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e) miehistön jäsenten kokemus (kokonaiskokemus ja tyyppikohtainen kokemus), 

viimeaikainen kokemus ja kelpoisuus; ja 

 

f) ilma-aluksen päällikön nimeäminen sekä ilma-aluksen päällikön ja muiden 

ohjaamomiehistön jäsenten vuorottelu, jos se on tarpeen lennon kestoajan vuoksi. 

(Katso OPS 1.940, liite 1). 

 

g) matkustamomiehistön vastaavan nimeäminen sekä matkustamomiehistön 

vastaavan ja kaikkien muiden matkustamomiehistön jäsenten vuorottelu, jos se on 

tarpeen lennon kestoajan vuoksi. 

 

4.2 Ilma-aluksen päällikön nimeäminen. Ilma-aluksen päällikön nimeämisessä 

noudatettavat säännöt.  

 

4.3 Ohjaamomiehistön jäsenen toimintakyvyn menetys. Ohjeet päällikkyyden siirtymisestä 

ohjaamomiehistön jäsenen menetettyä toimintakykynsä. 

 

4.4 Toiminta useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä. Määräys siitä, mitkä lentokoneet 

katsotaan samaan tyyppiin kuuluviksi seuraavia tarkoituksia varten: 

 

a) ohjaamomiehistön työvuorojen suunnittelu; ja 

 

b) matkustamomiehistön työvuorojen suunnittelu. 
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5.  KELPOISUUSVAATIMUKSET 

 

5.1 Selvitys operatiivisen henkilöstön tehtäviin vaadittavista lupakirjoista, kelpuutuksista, 

kelpoisuudesta/pätevyydestä (esim. reiteille ja lentopaikoille), kokemuksesta, 

koulutuksesta, kokeista, tarkastuslennoista ja viimeaikaisesta kokemuksesta. Huomioon 

on otettava lentokoneen tyyppi, toiminnan laji ja miehistön kokoonpano. 

 

5.2  Ohjaamomiehistö 

 

a) ilma-aluksen päällikkö; 

 

b) ilma-aluksen päällikön sijaisena toimiva ohjaaja; 

 

c) perämies; 

 

d) valvottuna toimiva ohjaaja; 

 

e) järjestelmiä hoitava ohjaamomiehistön jäsen; 

 

f) työskentely useammassa kuin yhdessä lentokonetyypissä tai -versiossa. 
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5.3  Matkustamomiehistö 

 

a) matkustamomiehistön vastaava; 

 

b) matkustamomiehistön jäsen; 

 

i) vaadittu matkustamomiehistön jäsen; 

 

ii) matkustamomiehistön lisäjäsen ja perehdyttämislennolla oleva 

matkustamomiehistön jäsen; 

 

c) työskentely useammassa kuin yhdessä lentokone-tyypissä tai -versiossa. 

 

5.4  Koulutus-, tarkastus- ja valvontahenkilöstö 

 

a) ohjaamomiehistöä varten; 

 

b) matkustamomiehistöä varten. 

 

5.5  Muu operatiivinen henkilöstö 
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6.  MIEHISTÖN TERVEYS 

 

6.1 Miehistön terveyttä koskevat varotoimet. Asiaankuuluvat määräykset ja miehistön 

jäsenille annettavat ohjeet terveyteen liittyvistä seikoista, mukaan lukien: 

 

a) alkoholi ja muut päihdyttävät juomat; 

 

b) huumausaineet; 

 

c) lääkkeet; 

 

d) unilääkkeet; 

 

e) lääkevalmisteet; 

 

f) rokotukset; 

 

g) laitesukellus; 

 

h) verenluovutus; 

 

i) aterioihin liittyvät varotoimet ennen lentoa ja lennon aikana; 

 

j) uni ja lepo; sekä 

 

k) kirurgiset toimenpiteet. 
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7.  LENTOAIKARAJOITUKSET 

 

7.1 Lento- ja työaikarajoitukset ja lepovaatimukset. Suunnitelma, jonka lentotoiminnan 

harjoittaja on laatinut voimassa olevien määräysten mukaisesti. 

 

7.2 Lento- ja työaikarajoitusten ylitykset ja lepoaikojen lyhennykset. Lento- ja 

työaikarajoitusten ylittämisen ja lepoaikojen lyhentämisen ehdot sekä ohjeet näiden 

poikkeamien ilmoittamisesta. 

 

8.  TOIMINTAMENETELMÄT 

 

8.1  Lennonvalmisteluohjeet. Kyseessä olevan lentotoiminnan lajin mukaan: 
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8.1.1 Minimilentokorkeudet. Minimilentokorkeuksien määrittämisen ja käytön selvitys, 

mukaan lukien: 

 

a) menetelmä minimilentokorkeuksien (korkeudet merenpinnasta tai lentopinnat) 

määrittämiseksi VFR-lennoille; ja 

 

b) menetelmä minimilentokorkeuksien (korkeudet merenpinnasta tai lentopinnat) 

määrittämiseksi IFR-lennoille. 

 

8.1.2 Lentopaikkojen hyväksyminen käyttöön; arviointiperusteet ja hyväksymisvastuu. 

Lukujen D, E, F, G, H, I ja J vaatimukset on otettava huomioon. 

 

8.1.3 Lentopaikan toimintaminimien määritysmenetelmät. Menetelmä, jolla määritetään 

lentopaikan toimintaminimit IFR-lennoille OPS 1:n luvun E mukaisesti. Lisäksi on 

annettava ohjeet näkyvyyden ja/tai kiitotienäkyvyyden määrittämisestä sekä siitä, miten 

ohjaajien havaitsemaa todellista näkyvyyttä, ilmoitettua näkyvyyttä ja ilmoitettua 

kiitotienäkyvyyttä sovelletaan. 

 

8.1.4 Matkalennon toimintaminimit VFR-lennoille tai lennon VFR-osuuksille. 

Yksimoottorisia lentokoneita käytettäessä on myös annettava ohjeet reitin valinnasta 

siten, että käytettävissä on paikkoja, joille on mahdollista tehdä turvallinen pakkolasku. 

 

8.1.5 Lentopaikalla ja matkalennolla noudatettavien toimintaminimien ilmoittaminen ja 

käyttö 

 

8.1.6 Säätietojen tulkinta. Ohjeet toiminta-alueella kysymykseen tulevien koodimuotoisten 

MET-ennusteiden ja -tiedotteiden lukemisesta, mukaan lukien muutostietojen 

soveltaminen. 
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8.1.7 Lentokoneen polttoaine-, voiteluaine- ja vesimetanolimäärien määrittäminen. 

Menetelmät, joita käytetään lentokoneen polttoaine-, voiteluaine- ja 

vesimetanolimäärien määrittämiseen ja seurantaan lennon aikana. Tässä kohdassa on 

myös annettava ohjeet lentokoneessa olevan nesteen mittauksesta ja sijoittamisesta. 

Näissä ohjeissa on otettava huomioon kaikki lennolla todennäköisesti kohdattavat 

olosuhteet, kuten mahdollinen lentosuunnitelman muutos lennon aikana ja yhden tai 

useamman voimalaitteen vikaantuminen. Myös poltto- ja voiteluainemäärän 

kirjausjärjestelmä on kuvattava. 

 

8.1.8 Massa ja massakeskiö. Yleiset massan ja massakeskiön määritysperiaatteet, mukaan 

lukien: 

 

a) määritelmät; 

 

b) massa- ja massakeskiölaskelmien laadinnassa ja hyväksymisessä käytettävät 

menetelmät, menettelytavat sekä vastuu niistä; 

 

c) standardimassojen ja/tai todellisten massojen käytössä noudatettavat periaatteet; 

 

d) matkustajien, matkatavaran ja rahdin massan määrittämiseksi käytettävät 

menetelmät; 

 

e) eri lentotoiminnan lajeissa ja eri lentokonetyypeissä käytettävät matkustajien ja 

matkatavaran massat; 

 

f) yleiset ohjeet ja tiedot, jotka tarvitaan käytössä olevien erityyppisten massa- ja 

massakeskiöasiakirjojen tarkistamiseen; 

 



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 406 
LIITE DG C III   FI 

g) viime hetken muutoksia koskevat ohjeet; 

 

h) polttoaineen, voiteluaineen ja vesimetanolin tiheydet; sekä 

 

i) matkustajien sijoittamisessa noudatettavat periaatteet ja menetelmät. 

 

8.1.9 ATS-lentosuunnitelma ATS-lentosuunnitelman laadintaan ja esittämiseen liittyvät 

ohjeet ja vastuut. Tarpeen mukaan on selvitettävä sekä yksittäisten että 

toistuvaislentosuunnitelmien esittämistavat. 

 

8.1.10 Operatiivinen lentosuunnitelma. Operatiivisen lentosuunnitelman laadintaan ja 

hyväksymiseen liittyvät menetelmät ja vastuut. Operatiivisen lentosuunnitelman käyttö 

on kuvattava ja annettava käytettävien operatiivisten lentosuunnitelmalomakkeiden 

mallikappaleet. 

 

8.1.11 Lentotoiminnan harjoittajan tekninen matkapäiväkirja. Lentotoiminnan harjoittajan 

teknisen matkapäiväkirjan käyttö ja siihen liittyvät vastuut on kuvattava ja annettava 

käytettävien lomakkeiden mallikappaleet. 

 

8.1.12 Luettelo mukana pidettävistä asiakirjoista, lomakkeista ja muista tiedoista. 

 

8.2  Maahuolintaohjeet 
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8.2.1  Tankkausmenetelmät. Kuvaus tankkausmenetelmistä, mukaan lukien: 

 

a) polttoainetankkauksen ja polttoaineen poiston aikana noudatettavat varotoimet, 

mukaan lukien tilanteet, joissa APU on toiminnassa tai turbiinimoottori käynnissä 

ja potkurijarrut kytkettyinä; 

 

b) polttoainetankkaus ja polttoaineen poisto matkustajien noustessa lentokoneeseen, 

ollessa lentokoneessa tai poistuessa siitä; sekä 

 

c) varotoimet, joita on noudatettava polttoaineiden sekoittumisen välttämiseksi. 

 

8.2.2 Turvallisuuden kannalta merkitykselliset lentokoneen, matkustajien ja rahdin 

käsittelymenetelmät. Menetelmät, joita noudatetaan matkustajien sijoittamisessa, 

matkustajien noustessa lentokoneeseen ja poistuessa siitä sekä lentokonetta 

kuormattaessa ja kuormaa purettaessa. Tämän ohella on kuvattava muut menetelmät, 

joiden avulla pyritään varmistamaan turvallisuus lentokoneen ollessa asematasolla. 

