turvallisuuden vuoksi tehtävä heti. 

 

d) Kuvaus sivujen numerointijärjestelmästä ja voimaantulopäivän merkinnästä. 

 

e) Voimassa olevien sivujen luettelo. 

 

f) Muuttuneiden kohtien merkintä (tekstisivuilla ja mahdollisuuksien mukaan 

kartoissa ja kaavioissa). 

 

g) Tilapäiset muutokset. 

 

Käsikirjojen, lisäysten ja muutosten jakelujärjestelmän kuvaus. 
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1.  ORGANISAATIO JA TEHTÄVÄT 

 

1.1 Organisaatiorakenne. Organisaatiorakenteen kuvaus, mukaan lukien koko yhtiön ja 

lentotoimintaosaston organisaatiokaaviot. Organisaatiokaaviosta on ilmettävä 

lentotoimintaosaston ja muiden yhtiön osastojen välinen suhde. Erityisesti on esitettävä 

niiden toimistojen, osastojen yms. alaisuus- ja raportointisuhteet, joiden toiminta liittyy 

lentoturvallisuuteen. 

 

1.2 Nimetyt vastuuhenkilöt. Jokaisen OPS 1.175(i):ssa vaaditun lentotoiminnasta, 

huoltojärjestelyistä, miehistön koulutuksesta ja maatoiminnasta vastaavan nimetyn 

vastuuhenkilön nimi, sekä kuvaus tämän vastuuhenkilön tehtävistä ja vastuista 

 

1.3 Lentotoiminnan johtohenkilöstön vastuut ja tehtävät. Kuvaus niiden johtohenkilöiden 

tehtävistä, vastuista ja toimivallasta, joiden tehtävät liittyvät lentoturvallisuuteen, sekä 

sovellettavien määräysten noudattamiseen.  

 

1.4 Ilma-aluksen päällikön toimivalta, tehtävät ja vastuu. Ilma-aluksen päällikön 

toimivallan, tehtävien ja vastuiden määrittely.  

 

1.5 Muiden miehistön jäsenten tehtävät ja vastuut. 
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2. TOIMINNAN OHJAUS JA VALVONTA 

 

2.1 Lentotoiminnan harjoittajan suorittama valvonta. Kuvaus järjestelmästä, jolla 

lentotoiminnan harjoittaja valvoo toimintaa (katso OPS 1.175(g)). Tästä kuvauksesta on 

ilmettävä, miten lentotoiminnan turvallisuutta ja henkilöstön pätevyyttä valvotaan. 

Erityisesti on kuvattava seuraaviin seikkoihin liittyvät menetelmät: 

 

a) lupakirjojen ja kelpuutusten voimassaolo; 

 

b) operatiivisen henkilöstön pätevyys; ja 

 

c) tallenteiden sekä lentoon liittyvien asiakirjojen ja muiden tietojen valvonta, 

analysointi ja säilytys. 

 

2.2 Toiminnan lisäohjeiden ja -tietojen antaminen. Kuvaus menettelystä, jolla annetaan 

toimintakäsikirjaa täydentäviä tietoja, jotka voivat olla luonteeltaan operatiivisia. 

Lisäksi on selvitettävä näiden tietojen käyttö, sitovuus ja vastuu niiden julkaisemisesta. 

 

2.3 Onnettomuuksien ehkäisy ja lentoturvallisuusohjelma. Lentoturvallisuusohjelman 

pääkohdat: 

 

2.4 Toiminnan ohjaus. Menetelmät ja velvollisuudet, jotka ovat tarpeen toiminnan 

ohjauksessa lentoturvallisuuden kannalta. 
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2.5 Viranomaisen valtuudet. Kuvaus viranomaisen valtuuksista ja ohjeet henkilöstölle 

viranomaisen tarkastustyön helpottamiseksi. 

 

3.  LAATUJÄRJESTELMÄ 

 

Käytettävän laatujärjestelmän kuvaus, johon on kuuluttava vähintään: 

 

a) laatupolitiikka; 

 

b) laatujärjestelmän rakenteen kuvaus; ja 

 

c) tehtävien ja vastuun jakautuminen. 

 

4.  MIEHISTÖN KOKOONPANO 

 

4.1 Miehistön kokoonpano. Selvitys menetelmästä, jota käytetään miehistön 

kokoonpanoista päätettäessä, ottaen huomioon seuraavat seikat: 

 

a) käytettävä lentokonetyyppi; 

 

b) toiminta-alue ja lentotoiminnan laji; 

 

c) lennon vaihe; 

 

d) vähimmäismiehistövaatimukset ja suunniteltu lentotyöjakso; 
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