Menetelmiin on sisällyttävä: 

 

a) lapset ja sylilapset sekä sairaat ja liikuntarajoitteiset matkustajat; 

 

b) karkotettujen tai pidätettyjen henkilöiden sekä sellaisten matkustajien 

kuljettaminen, joiden pääsy maahan on kielletty; 

 

c) käsimatkatavaran sallittu koko ja paino; 

 

d) tavaroiden kuormaus lentokoneeseen ja niiden kiinnittäminen; 

 

e) erikoisrahti ja rahtitilojen luokittelu; 
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f) maalaitteiden sijoitus; 

 

g) lentokoneen ovien käyttö; 

 

h) asematason turvallisuus, mukaan lukien palontorjunta sekä voimalaitteen imun ja 

puhalluksen vaara-alueet; 

 

i) menetelmät, joita käytetään moottoreita käynnistettäessä, asematasolta 

lähdettäessä ja sinne saavuttaessa, mukaan lukien työnnöt ja hinaukset; 

 

j) lentokoneille asematasolla tehtävät toimenpiteet (servicing); ja 

 

k) lentokoneen maahuolinnassa käytettävät asiakirjat ja lomakkeet; 

 

l) useamman kuin yhden henkilön sijoittaminen samalle lentokoneen istuimelle. 

 

8.2.3 Ohjeet siitä, milloin lentokoneeseen nousu on kiellettävä. Ohjeet sen varmistamiseksi, 

että sellaisen henkilön, joka vaikuttaa päihtyneeltä tai jonka käytös tai olemus osoittavat 

hänen olevan huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, lukuun ottamatta 

asianmukaisessa hoidossa ja valvonnassa olevia potilaita, lentokoneeseen nousu 

estetään.  
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8.2.4 Jäänesto ja jään poisto maassa. Periaatteet ja menetelmät, joita noudatetaan jäänestossa 

ja jään poistossa lentokoneen ollessa maassa. Myös jään ja muiden epäpuhtauksien 

laadut ja vaikutukset lentokoneen ollessa paikoillaan sekä maassa liikkumisen ja 

lentoonlähdön aikana on esitettävä. Lisäksi on annettava käytettävät nestelaadut, 

mukaan lukien: 

 

a) tavaramerkit tai kauppanimet; 

 

b) ominaisuudet; 

 

c) vaikutukset lentokoneen suoritusarvoihin; 

 

d) suoja-ajat; ja 

 

e) käytössä noudatettavat varotoimet. 

 

8.3 Lentomenetelmät 

 

8.3.1 VFR/IFR-periaatteet Kuvaus siitä, milloin VFR-lento sallitaan, milloin vaaditaan 

lentämistä mittarilentosääntöjen (IFR) mukaisesti tai on siirryttävä VFR-lennosta 

IFR-lentoon, sekä milloin voidaan siirtyä IFR-lennosta VFR-lentoon tai päinvastoin. 

 

8.3.2 Suunnistusmenetelmät. Toiminnan lajin ja toiminta-alueen mukaisten 

suunnistusmenetelmien kuvaus. Huomioon on otettava: 

 

a) normaalit suunnistusmenetelmät sekä vaatimus syötettyjen tietojen 

ristiintarkistuksesta, mikäli ne vaikuttavat lentokoneen lentorataan; 
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b) suunnistus MNPS- ja napa-alueilla sekä muilla erityisalueilla; 

 

c) RNAV; 

 

d) lentosuunnitelman muuttaminen lennon aikana; 

 

e) järjestelmien toiminnan heikentyessä noudatettavat menetelmät; ja 

 

f) RVSM; 

 

8.3.3  Korkeusmittarin asetusmenetelmät sekä tarvittaessa: 

 

– korkeuden mittaus metreinä ja muuntotaulukot; 

 

ja  

 

– QFE:n käyttöperiaatteet. 

 

8.3.4  Korkeusvaroitusjärjestelmän käyttö 

 

8.3.5 Maan läheisyydestä varoittavat järjestelmät (GPWS ja TAWS). Menetelmät ja ohjeet, 

joilla pyritään estämään ohjattavissa olevan lentokoneen törmäys maastoon (CFIT). 

Vajoamisnopeuden rajoittaminen maan- tai vedenpinnan läheisyydessä on myös 

esitettävä (koulutusvaatimukset: katso kohta D.2.1).  
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8.3.6  TCAS/ACAS:n käytön periaatteet ja menetelmät 

 

8.3.7  Polttoainemäärän seurantaan lennon aikana käytettävät periaatteet ja menetelmät 

 

8.3.8 Epäsuotuisat ja mahdollisesti vaaralliset ilmakehän olosuhteet. Menetelmät vaarallisissa 

ilmakehän olosuhteissa toimimiseksi ja/tai niiden välttämiseksi, mukaan lukien: 

 

a) ukkonen; 

 

b) jäätävät olosuhteet; 

 

c) turbulenssi; 

 

d) tuulileikkaus (wind shear); 

 

e) suihkuvirtaus; 

 

f) vulkaaniset tuhkapilvet; 

 

g) rankkasade; 

 

h) hiekkamyrskyt; 

 

i) vuoriston aaltovirtaukset; ja 

 

j) huomattavat lämpöinversiot. 
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8.3.9 Jättöpyörteet. Pyörrevanaporrastuksen kriteerit, ottaen huomioon lentokonetyypit, 

tuuliolosuhteet ja kiitotien sijainnin. 

 

8.3.10 Miehistön jäsenten paikat. Vaatimukset siitä, milloin miehistön jäsenten on oltava 

määrätyillä paikoillaan tai istuimillaan lennon eri vaiheiden aikana ja siitä, että he ovat 

paikoillaan aina, kun sen katsotaan olevan tarpeen turvallisuuden vuoksi, mukaan lukien 

menettelyt, joita käytetään valvotun levon järjestämiseen ohjaamossa. 

 

8.3.11 Miehistön ja matkustajien turvavöiden käyttö. Vaatimukset siitä, milloin miehistön 

jäsenten ja matkustajien on käytettävä istuin- ja/tai olkavöitä lennon eri vaiheiden 

aikana ja siitä, että vöitä käytetään aina, kun sen katsotaan olevan tarpeen turvallisuuden 

vuoksi. 

 

8.3.12 Pääsy ohjaamoon. Ehdot, joiden mukaisesti ohjaamoon voidaan päästää muita kuin 

ohjaamomiehistöön kuuluvia henkilöitä. Myös viranomaisen tarkastajien pääsystä 

ohjaamoon on annettava ohjeet. 

 

8.3.13 Vapaiden miehistöistuinten käyttö. Vapaiden miehistöistuinten käyttöä koskevat ehdot 

ja ohjeet. 

 

8.3.14 Miehistön jäsenen toimintakyvyn menetys. Menetelmät, joita on noudatettava miehistön 

jäsenen menetettyä toimintakykynsä lennon aikana. Lisäksi on annettava esimerkkejä 

toimintakyvyn menetyksistä ja ohjeet niiden tunnistamiseksi. 
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8.3.15 Matkustamon turvallisuusvaatimukset. Menetelmät, joihin kuuluvat: 

 

a) matkustamon valmistelu lentoa varten, lennon aikana noudatettavat vaatimukset ja 

laskun valmistelu, mukaan lukien matkustamon ja tarjoomoiden 

varmistusmenetelmät; 

 

b) menetelmät sen varmistamiseksi, että matkustajat sijoitetaan sellaisille paikoille, 

joilla he voivat mahdollisessa hätäevakuointitilanteessa parhaiten myötävaikuttaa 

lentokoneen evakuointiin eivätkä ole sen esteenä. 

 

c) menetelmät, joita on noudatettava matkustajien noustessa lentokoneeseen ja 

poistuessa siitä; 

 

d) menetelmät, joita on noudatettava polttoainetankkauksessa ja polttoaineen 

poistossa matkustajien ollessa lentokoneessa, noustessa lentokoneeseen tai 

poistuessa siitä; ja 

 

e) tupakointi lentokoneessa. 

 

8.3.16 Ohjeiden antaminen matkustajille. OPS 1.285:n mukaisten ohjeiden sisältö sekä niiden 

antamistavat ja -ajankohdat. 

 

8.3.17 Menetelmät, joita on noudatettava silloin, kun lentokoneessa on vaaditut kosmisen tai 

auringon säteilyn mittauslaitteet. Kosmisen tai auringon säteilyn mittauslaitteiden 

käytössä ja niiden lukemien kirjaamisessa noudatettavat menetelmät, mukaan lukien 

toimet, joihin on ryhdyttävä toimintakäsikirjassa määrättyjen raja-arvojen ylittyessä. 

Lisäksi on kuvattava menetelmät, joita on noudatettava, kun päätetään vähentää 

korkeutta tai muuttaa reittiä, mukaan lukien ATS-menetelmät. 
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8.3.18 Automaattiohjauksen ja automaattisen tehonsäädön käyttöperiaatteet 

 

8.4 Lentotoiminta eri sääolosuhteissa (AWO). Lentotoimintaan eri sääolosuhteissa liittyvät 

toimintamenetelmät. (Katso myös OPS:n luvut D ja E.)  

 

8.5 ETOPS. ETOPS-toimintamenetelmien kuvaus. 

 

8.6 Minimivarusteluettelon (MEL) ja puuttuvien osien luettelon (CDL) käyttö 

 

8.7 Muut kuin kaupalliset lennot. Menetelmät ja rajoitukset, joita on noudatettava: 

 

a) koululennoilla; 

 

b) koelennoilla; 

 

c) uuden tai huollosta tuotavan lentokoneen siirtolennoilla; 

 

d) viallisen lentokoneen siirtolennoilla; 

 

e) esittelylennoilla; ja 

 

f) muilla kuin alakohdissa (c) ja (d) tarkoitetuilla siirtolennoilla; mukaan lukien 

henkilöt, joita näillä lennoilla saa kuljettaa. 
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8.8 Happivaatimukset 

 

8.8.1 Selvitys olosuhteista, joissa happea on oltava saatavilla ja käytettävä 

 

8.8.2 Happivaatimukset, jotka koskevat: 

 

a) ohjaamomiehistöä; 

 

b) matkustamomiehistöä; ja 

 

c) matkustajia. 

 

9. VAARALLISET AINEET JA ASEET 

 

9.1 Tiedot sekä yksityiskohtaiset ja yleiset ohjeet vaarallisten aineiden kuljettamisesta, 

mukaan lukien: 

 

a) lentotoiminnan harjoittajan vaarallisten aineiden kuljetuksessa noudattamat 

periaatteet; 

 

b) vaarallisten aineiden kuljetettavaksi hyväksymistä, merkintää, käsittelyä, 

sijoittamista ja erottelua koskevat vaatimukset; 

 

c) menetelmät, joiden mukaan on toimittava hätätilanteessa, johon liittyy vaarallisia 

aineita; 
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d) kuljetukseen osallistuvan henkilöstön velvollisuudet kohdan OPS 1.1215:n 

mukaisesti; ja 

 

e) ohjeet lentotoiminnan harjoittajan työntekijöiden kuljettamisesta. 

 

9.2 Ehdot, joiden mukaan aseita, sotatarvikkeita ja urheiluaseita saa kuljettaa. 

 

10.  TURVAMENETELMÄT 

 

10.1 Ne turvaohjeet ja -säännöt, joita ei ole pidettävä luottamuksellisina. Niihin on 

sisällyttävä operatiivisen henkilöstön toimivalta ja velvollisuudet. Lisäksi on annettava 

lentokoneessa tapahtuneiden rikosten, kuten laittoman lentoon puuttumisen, sabotaasin, 

pommiuhkausten ja kaappausten ilmoittamiseksi ja tällaisista tilanteista selviytymiseksi 

noudatettavat periaatteet ja menetelmät. 

 

10.2 Ehkäisevät turvatoimet ja koulutus. 

 

Huom.: Osa turvaohjeista ja -säännöistä voidaan pitää luottamuksellisina. 
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11.  LENTOTURVALLISUUSPOIKKEAMIEN KÄSITTELY JA NIISTÄ 

ILMOITTAMINEN 

 

Poikkeamien käsittelyä ja ilmoittamista koskevaan kohtaan on sisällyttävä: 

 

a) poikkeaman määritelmä sekä osallisina olleiden velvollisuudet; 

 

b) kuvaus erityyppisten poikkeamien ilmoittamista varten käytetyistä lomakkeista 

(tai kopiot lomakkeista), täyttöohjeet, ilmoituksen tekemisen määräaika sekä 

osoite, johon ilmoitus on toimitettava; 

 

c)  selvitys siitä, mille yhtiön osastoille, viranomaisille ja muille organisaatioille on 

ilmoitettava onnettomuudesta sekä miten ja missä järjestyksessä ilmoitus on 

annettava;  

 

d) menetelmät, joita käytetään ilmoitettaessa ilmaliikennepalveluelimelle suullisesti 

vaaratilanteista, joihin on liittynyt ACAS-väistöohje, lintutörmäysvaara, 

vaarallisia aineita tai vaarallisia olosuhteita; 

 

e)  menetelmät, joita käytetään tehtäessä kirjallinen ilmoitus yhteentörmäysvaarasta 

tai ilmaliikennepalvelun häiriöstä, ACAS-väistöohjeesta, lintutörmäyksestä, 

vaarallisten aineiden kuljetuksessa sattuneessa onnettomuudesta tai 

vaaratilanteesta ja laittomasta puuttumisesta lentoon;  
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f)  kohtien OPS 1.085 (b) ja 1.420 mukaiset ilmoitusmenettelyt. Niihin on kuuluttava 

yhtiön sisäiset miehistön jäsenten ilmoitusmenettelyt, jotka varmistavat, että 

ilma-aluksen päällikölle ilmoitetaan välittömästi kaikista tapauksista, joissa 

lennon turvallisuus on vaarantunut tai olisi saattanut vaarantua, ja että ilma-

aluksen päällikkö saa kaikki tarvittavat tiedot. 

 

12.  LENTOSÄÄNNÖT 

 

Lentosäännöt, mukaan lukien: 

 

a) näkö- ja mittarilentosäännöt; 

 

b) lentosääntöjen alueellinen soveltaminen; 

 

c) yhteydenpitomenetelmät, mukaan lukien toiminta radioyhteyden katketessa; 

 

d) tiedot ja ohjeet, jotka liittyvät siviililentokoneen lentoon puuttumiseen 

tunnistamista ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten; 

 

e) tilanteet, joissa radiokuuntelua on ylläpidettävä; 

 

f) merkit; 
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g) lentotoiminnassa käytettävä aika; 

 

h) lennonjohtoselvitykset, lentosuunnitelman noudattaminen ja paikkailmoitukset; 

 

i) näkömerkit, joita käytetään rajoitus-, kielto- tai vaara-alueella luvatta lentävän tai 

tällaiselle alueelle saapumassa olevan lentokoneen varoittamiseen; 

 

j) menetelmät, joita ohjaajien on noudatettava havaitessaan onnettomuuden tai 

vastaanottaessaan hätäviestin; 

 

k) pelastettavien käyttämät maastohätämerkit sekä merkinantovälineiden kuvaus ja 

käyttö; ja 

 

l) hätä- ja pakkotilamerkit. 

 

13. VUOKRAUS 

 

Kuvaus lentokoneiden pitkäaikaiseen vuokraukseen (leasing) liittyvistä 

toimintajärjestelyistä, menettelyistä ja johdon velvollisuuksista. 

 

B. LENTOKONEEN KÄYTTÖ – TYYPPIKOHTAISET TIEDOT 

 

Tiedot on esitettävä seuraavaa otsikointia käyttäen ja ottaen huomioon 

lentokonetyyppien ja -versioiden väliset erot. 
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0.  YLEISET TIEDOT JA MITTAYKSIKÖT 

 

0.1 Yleiset tiedot (esim. lentokoneen mitat), mukaan lukien kyseisessä lentokonetyypissä 

käytettävät mittayksiköt ja muuntotaulukot. 

 

1.  RAJOITUKSET 

 

1.1 Tyyppihyväksynnän mukaiset ja lentotoimintaan liittyvät rajoitukset, mukaan lukien: 

 

a) hyväksymisperusteet [esim. CS-23, CS-25, ICAO liite 16 (CS-36 ja CS-34)]; 

 

b) jokaisen lentokonetyypin matkustajaversion määrittely, mukaan lukien 

versiokuva; 

 

c) hyväksytyt lentotoiminnan lajit (esim. VFR/IFR, CAT II/III, RNP-luokka, lennot 

tiedossa olevissa jäätävissä olosuhteissa); 

 

d) miehistön kokoonpano; 

 

e) massa ja massakeskiö; 

 

f) nopeusrajoitukset; 

 

g) lennon rajakäyrä(t); 

 

h) tuulirajoitukset, mukaan lukien epäpuhtaan kiitotien käyttö; 
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i) lentoasujen mukaiset suoritusarvorajoitukset; 

 

j) kiitotien kaltevuus; 

 

k) märällä tai epäpuhtaalla kiitotiellä noudatettavat rajoitukset; 

 

l) rungon epäpuhtaudet; ja 

 

m) järjestelmien rajoitukset. 

 

2.  NORMAALIT MENETELMÄT 

 

2.1 Menetelmät ja miehistön tehtävät normaaleissa tilanteissa, tarkistuslistat ja niiden käyttö 

sekä selvitys tarvittavista ohjaamo- ja matkustamomiehistön 

yhteistoimintamenetelmistä. Näihin on sisällyttävä seuraavissa tilanteissa käytettävät 

normaalit menetelmät ja tehtävät: 

 

a) lennon valmistelu; 

 

b) ennen lähtöä; 

 

c) korkeusmittarin asetus ja tarkistus; 

 

d) rullaus, lentoonlähtö ja nousu; 

 

e) melunvaimennus; 
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f) matkalento ja laskeutuminen; 

 

g) lähestymisen ja laskun valmistelu ja briiffaus; 

 

h) VFR-lähestyminen; 

 

i) mittarilähestyminen; 

 

j) näkölähestyminen ja kiertolähestyminen; 

 

k) keskeytetty lähestyminen; 

 

l) normaali lasku; 

 

m) laskun jälkeen; ja 

 

n) märän tai epäpuhtaan kiitotien käyttö. 
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3.  POIKKEUS- JA HÄTÄTILANNE- MENETELMÄT 

 

3.1 Menetelmät ja miehistön tehtävät poikkeus- ja hätätilanteissa, näihin liittyvät 

tarkistuslistat ja niiden käyttö sekä selvitys tarvittavista ohjaamo- ja 

matkustamomiehistön yhteistoimintamenetelmistä. Näihin on sisällyttävä seuraavissa 

poikkeus- ja hätätilanteissa käytettävät menetelmät ja tehtävät: 

 

a) miehistön jäsenen toimintakyvyn menetys; 

 

b) toimenpiteet tulipalossa ja savunmuodostuksessa; 

 

c) lento ilma-aluksen ollessa paineistamaton tai osittain paineistettu; 

 

d) rakenteellisten rajoitusten ylittäminen, kuten lasku ylipainoisena; 

 

e) kosmisen säteilyn raja-arvojen ylittyminen; 

 

f) salamaniskut; 

 

g) hätäradioliikenne ja hätätilanteiden ilmoittaminen lennonjohdolle; 

 

h) moottorin vikaantuminen; 
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i) järjestelmien vikaantuminen; 

 

j) ohjeet varalentopaikalle lentämisestä vakavan teknisen vian sattuessa; 

 

k) GPWS-varoitus; 

 

l) TCAS-varoitus; 

 

m) tuulileikkaus (wind shear);  

 

n) pakkolasku maalle ja veteen; ja 

 

o) menetelmät, joita käytetään lähdön aikana sattuvissa odottamattomissa tilanteissa. 

 

4.  SUORITUSARVOT 

 

4.0 Suoritusarvotiedot on annettava muodossa, jossa niitä voidaan vaikeuksitta käyttää. 

 

4.1 Suoritusarvot. Näihin on sisällyttävä OPS 1:n lukujen F, G, H ja I 

suoritusarvovaatimusten noudattamiseen tarvittavat tiedot seuraavien määrittämiseksi: 

 

a) lentoonlähdön nousurajoitukset – massa, korkeus merenpinnasta, lämpötila; 

 

b) lentoonlähtökiitotien pituus (kuiva, märkä, epäpuhdas); 
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c) estevaralaskelmia varten tarvittavat tiedot nettolentoradasta tai tarvittaessa 

lentoonlähdön lentorata; 

 

d) nousugradientin menetys, kun lentoonlähdössä kaarretaan; 

 

e) matkanousun rajoitukset; 

 

f) keskeytetyn lähestymisen nousurajoitukset; 

 

g) keskeytetyn laskun nousurajoitukset; 

 

h) laskukiitotien pituus (kuiva, märkä, epäpuhdas), mukaan lukien lennon aikana 

tapahtuneen järjestelmän tai laitteen vikaantumisen vaikutukset, jos se vaikuttaa 

laskumatkaan; 

 

i) jarrujen rajoitukset; ja 

 

j) lennon eri vaiheissa käytettävät nopeudet (ottaen huomioon myös kiitotien 

märkyyden tai epäpuhtauden). 
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4.1.1 Jäätävissä olosuhteissa lentämiseen tarvittavat lisätiedot. Sallittuun asuun tai asun 

poikkeamaan, kuten luistonesto epäkunnossa, liittyvät hyväksytyt suoritusarvot on 

annettava. 

 

4.1.2 Jos hyväksytyssä lentokäsikirjassa ei ole kyseistä suoritusarvoluokkaa varten vaadittavia 

suoritusarvotietoja, on annettava muut viranomaista tyydyttävät tiedot. Vaihtoehtoisesti 

toimintakäsikirjassa voidaan viitata lentokäsikirjassa annettuihin hyväksyttyihin 

tietoihin, mikäli näitä tietoja ei todennäköisesti käytetä usein eikä hätätilanteessa. 

 

4.2 Muut suoritusarvotiedot. Muut tarvittavat suoritusarvotiedot, mukaan lukien: 

 

a) nousugradientit kaikkien moottoreiden toimiessa; 

 

b) vajoaminen vajaamoottoritilanteessa (drift down data); 

 

c) jäänpoisto- ja jäänestonesteiden vaikutus; 

 

d) lentäminen laskuteline alhaalla; 

 

e) kolmi- tai useampimoottoristen lentokoneiden siirtolennot yhden moottorin 

ollessa epäkunnossa; ja 

 

f) puuttuvien osien luettelon (CDL) rajoitusten mukaisesti suoritettavat lennot. 
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5.  LENNON SUUNNITTELU 

 

5.1 Tiedot ja ohjeet, jotka tarvitaan lentoa edeltävään ja lennon aikana tapahtuvaan 

suunnitteluun, mukaan lukien käytettävät nopeudet ja tehoasetukset. Tarvittaessa on 

kuvattava myös menetelmät, joita noudatetaan yhden tai useamman moottorin ollessa 

epäkunnossa, ETOPS-lentotoiminnassa (erityisesti OPS 1.245:n mukaisesti määritetty 

matkalentonopeus yhden moottorin ollessa epäkunnossa ja suurin sallittu etäisyys 

riittävään lentopaikkaan) ja syrjäisille lentopaikoille suuntautuvilla lennoilla. 

 

5.2. Lennon eri vaiheissa tarvittavan polttoainemäärän laskemiseen käytettävä menetelmä 

OPS 1.255:n mukaisesti. 

 

6.  MASSA JA MASSAKESKIÖ 

 

Massan ja massakeskiön laskemiseen tarvittavat ohjeet ja tiedot, mukaan lukien: 

 

a) laskentajärjestelmä (esim. indeksijärjestelmä); 

 

b) massa- ja massakeskiöasiakirjojen laatimiseen tarvittavat tiedot ja ohjeet, mukaan 

lukien käsin ja tietokoneella tehtävät asiakirjat; 

 

c) massan ja massakeskiön raja-arvot lentotoiminnan harjoittajan käyttämissä 

lentokonetyypeissä, -versioissa tai yksittäisissä lentokoneissa; ja 

 

d) operatiivinen kuivamassa ja sitä vastaava massakeskiö tai indeksi. 
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7.  KUORMAUS 

 

Lentokoneen kuormauksessa ja kuorman kiinnittämisessä käytettävät menetelmät ja 

välineet. 

 

8.  PUUTTUVIEN OSIEN LUETTELO (CDL) 

 

Käytettävien lentokonetyyppien ja -versioiden mukainen puuttuvien osien luettelo (tai 

luettelot), jos valmistaja on sen toimittanut. Lisäksi on kuvattava menetelmät, joita on 

noudatettava silloin, kun lentokone aloittaa lennon CDL:n rajoitusten mukaisesti. 

 

9.  MINIMIVARUSTELUETTELO (MEL) 

 

Käytettävien lentokonetyyppien ja -versioiden, lentotoiminnan lajin ja toiminta-alueiden 

mukainen minimivarusteluettelo. MEL:iin on sisällyttävä suunnistuslaitteet, ja siinä on 

otettava huomioon kyseisen reitin ja toiminta-alueen suunnistustarkkuusvaatimukset. 

 

10. PELASTAUTUMIS- JA HÄTÄVARUSTEET, MUKAAN LUKIEN HAPPI 

 

10.1 Luettelo lennettävillä reiteillä mukana pidettävistä pelastautumisvarusteista ja niiden 

toimintakuntoisuuden tarkistamiseen ennen lentoonlähtöä käytettävät menetelmät. 

Lisäksi on annettava ohjeet pelastautumis- ja hätävarusteiden sijainnista, esille 

saamisesta ja käytöstä sekä niihin liittyvistä tarkistuslistoista. 
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10.2 Menetelmät, joilla määritetään vaadittavan hapen ja käytettävissä olevan hapen määrät. 

Huomioon on otettava lennon profiili, lentokoneessa olevien henkilöiden lukumäärä ja 

mahdollinen matkustamon paineistuksen menetys. Tiedot on annettava muodossa, jossa 

niitä voidaan vaikeuksitta käyttää. 

 

11.  HÄTÄEVAKUOINTIMENETELMÄT 

 

11.1 Hätäevakuoinnin valmisteluohjeet, mukaan lukien miehistön yhteistoiminta ja niiden 

paikkojen määrääminen, joilla kunkin on oltava hätätilanteessa.  

 

11.2 Hätäevakuointimenetelmät. Kuvaus miehistön jäsenten tehtävistä, jotka liittyvät 

lentokoneen nopeaan evakuointiin ja matkustajien ohjaamiseen pakkolaskun tai muun 

hätätilanteen yhteydessä. 

 

12.  LENTOKONEEN JÄRJESTELMÄT 

 

Kuvaus lentokoneen järjestelmistä, niihin liittyvistä hallintalaitteista ja näytöistä sekä 

käyttöohjeet.  
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C. REITTEJÄ JA LENTOPAIKKOJA KOSKEVAT OHJEET JA TIEDOT 

 

1. Yhteydenpitoon, suunnistukseen ja lentopaikkoihin liittyvät ohjeet ja tiedot, mukaan 

lukien kunkin lennettävän reitin alimmat lentopinnat ja korkeudet sekä kunkin 

käytettäväksi aiotun lentopaikan toimintaminimit, mukaan lukien: 

 

a) alin lentopinta / korkeus merenpinnasta; 

 

b) lähtö-, määrä- ja varalentopaikkojen toimintaminimit; 

 

c) yhteydenpito- ja suunnistuslaitteet; 

 

d) tiedot kiitoteistä ja lentopaikan varustuksesta; 

 

e) lähestymisen, keskeytetyn lähestymisen ja lähdön menetelmät, mukaan lukien 

melunvaimennusmenetelmät; 

 

f) radioyhteyden katketessa noudatettavat menetelmät; 

 

g) etsintä- ja pelastuspalvelut alueella, jonka yli lennetään; 

 

h) selvitys ilmailukartoista, joita on pidettävä lentokoneessa lentotoiminnan lajin ja 

lennettävän reitin mukaan, sekä menetelmät niiden voimassaolon tarkistamiseksi; 

 

i) käytettävissä olevat ilmailutiedotus- ja sääpalvelut; 
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j) matkalennon yhteydenpito- ja suunnistusmenetelmät; 

 

k) lentopaikkojen luokittelu ohjaamomiehistön lentopaikkakelpoisuuksia varten; ja 

 

l) lentopaikkojen erityiset rajoitukset (suoritusarvorajoitukset ja 

toimintamenetelmät). 

 

D  KOULUTUS 

 

1. Lennon valmisteluun ja/tai suorittamiseen osallistuvan operatiivisen henkilöstön 

koulutusohjelmat ja suoritettavat kokeet. 

 

2. Koulutusohjelmiin ja suoritettaviin kokeisiin on sisällyttävä: 

 

2.1 ohjaamomiehistöä varten; Luvuissa E ja N määrätyt kysymykseen tulevat asiat; 

 

2.2 matkustamomiehistöä varten; Luvussa O määrätyt kysymykseen tulevat asiat; 
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2.3 Operatiivista henkilöstöä, mukaan lukien miehistön jäseniä varten: 

 

a) luvussa R (vaarallisten aineiden ilmakuljetus) määrätyt kysymykseen tulevat asiat; 

ja 

 

b) luvussa S (turvavaatimukset) määrätyt kysymykseen tulevat asiat. 

 

2.4 Muu operatiivinen henkilöstö kuin miehistön jäsenet (lennonselvittäjät, 

maahuolintahenkilöstö jne.). Muut OPS:ssa määrätyt kysymykseen tulevat asiat, joilla 

on merkitystä heidän tehtäviensä kannalta. 

 

3. Menettelyt 

 

3.1 Koulutus- ja koemenettelyt. 

 

3.2 Toimenpiteet, joihin on ryhdyttävä, jos henkilöstö ei saavuta tai säilytä vaadittua tasoa. 

 

3.3 Menettelyt sen varmistamiseksi, ettei kaupallisen ilmakuljetuksen lentojen aikana 

jäljitellä poikkeus-, häiriö- tai hätätilanteita, jotka edellyttävät tavallisuudesta 

poikkeavien tai hätämenetelmien noudattamista kokonaan tai osittain, eikä jäljitellä 

mittarisääolosuhteita keinotekoisesti. 

 

4. Säilytettävät asiakirjat ja niiden säilytysajat (katso OPS 1.1065, liite 1). 
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OPS 1.1065, liite 1 

Asiakirjojen säilytysajat 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että seuraavat tiedot ja asiakirjat säilytetään 

hyväksyttävässä muodossa viranomaisen saatavilla seuraavissa taulukoissa esitetyn ajan.  

 

Huom.: Huoltokirjanpidosta annetaan lisätietoja osassa M. 

 

Taulukko 1 

Lennon valmistelussa ja suorittamisessa käytettävät tiedot 

 

Lennon valmistelussa ja suorittamisessa käytettävät tiedot,  
jotka kuvataan kohdassa OPS 1.135 

Operatiivinen lentosuunnitelma 3 kuukautta 

Lentokoneen tekninen matkapäiväkirja 36 kuukautta viimeisen 
merkinnän päivämäärästä osan M 
kohdan M.A. 306( c) mukaisesti 

Reittikohtaiset NOTAM/AIS-
lennonvalmisteluasiakirjat, jos 
lentotoiminnan harjoittaja on muokannut 
niitä 

3 kuukautta 

Massa- ja massakeskiöasiakirjat 3 kuukautta 

Ilmoitus erityisestä rahdista, mukaan 
lukien vaaralliset aineet 

3 kuukautta 
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Taulukko 2 

Ilmoitukset 

 

Ilmoitukset 

Matkapäiväkirja 3 kuukautta 

Ilmoitukset kohdassa OPS 1.420 
tarkoitetuista poikkeamista tai muista 
tapauksista, jotka ilma-aluksen päällikkö 
katsoo aiheelliseksi ilmoittaa tai taltioida 

3 kuukautta 

Ilmoitukset työaikarajoitusten ylittämisestä 
ja/tai lepoaikojen lyhentämisestä 

3 kuukautta 

 

Taulukko 3 

Ohjaamomiehistön tiedot 

 

Ohjaamomiehistön tiedot 

Lento-, työ- ja lepoaika 15 kuukautta 

Lupakirja Niin kauan kuin 
ohjaamomiehistön jäsen toimii 
lentotoiminnan harjoittajan 
palveluksessa tehtävissä, joihin 
vaaditaan lupakirja 

Siirtymäkoulutus, kokeet ja tarkastuslennot 3 vuotta 

Päällikkökurssi (mukaan lukien kokeet ja 
tarkastuslennot) 

3 vuotta 

Määräaikaiskoulutus, kokeet ja tarkastuslennot 3 vuotta 

Koulutus ja tarkastuslennot, jotka vaaditaan 
toimimiseen kummalta tahansa ohjaajan istuimelta 

3 vuotta 

Viimeaikainen kokemus (OPS 1.970) 15 kuukautta 

Kelpoisuus reiteille ja lentopaikoille (OPS1.975) 3 vuotta 

Koulutus ja kelpoisuus erityiseen lentotoimintaan, 
milloin se OPS:n mukaan vaaditaan (esim. ETOPS, 
CAT II/III) 

3 vuotta 

Koulutus vaarallisten aineiden kuljetukseen 3 vuotta 
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Taulukko 4 
Matkustamomiehistön tiedot 

 
Matkustamomiehistön tiedot 

Lento-, työ- ja lepoaika 15 kuukautta 

Perus-, siirtymä- ja eroavuuskoulutus 
(mukaan lukien kokeet) 

Niin kauan kuin 
matkustamomiehistön jäsen 
on lentotoiminnan 
harjoittajan palveluksessa 

Määräaikais- ja kertauskoulutus 
(mukaan lukien kokeet) 

12 kuukauden ajan sen 
jälkeen, kun matkustamo-
miehistön jäsen on poistunut
lentotoiminnan harjoittajan 
palveluksesta 

Koulutus vaarallisten aineiden 
kuljetukseen 

3 vuotta 

 
Taulukko 5 

Muun operatiivisen henkilöstön tiedot 
 

Muun operatiivisen henkilöstön tiedot 

Koulutus- ja kelpoisuustiedot 
muusta henkilöstöstä, jota varten on 
OPS:n mukaan laadittava 
hyväksytty koulutussuunnitelma 

Tiedot kahdesta 
viimeksi suoritetusta 
koulutuksesta 

 
Taulukko 6 
Muut tiedot 

 
Muut tiedot 

Tiedot saadusta kosmisen ja 
auringon säteilyn annoksesta 

12 kuukauden ajan sen 
jälkeen, kun miehistön jäsen 
on poistunut lentotoiminnan 
harjoittajan palveluksesta 

Laatujärjestelmään liittyvät 
asiakirjat 

5 vuotta 

Vaarallisten aineiden 
kuljetusasiakirja 

3 kuukautta lennon päätyttyä 

Vaarallisten aineiden vastaanotto-
tarkastuslista 

3 kuukautta lennon päätyttyä 
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LUKU Q 

LENTO- JA TYÖAIKARAJOITUKSET JA LEPOVAATIMUKSET 

 

OPS 1.1090 

Tavoite ja soveltamisala 

 

1. Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava suunnitelma miehistön jäsenten lento- ja 

työaikarajoituksista ja lepoajoista. 

 

2. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava kaikkien lentojensa osalta, että: 

 

2.1 lento- ja työaikarajoituksia ja lepoaikoja koskeva suunnitelma on: 

 

a) tämän luvun vaatimusten mukainen; ja 

 

b) muiden vaatimusten mukainen, joita viranomainen soveltaa tämän luvun vaatimusten 

mukaisesti turvallisuuden ylläpitämiseksi. 

 

2.2 Lennot suunnitellaan niin, että ne voidaan suorittaa sallitun lentotyöajan ylittymättä, ottaen 

huomioon lennon valmisteluun tarvittava aika, lentoaika ja lentokoneen kääntöaika. 

 

2.3 Työvuorolistat laaditaan ja julkaistaan hyvissä ajoin etukäteen, jotta miehistön jäsenet voivat 

suunnitella riittävän levon. 
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3. Lentotoiminnan harjoittajan velvollisuudet 

 

3.1 Lentotoiminnan harjoittajan on nimettävä jokaiselle miehistön jäsenelle kotiasema. 

 

3.2 Lentotoiminnan harjoittajan olisi kiinnitettävä huomiota lentotyö- ja lepojaksojen 

toistumistiheyteen ja sijoitteluun. Myös pitkien työaikojen ja minimilepojaksojen 

kumulatiiviset vaikutukset olisi otettava huomioon. 

 

3.3 Lentotoiminnan harjoittajan on järjestettävä työjaksot niin, että vältetään häiritseviä tekijöitä, 

kuten päivä- ja yötyön vuorottelua tai miehistön jäsenten sijoittamista niin, että vakiintunut 

uni- ja työrytmi häiriintyy pahasti. 

 

3.4 Lentotoiminnan harjoittajan on suunniteltava työtehtävistä vapaita paikallisia vuorokausia ja 

ilmoitettava niistä miehistön jäsenille etukäteen. 

 

3.5 Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lepojaksot antavat miehistölle riittävästi 

aikaa toipua niitä edeltävän työn vaikutuksista ja levätä hyvin ennen seuraavaa 

lentotyöjaksoa. 

 

3.6 Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentotyöjaksot suunnitellaan niin, että 

miehistön jäsenet eivät ole liian väsyneitä vaan voivat toimia riittävän turvallisesti kaikissa 

olosuhteissa. 

 

4. Miehistön jäsenen velvollisuudet 

 

4.1 Miehistön jäsen ei saa työskennellä lentokoneessa, jos hän tietää tai epäilee olevansa väsynyt 

tai todennäköisesti kärsivänsä väsymyksestä tai tuntee itsensä huonokuntoiseksi siinä määrin, 

että lennon turvallisuus saattaa vaarantua. 
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4.2 Miehistön jäsenten olisi hyödynnettävä heille tarjotut lepomahdollisuudet ja -tilat 

mahdollisimman hyvin sekä suunniteltava ja käytettävä lepojaksonsa asianmukaisesti. 

 

5. Siviili-ilmailuviranomaisen velvollisuudet 

 

5.1 Poikkeukset 

 

5.1.1 Viranomainen voi myöntää poikkeuksia tämän luvun vaatimuksista kyseisissä jäsenvaltioissa 

sovellettavien lakien ja menettelyjen mukaisesti ja asianomaisia osapuolia kuullen, jollei 

8 artiklan säännöksistä muuta johdu. 

 

5.1.2 Lentotoiminnan harjoittajan on osoitettava viranomaiselle toimintakokemusten ja muiden 

asiaan kuuluvien tekijöiden, esimerkiksi nykyisen tieteellisen tietämyksen perusteella, että sen 

pyytämällä poikkeuksella saavutetaan vaadittu turvallisuustaso. 

 

Poikkeuksia täydennetään tarvittaessa asianmukaisilla lieventämistoimilla. 
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OPS 1.1095 

Määritelmät 

 

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä: 

 

1.1 Lisätty ohjaamomiehistö (Augmented flight crew): 

 

Ohjaamomiehistö, jonka jäsenten lukumäärä on suurempi kuin lentokoneen käyttämiseen 

vaadittava vähimmäismäärä ja jossa jokainen ohjaamomiehistön jäsen voi poistua 

työskentelypaikaltaan siten, että hänen tilalleen tulee toinen asianmukaiset 

kelpoisuusvaatimukset täyttävä ohjaamomiehistön jäsen. 

 

1.2 Lentoaika (Block time): 

 

Aika, joka alkaa, kun lentokone lähtee paikoitusalueelta liikkeelle lentoonlähtöä varten, ja 

päättyy, kun se pysähtyy osoitetulle pysäköintipaikalle ja kaikki sen moottorit tai potkurit on 

pysäytetty. 

 

1.3 Tauko (Break): 

 

Lepojaksoa lyhyempi aika, jolloin miehistön jäsen on vapaa kaikista työtehtävistä, mutta joka 

kuitenkin lasketaan työajaksi. 

 

1.4 Työ (Duty): 

 

Tehtävä, joka miehistön jäsenen edellytetään suorittavan ja joka liittyy ansiolentoluvan 

haltijan liiketoimintaan. Jollei tässä asetuksessa ole annettu erityisiä asiaa koskevia sääntöjä, 

viranomainen määrittelee, katsotaanko päivystys työksi ja missä määrin. 
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1.5 Työjakso (Duty period): 

 

Aika, joka alkaa silloin, kun miehistön jäsenen on lentotoiminnan harjoittajan määräyksestä 

aloitettava työ, ja päättyy, kun miehistön jäsen on vapautunut kaikista työtehtävistä. 

 

1.6 Lentotyöjakso (Flight duty period):  

 

Aika, jolloin henkilö toimii ilma-aluksessa sen miehistön jäsenenä. Lentotyöjakso alkaa 

silloin, kun miehistön jäsenen on ilmoittauduttava lentoa tai lentosarjaa varten, ja päättyy 

viimeisen sellaisen lennon lentoajan lopussa, jolla miehistön jäsen on toiminut työssä olevana 

miehistön jäsenenä.  

 

1.7 Kotiasema (Home base): 

 

Lentotoiminnan harjoittajan miehistön jäsenelle nimeämä paikka, jossa miehistön jäsen 

tavallisesti aloittaa ja lopettaa työjakson tai peräkkäisten työjaksojen sarjan ja jossa 

lentotoiminnan harjoittaja ei tavallisesti vastaa hänen majoituksestaan. 

 

1.8 Paikallinen vuorokausi (Local day): 

 

24 tunnin pituinen ajanjakso, joka alkaa kello 00.00 paikallista aikaa. 

 

1.9 Paikallinen yö (Local Night): 8 tunnin pituinen ajanjakso, joka sijoittuu aikavälille 22.00–8.00 

paikallista aikaa. 
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1.10 Yksittäinen vapaapäivä (A single day free of duty): 

 

Yksittäinen vapaapäivä käsittää kaksi paikallista yötä. Lepojakso voi olla osa yksittäistä 

vapaapäivää. 

 

1.11 Työssä oleva miehistön jäsen (Operating crew member): 

 

Miehistön jäsen, joka hoitaa työtehtäviään lentokoneessa lennon tai sen osan aikana. 

 

1.12 Siirtyminen (Positioning): 

 

Työstä vapaana olevan miehistön jäsenen siirtyminen paikasta toiseen lentotoiminnan 

harjoittajan määräyksestä, lukuun ottamatta matkustusaikaa. Matkustusaika määritellään: 

 

– ajaksi, joka käytetään siirtymiseen kodista määrättyyn ilmoittautumispaikkaan ja 

päinvastoin; 

 

– ajaksi, joka käytetään paikalliseen siirtymiseen lepopaikasta työn aloittamispaikkaan ja 

päinvastoin. 

 

1.13 Lepojakso (Rest period): 

 

Keskeytymätön ja määritelty ajanjakso, jonka aikana miehistön jäsen on vapaa kaikista 

työtehtävistä eikä hän päivystä lentoasemalla. 
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1.14 Päivystys (Standby): 

 

Määritelty ajanjakso, jonka aikana lentotoiminnan harjoittaja vaatii miehistön jäsenen olevan 

määrättävissä lennolle, siirtymiseen tai muuhun työhön ilman edeltävää lepojaksoa. 

 

1.15 Vuorokausirytmistä johtuva alentuneen vireyden jakso (Window of Circadian Low, WOCL):  

 

Vuorokausirytmistä johtuva alentuneen vireyden jakso (WOCL) on aikaväli 02.00–05.59. 

WOCL vastaa kotiaseman aikaa kolmen aikavyöhykkeen sisällä. Kolmen aikavyöhykkeen 

ulkopuolella WOCL vastaa kotiaseman aikaa ensimmäisten 48 tunnin aikana kotiaseman 

aikavyöhykkeeltä lähdön jälkeen ja sen jälkeen paikallista aikaa. 

 

OPS 1.1100 

Lento- ja työaikarajoitukset 

 

1.1 Kumulatiiviset työajat 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, etteivät miehistön jäsenelle määrätyt 

kokonaistyöjaksot ylitä seuraavia tuntimääriä: 

 

a) 190 työtuntia 28 peräkkäisen vuorokauden aikana mahdollisimman tasaisesti kyseiselle 

ajanjaksolle jaettuna  

 

b) 60 työtuntia 7 peräkkäisen vuorokauden aikana. 
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1.2 Kokonaislentoaikoja koskevat rajoitukset 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että niiden lentojen yhteenlasketut lentoajat, 

joille yksittäinen ohjaamomiehistön jäsen on määrätty työssä olevaksi miehistön jäseneksi, 

eivät ylitä seuraavia tuntimääriä:  

 

a) 900 tuntia kalenterivuoden aikana  

 

b) 100 tuntia 28 peräkkäisen vuorokauden aikana. 

 

OPS 1.1105 

Pisin sallittu päivittäinen lentotyöjakso (FDP) 

 

1.1 Tämä OPS ei koske lentotoimintaa yhden ohjaajan miehistöllä eikä kiireellistä 

lääkintälentotoimintaa (EMS). 

 

1.2 Lentotoiminnan harjoittajan on määrättävä ilmoittautumisajat, jotka vastaavat sitä aikaa, joka 

todellisuudessa tarvitaan turvallisuuteen liittyviin maalla suoritettaviin työtehtäviin 

viranomaisen antaman hyväksynnän mukaisesti. 

 

1.3 Pisin sallittu päivittäinen peruslentotyöjakso on 13 tuntia. 

 

1.4 Näistä 13 tunnista vähennetään 30 minuuttia kutakin yksittäistä lentoa kohden kolmannesta 

lennosta alkaen siten, että lentotyöjaksosta vähennetään kokonaisuudessaan enintään kaksi 

tuntia. 
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1.5 Jos lentotyöjakso alkaa WOCL:n aikana, alakohdassa 1.3 ja 1.4 ilmoitetusta pisimmästä 

sallitusta lentotyöjaksosta vähennetään 100 prosenttia siitä ajasta, jonka nämä jaksot menevät 

päällekkäin, mutta enintään kaksi tuntia. Jos lentotyöjakso päättyy WOCL:n aikana tai 

käsittää sen kokonaan, alakohdassa 1.3 ja 1.4 ilmoitetusta pisimmästä sallitusta 

lentotyöjaksosta vähennetään 50 prosenttia siitä ajasta, jonka nämä jaksot menevät 

päällekkäin. 

 

2. Pidennykset: 

 

2.1 Pisintä sallittua päivittäistä lentotyöjaksoa voidaan pidentää enintään yhdellä tunnilla. 

 

2.2 Vähintään kuusi yksittäistä lentoa käsittävän peruslentotyöjakson pidentäminen ei ole 

sallittua. 

 

2.3 Jos lentotyöjakso menee WOCL:n kanssa enintään kaksi tuntia päällekkäin, pidennykset 

rajoitetaan koskemaan enintään neljää yksittäistä lentoa. 

 

2.4 Jos lentotyöjakso menee WOCL:n kanssa enemmän kuin kaksi tuntia päällekkäin, 

pidennykset rajoitetaan koskemaan enintään kahta yksittäistä lentoa. 

 

2.5 Seitsemän perättäisen päivän aikana saa olla enintään kaksi pidennystä. 

 

2.6 Jos lentotyöjaksoa aiotaan pidentää, pidennetään lentoa edeltävää ja lennon jälkeistä 

vähimmäislepoa kahdella tunnilla tai ainoastaan lennon jälkeistä lepoa neljällä tunnilla. Jos 

pidennetään peräkkäisiä lentotyöjaksoja, sekä lentoa edeltävä että lennon jälkeinen lepo 

pidetään peräkkäin kyseisen kahden toiminnan välisenä aikana. 
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2.7 Jos pidennetty lentotyöjakso alkaa aikavälillä 22.00–4.59, lentotoiminnan harjoittaja rajoittaa 

lentotyöjakson 11.45 tuntiin. 

 

3. Matkustamomiehistö 

 

3.1 Lennolle tai lentosarjalle määrätyn matkustamomiehistön lentotyöjaksoa voidaan pidentää 

matkustamomiehistön ja ohjaamomiehistön ilmoittautumisajan välisellä erolla, jos ero ei ole 

yli tunnin mittainen. 

 

4. Toiminnan vakaus 

 

4.1 Aikataulut on suunniteltava siten, että lennot voidaan suorittaa pisimmän sallitun 

lentotyöjakson aikana. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi lentotoiminnan harjoittajat 

toteuttavat toimia muuttaakseen aikataulua tai miehistöjärjestelyjä viimeistään, jos 

todellisessa lentotoiminnassa pisin sallittu lentotyöjakso ylitetään yli 33 prosentissa kyseisen 

aikataulun lennoista sen jakson aikana, jolle aikataulut on laadittu. 

 

5. Siirtyminen 

 

5.1 Siirtymiseen käytetty aika on laskettava työajaksi. 

 

5.2 Siirtyminen ilmoittautumisen jälkeen mutta ennen työn aloittamista sisältyy lentotyöjaksoon, 

mutta sitä ei lasketa yksittäiseksi lennoksi. 

 

5.3 Työlentoa välittömästi seuraava siirtymislento otetaan huomioon laskettaessa 

vähimmäislepoaikaa, joka määritellään jäljempänä kohdan OPS 1.1110 alakohdassa 1.1 ja 

1.2. 
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6. Pidennetty lentotyöjakso (keskeytyvä työjakso, Split duty) 

 

6.1 Viranomainen voi antaa luvan lentotoimintaan, joka perustuu pidennettyyn lentotyöjaksoon, 

tauko mukaan luettuna, jollei 8 artiklan säännöksistä muuta johdu. 

 

6.2 Lentotoiminnan harjoittajan on osoitettava viranomaiselle toimintakokemusten ja muiden 

asiaankuuluvien tekijöiden kuten nykyisen tieteellisen tietämyksen perusteella, että sen 

pyytämällä pidennetyllä lentotyöjaksolla saavutetaan vaadittu turvallisuustaso. 

 

OPS 1.1110 

Lepo 

 

1. Vähimmäislepoaika 

 

1.1 Vähimmäislepoajan, joka on pidettävä ennen kotiasemalta alkavaa lentotyöjaksoa, on oltava 

vähintään yhtä pitkä kuin sitä edeltänyt työjakso ja vähintään 12 tuntia sen mukaan kumpi 

näistä on suurempi. 

 

1.2 Vähimmäislepoajan, joka on pidettävä ennen muualta kuin kotiasemalta alkavaa 

lentotyöjaksoa, on oltava vähintään yhtä pitkä kuin sitä edeltänyt työjakso ja vähintään 

10 tuntia se mukaan kumpi on suurempi. Kun vähimmäislepoaika pidetään muualla kuin 

kotiasemalla, lentotoiminnan harjoittajan on annettava miehistön jäsenelle mahdollisuus 

8 tunnin nukkumiseen ottaen huomioon matkustamiseen liittyvät ja muut fysiologiset tarpeet. 
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1.3 Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että aikavyöhyke-erojen vaikutukset miehistön 

jäseniin korvataan lepoajan lisäyksellä viranomaisen antamien määräysten mukaisesti ja 

edellyttäen, ettei 8 artiklan säännöksistä muuta johdu. 

 

1.4.1 Sen estämättä, mitä alakohdassa 1.1 ja 1.2 säädetään, viranomainen voi antaa luvan 

lyhennettyyn lepoaikaan, jollei 8 artiklan säännöksistä muuta johdu. 

 

1.4.2 Lentotoiminnan harjoittajan on osoitettava viranomaiselle toimintakokemusten ja muiden 

asiaankuuluvien tekijöiden, esimerkiksi nykyisen tieteellisen tietämyksen perusteella, että sen 

pyytämällä lyhennetyllä lepoajalla saavutetaan vaadittu turvallisuustaso. 

 

2. Lepojaksot 

 

2.1 Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että edellä määrätty vähimmäislepoaika 

pidennetään säännöllisesti viikoittaiseksi 36 tunnin lepoajaksi, joka käsittää kaksi paikallista 

yötä. Viikoittaisen lepojakson loppuhetken ja seuraavan viikoittaisen lepojakson alkuhetken 

välinen aika saa olla enintään 168 tuntia. Kohdan OPS 1.1095 alakohdasta 1.9 poiketen 

viranomainen voi päättää, että toinen paikallinen yö voi alkaa klo 20.00, jos viikoittaisen 

lepojakson kesto on vähintään 40 tuntia. 
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OPS 1.1115 

Lentotyöjakson pidentäminen lennonaikaisen lepoajan vuoksi 

 

1. Jollei 8 artiklan säännöksistä muuta johdu ja edellyttäen, että lentotoiminnan harjoittaja 

osoittaa viranomaiselle toimintakokemusten ja muiden asiaankuuluvien tekijöiden kuten 

nykyisen tieteellisen tietämyksen perusteella, että sen pyytämällä pidennyksellä saavutetaan 

vaadittu turvallisuustaso: 

 

1.1 Lisätty ohjaamomiehistö 

 

Viranomainen määrää edellytyksistä, joiden mukaisesti ohjaamon perusmiehistöä voidaan 

lisätä lentotyöjakson pidentämiseksi edellä kohdassa OPS 1.1105 asetettujen rajoitusten yli. 

 

1.2 Matkustamomiehistö 

 

Viranomainen määrää laillisesta vähimmäislepoajasta, jonka matkustamomiehistön jäsen 

(jäsenet) tarvitsee (tarvitsevat) lennon aikana, kun lentotyöjakso ylittää edellä kohdassa 

OPS 1.1105 asetetut rajoitukset. 
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OPS 1.1120 

Todellisen lentotoiminnan odottamattomat tilanteet – ilma-aluksen päällikön harkintavalta 

 

1. Ottaen huomioon tarve seurata tarkasti jäljempänä tarkoitettuja tapauksia, tämän luvun 

mukaisia lentotyö-, työ- ja lepojaksoja voidaan muuttaa, jos ilmoittautumisajasta alkavan 

todellisen lentotoiminnan aikana joudutaan odottamattomaan tilanteeseen. Tällaisten 

muutosten on oltava ilma-aluksen päällikön hyväksymiä, ja hänen on neuvoteltava niistä 

ensin kaikkien muiden miehistön jäsenten kanssa. Muutosten on aina täytettävä seuraavat 

vaatimukset: 

 

1.1 Kohdan OPS 1.1105 alakohdassa 1.3 tarkoitettua pisintä sallittua lentotyöjaksoa ei saa 

pidentää enempää kuin 2 tunnilla, ellei ohjaamomiehistöä ole lisätty, jolloin pisintä sallittua 

lentotyöjaksoa saa pidentää enintään 3 tunnilla. 

 

1.1.2 Jos lentotyöjakson viimeisellä lennolla sattuu lentoonlähdön jälkeen odottamaton tilanne, 

jonka vuoksi sallittu lentotyöjakson pidennys ylittyy, lentoa saa jatkaa suunniteltuun 

määräpaikkaan tai varalentopaikalle; 
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1.1.3 Kyseisissä olosuhteissa lentotyöjakson jälkeistä lepojaksoa saa lyhentää, mutta ei alle tämän 

luvun kohdan OPS 1.1110 alakohdassa 1.2 määritellyn vähimmäislepoajan. 

 

1.2 Erityistilanteissa, jotka voivat aiheuttaa vakavaa väsymystä, ilma-aluksen päällikön on 

kyseisten miehistön jäsenten kanssa neuvoteltuaan lyhennettävä todellista lentotyöaikaa ja/tai 

pidennettävä lepoaikaa lentoturvallisuutta heikentävien vaikutusten ehkäisemiseksi. 

 

1.3 Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että: 

 

1.3.1 ilma-aluksen päällikkö antaa lentotoiminnan harjoittajalle ilmoituksen aina, kun 

lentotyöjaksoa on pidennetty hänen harkintansa mukaan tai kun lepojaksoa on lyhennetty 

todellisessa lentotoiminnassa; ja 

 

1.3.2 jos lentotyöjaksoa on pidennetty tai lepojaksoa lyhennetty enemmän kuin tunnin, ilmoituksen 

jäljennös, johon lentotoiminnan harjoittaja on lisännyt huomautuksensa, lähetetään 

viranomaiselle viimeistään 28 päivän kuluttua tapauksesta. 

 

OPS 1.1125 

Päivystys 

 

1. Päivystys lentoasemalla 

 

1.1 Miehistön jäsen päivystää lentoasemalla siitä alkaen, kun hän on ilmoittautunut 

tavanomaiselle ilmoittautumispaikalle, ilmoitetun päivystysjakson päättymiseen asti. 

 

1.2 Päivystys lentoasemalla lasketaan kokonaan kumulatiivisiin työtunteihin. 
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1.3 Jos lentoasemalla päivystämistä seuraa välittömästi lentotyö, viranomainen määrää 

lentoasemalla päivystämisen ja määrätyn lentotyön välisen suhteen. Tällaisessa tapauksessa 

lentoasemalla päivystäminen lisätään kohdan OPS 1.1110 alakohdassa 1.1 ja 1.2 tarkoitettuun 

työjaksoon vähimmäislepojakson laskemista varten. 

 

1.4 Jos lentoasemalla päivystäminen ei johda lentotyöhön määräämiseen, sen jälkeen on pidettävä 

ainakin viranomaisen määräämä lepojakso. 

 

1.5 Lentotoiminnan harjoittaja antaa lentoasemalla päivystävän miehistön jäsenen käyttöön 

rauhallisen ja viihtyisän tilan, johon ei ole yleistä pääsyä. 

 

2. Muut päivystysmuodot (mukaan luettuna päivystys hotellissa) 

 

2.1 Jollei 8 artiklan säännöksistä muuta johdu, viranomainen sääntelee kaikkia muita 

päivystysmuotoja ottaen huomioon seuraavat vaatimukset: 

 

2.1.1 Kaikki toiminta on merkittävä työvuorolistaan ja/tai siitä on ilmoitettava etukäteen. 

 

2.1.2 Päivystyksen alkamis- ja päättymisaika on määriteltävä ja ilmoitettava etukäteen. 

 

2.1.3 Muualla kuin määrätyssä ilmoittautumispaikassa tapahtuvan päivystyksen enimmäispituus on 

vahvistettava. 
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2.1.4 Päivystyksen ja sen johdosta määrätyn lentotyön välinen suhde on määriteltävä ottaen 

huomioon miehistön jäsenen käytettävissä oleva lepotila ja muut merkitykselliset tekijät. 

 

2.1.5 Päivystysaikojen laskeminen kumulatiivisiin työtunteihin on määriteltävä. 

 

OPS 1.1130 

Ravinnonsaanti 

 

Jotta miehistön jäsenen suorituskyky ei heikkenisi, hänelle on annettava mahdollisuus ruokailla ja 

juoda erityisesti silloin, kun lentotyöjakso kestää yli 6 tuntia. 

 

OPS 1.1135 

Lentotyöajan, työajan ja lepoajan kirjaaminen 

 

1. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että miehistön jäsentä koskeviin tietoihin 

sisältyvät: 

 

a) lentoajat; 

 

b) jokaisen työjakson tai lentotyöjakson alkaminen, kesto ja päättyminen; 
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c) lepoajat sekä kaikesta työstä vapaat vuorokaudet; 

 

ja että nämä tiedot tallennetaan sen varmistamiseksi, että tämän luvun vaatimukset täyttyvät. 

Miehistön jäsenelle annetaan pyynnöstä jäljennökset tästä kirjanpidosta. 

 

2. Jos 1 kohdassa tarkoitetut lentotoiminnan harjoittajan kirjaamat tiedot eivät kata miehistön 

jäsenen koko lentotyöaikaa, työaikaa ja lepoaikaa, asianomaisen miehistön jäsenen on itse 

kirjattava: 

 

a) lentoaikansa; 

 

b) jokaisen työjaksonsa tai lentotyöjaksonsa alkaminen, kesto ja päättyminen; ja 

 

c) lepoaikansa sekä kaikesta työstä vapaat vuorokaudet. 

 

3. Miehistön jäsenen on esitettävä pyynnöstä kirjanpitonsa ennen lentotyöjakson aloittamista 

jokaiselle lentotoiminnan harjoittajalle, joka käyttää hänen palveluitaan. 

 

4. Kirjanpito on säilytettävä vähintään 15 kalenterikuukautta viimeisen merkinnän 

kirjaamispäivästä laskettuna tai kauemmin, jos kansallisessa lainsäädännössä niin 

edellytetään. 

 

5. Lentotoiminnan harjoittajien on myös säilytettävä erikseen kaikki ilma-aluksen päällikön 

ilmoitukset hänen harkintansa mukaan pidennetyistä lentotyöjaksoista, pidennetyistä 

lentoajoista ja lyhennetyistä lepojaksoista vähintään kuusi kuukautta kyseisen tapahtuman 

jälkeen. 
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LUKU R 

VAARALLISTEN AINEIDEN ILMAKULJETUS 

 

OPS 1.1150 

Määritelmät 

 

a) Tässä luvussa käytettyjen termien merkitykset ovat seuraavat:  

 

1) Vastaanottotarkastuslista (Acceptance Check List). Asiakirja, jota käytetään apuna 

tarkastettaessa vaarallisten aineiden kollien ulkoista kuntoa ja niiden mukana olevia 

asiakirjoja sen varmistamiseksi, että kaikkia asiaankuuluvia vaatimuksia on noudatettu.  

 

2) Rahti-ilma-alus (Cargo Aircraft). Ilma-alus, jolla kuljetetaan tavaraa, mutta ei 

matkustajia. Tässä yhteydessä matkustajina ei pidetä:  

 

i)  miehistön jäseniä;  

 

ii)  lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa olevia henkilöitä, jotka 

toimintakäsikirjan mukaan saavat olla lennolla mukana ja joita kuljetetaan 

toimintakäsikirjan ohjeiden mukaisesti; 

 

iii)  viranomaisen valtuutettuja edustajia; 

 

iv)  henkilöitä, joiden tehtävät liittyvät tiettyyn lentokoneessa kuljetettavaan 

rahtilähetykseen. 
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3) Vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuus (Dangerous Goods Accident). Vaarallisten 

aineiden kuljetuksen yhteydessä sattuva ja siihen liittyvä tapahtuma, josta aiheutuu 

henkilön kuolema tai vakava vammautuminen tai merkittäviä omaisuusvahinkoja. 

 

4) Vaarallisten aineiden kuljetusvaaratilanne (Dangerous Goods Incident). Vaarallisten 

aineiden kuljetuksen yhteydessä ilma-aluksessa tai muualla sattuva ja kuljetukseen 

liittyvä muu tapahtuma kuin onnettomuus, kun tapahtumasta aiheutuu henkilön 

vammautuminen, omaisuusvahinko, tulipalo, pakkauksen rikkoutuminen, vaarallisen 

aineen läikkyminen, nesteen tai säteilyn vuoto tai muuta, josta ilmenee, ettei pakkaus 

ole säilynyt ehjänä. Vaarallisten aineiden kuljetusvaaratilanteeksi katsotaan myös mikä 

tahansa vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvä tapahtuma, joka saattaa ilma-aluksen 

tai siinä olevat henkilöt vakavaan vaaraan. 

 

5)  Vaarallisten aineiden kuljetusasiakirja (Dangerous Goods Transport Document). 

Asiakirja, josta määrätään ICAO-TI:ssä. Kuljetusasiakirjan täyttää henkilö, joka tarjoaa 

vaarallisia aineita ilmakuljetukseen, ja se sisältää tietoja kuljetettavista aineista. 

Asiakirjassa on oltava allekirjoitettu ilmoitus siitä, että vaaralliset aineet on tarkasti ja 

täydellisesti kuvattu oikeilla nimillään ja YK- tai ID-numeroillaan, oikealla tavalla 

luokiteltu, pakattu, merkitty, varustettu varoituslipukkeilla ja ovat asianmukaisessa 

kuljetuskunnossa. 

 

6)  Rahtikontti (Freight Container). Radioaktiivisen aineen kuljetusväline, joka on 

tarkoitettu helpottamaan tällaisen aineen kuljettamista pakattuna tai pakkaamattomana 

käyttäen yhtä tai useampaa kuljetusmuotoa. (Huom.: ks. Kontti (Unit Load Device) – 

muun vaarallisen aineen kuin radioaktiivisen aineen kuljetusväline.) 

 

7)  Maapalveluasiamies (Handling Agent). Liike, joka huolehtii lentotoiminnan harjoittajan 

puolesta osittain tai kokonaan tämän tehtävistä, mukaan lukien matkustajien ja rahdin 

vastaanotto, kuormaus, purku, siirtäminen tai muu käsittely. 
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8)  ID-numero (ID number). Sellaisen vaarallisen aineen tilapäinen tunnistusnumero, jolle 

ei ole annettu YK-numeroa.  

 

9) Lisäpäällys (Overpack). Päällys tai muu apuväline, jolla yksi lähettäjä yhdistää yhden 

tai useampia kolleja yhdeksi yksiköksi käsittelyn ja kuormaamisen helpottamiseksi. 

(Huom.: 'Kontti' ei sisälly 'lisäpäällyksen' määritelmään.) 

 

10) Kolli (Package). Pakkaamisen lopputulos, joka käsittää pakkauksen ja sen sisällön 

kuljetusvalmiina. 

 

11)  Pakkaus (Packaging). Säilytysyksikkö sekä tarvikkeet ja materiaalit, jotka tarvitaan 

säilytysyksikön sisällön sisällä pysymiseen ja pakkausvaatimusten täyttämiseen. 

 

12)  Aineen nimi (Proper Shipping Name). Nimi, jota on käytettävä esineestä tai aineesta 

kaikissa kuljetusasiakirjoissa ja ilmoituksissa sekä tarvittaessa myös pakkauksissa.  

 

13)  Vakava vamma (Serious Injury). Henkilön onnettomuudessa saama vamma:  

 

i)  joka edellyttää yli 48 tunnin mittaista sairaalahoitoa, joka alkaa seitsemän päivän 

kuluessa vammautumisesta;  

 

ii)  joka aiheuttaa luun murtumisen (lukuun ottamatta sormien, varpaiden tai nenän 

vähäisiä murtumia);  
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iii)  johon liittyy haavoja, jotka aiheuttavat runsasta verenvuotoa tai hermo-, lihas- tai 

jännevaurioita; 

 

iv)  johon liittyy sisäelinvaurioita; 

 

v)  johon liittyy toisen tai kolmannen asteen palovammoja, tai muita palovammoja, 

joiden laajuus on yli 5 prosenttia ihon pinta-alasta; tai 

 

vi)  joka johtuu toteennäytetystä altistumisesta tartuntavaarallisille aineille tai 

vaaralliselle säteilylle. 

 

14)  Alkuperävaltio (State of Origin). Valtio, jonka alueella vaaralliset aineet ensimmäisen kerran 

kuormataan ilma-alukseen.  

 

15)  ICAO-TI (Technical Instructions). Uusin voimassa oleva painos vaarallisten aineiden 

kuljetussäännöstöstä (Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by 

Air, Doc 9284-AN/905), mukaan lukien sen liite ja lisäykset, jotka on hyväksytty ja julkaistu 

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) neuvoston päätöksellä.  

 

16)  YK-numero (UN number). Nelinumeroinen luku, jonka Yhdistyneiden Kansakuntien 

vaarallisten aineiden kuljetuskomitea on antanut aineen tai aineryhmän tunnukseksi. 

 

17)  Kontti (Unit Load Device). Ilma-aluskontti, verkolla varustettu ilma-aluspalletti tai iglulla ja 

sen peittävällä verkolla varustettu ilma-aluspalletti. (Huom.: 'Lisäpäällys' ei sisälly 'kontin' 

määritelmään. Radioaktiivista ainetta sisältävän kontin osalta ks. Rahtikontti (Freight 

Container).)  
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OPS 1.1155 

Vaarallisten aineiden kuljetuslupa 

 

Lentotoiminnan harjoittaja ei saa kuljettaa vaarallisia aineita ilman viranomaisen antamaa lupaa. 

 

OPS 1.1160 

Soveltamisala 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on noudatettava ICAO-TI:n määräyksiä kaikissa vaarallisten 

aineiden kuljetuksissa riippumatta siitä, tapahtuuko lento kokonaan tai osittain tietyn valtion 

alueella vai kokonaan sen ulkopuolella. 

 

b)  Tämän luvun vaatimukset eivät koske muutoin vaarallisiksi aineiksi luokiteltavia esineitä ja 

aineita niissä tapauksissa, joista ICAO-TI:ssä erikseen määrätään, kun niitä kuljetetaan:  

 

1)  asiaankuuluvien, voimassa olevien sääntöjen perusteella tai lentotoiminnallisista syistä;  

 

2)  muonitus- tai matkustamopalvelun tarpeisiin;  

 

3)  käytettäviksi lennon aikana eläinlääkinnällisiin tarkoituksiin tai eläimen lopettamiseen; 

 

4)  käytettäviksi lennon aikana potilaan tarpeisiin, edellyttäen, että:  

 

i)  kaasusäiliöt on erityisesti valmistettu kyseisen kaasun säilyttämistä ja 

kuljettamista varten; 
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ii)  lääkkeet ja muut lääkintätarvikkeet ovat koulutetun henkilöstön valvonnassa sinä 

aikana, kun niitä käytetään lentokoneessa; 

 

iii) nesteakkuja sisältävät laitteet pidetään pystyasennossa ja tarvittaessa kiinnitetään 

tähän asentoon akkunesteen vuotamisen estämiseksi; ja 

 

iv)  tarvikkeiden paikoilleen sijoittamisesta ja kiinnittämisestä huolehditaan 

asianmukaisesti lentoonlähdön ja laskun ajaksi sekä silloin, kun ilma-aluksen 

päällikkö katsoo sen olevan tarpeen turvallisuuden vuoksi; tai 

 

5) matkustajien tai miehistön jäsenten matkatavaroissa tai muutoin heidän mukanaan. 

 

c) Edellä alakohdissa (b)(1) ja (b)(2) tarkoitettujen esineiden ja aineiden täydennystarvikkeet on 

kuljetettava lentokoneessa ICAO-TI:n määräysten mukaisesti. 

 

OPS 1.1165 

Vaarallisten aineiden kuljetusrajoitukset 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen 

varmistamiseksi, ettei lentokoneessa kuljeteta esineitä ja aineita, jotka luokitellaan 

ICAO-TI:ssä nimen tai ryhmänimikkeen perusteella sellaisiksi, joiden kuljettaminen 

lentokoneessa on kiellettyä kaikissa olosuhteissa. 
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b)  Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen 

varmistamiseksi, että sellaisia esineitä, aineita tai muita tavaroita, joiden kuljettaminen on  

ICAO-TI:n mukaan normaaliolosuhteissa kielletty, kuljetetaan lentokoneessa ainoastaan, jos: 

 

1)  asianosaiset valtiot ovat myöntäneet siihen poikkeusluvan ICAO-TI:n määräysten 

mukaisesti; tai  

 

2)  niitä saa ICAO-TI:n mukaan kuljettaa alkuperävaltion luvalla. 

 

OPS 1.1170 

Luokitus 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen 

varmistamiseksi, että esineet ja aineet luokitellaan vaarallisiksi aineiksi ICAO-TI:n määräysten 

mukaisesti. 

 

OPS 1.1175 

Pakkaaminen 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen 

varmistamiseksi, että vaaralliset aineet pakataan ICAO-TI:n mukaisesti. 

 

OPS 1.1180 

Varoituslipukkeet ja merkinnät 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiksi katsottaviin toimiin sen 

varmistamiseksi, että kolleissa, lisäpäällyksissä ja rahtikonteissa on ICAO-TI:n mukaiset 

varoituslipukkeet ja merkinnät. 
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b) Jos vaarallisia aineita kuljetetaan lennolla, joka suoritetaan kokonaan tai osittain 

alkuperävaltion alueen ulkopuolella, varoituslipukkeiden ja merkintöjen on oltava 

englanninkielisiä. Lisäksi on noudatettava mahdollisia muita kielivaatimuksia. 

 

OPS 1.1185 

Vaarallisten aineiden kuljetusasiakirja 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että vaarallisten aineiden mukana on 

vaarallisten aineiden kuljetusasiakirja, ellei ICAO-TI:ssä toisin määrätä. 

 

b)  Jos vaarallisia aineita kuljetetaan lennolla, joka suoritetaan kokonaan tai osittain 

alkuperävaltion alueen ulkopuolella, vaarallisten aineiden kuljetusasiakirjan on oltava 

englanninkielinen. Lisäksi on noudatettava mahdollisia muita kielivaatimuksia. 

 

OPS 1.1195 

Vaarallisten aineiden hyväksyminen kuljetukseen 

 

a) Lentotoiminnan harjoittaja ei saa hyväksyä vaarallisia aineita kuljetukseen, ellei kollia, 

lisäpäällystä tai rahtikonttia ole tarkastettu ICAO-TI:n hyväksymismenetelmien mukaisesti. 

 

b)  Lentotoiminnan harjoittajan tai maapalveluasiamiehen on käytettävä 

vastaanottotarkastuslistaa. Listan on sisällettävä kaikki tarkastettavat yksityiskohdat ja oltava 

sellaisessa muodossa, että vastaanottotarkastuksen tulokset voidaan kirjata käsin, 

mekaanisesti tai tietokoneella. 
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OPS 1.1200 

Tarkastaminen vaurion, vuodon tai saastumisen varalta 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:  

 

1) kollit, lisäpäällykset ja rahtikontit tarkastetaan ICAO-TI:n mukaisesti vuodon tai 

vaurion havaitsemiseksi juuri ennen kuormaamista lentokoneeseen tai konttiin;  

 

2)  konttia ei kuormata lentokoneeseen, jos sitä ei ole tarkastettu ICAO-TI:n mukaisesti tai 

tarkastuksessa on havaittu merkkejä vaarallisten aineiden vuotamisesta tai 

vaurioitumisesta;  

 

3) vuotavia tai vaurioituneita kolleja, lisäpäällyksiä ja rahtikontteja ei kuormata 

lentokoneeseen;  

 

4)  kaikki vaarallisia aineita sisältävät kollit, jotka näyttävät vaurioituneilta tai vuotavilta, 

poistetaan lentokoneesta tai järjestetään niin, että asianomainen viranomainen tai 

organisaatio poistaa ne. Tällaisessa tapauksessa lähetyksen muu osa on tarkastettava sen 

varmistamiseksi, että se on asianmukaisessa kuljetuskunnossa ja ettei lentokone tai sen 

kuorma ole vaurioitunut tai saastunut; ja  

 

5)  kollit, lisäpäällykset ja rahtikontit tarkastetaan lentokoneesta tai kontista purettaessa 

mahdollisen vaurion tai vuodon havaitsemiseksi. Jos löydetään merkkejä vauriosta tai 

vuodosta, vaarallisten aineiden sijoitusalue on tarkastettava vaurioitumisen tai 

saastumisen varalta. 
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OPS 1.1205 

Saasteen poistaminen 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:  

 

1)  vaarallisten aineiden vuotamisen tai vaurioitumisen seurauksena syntyneet saasteet 

poistetaan viipymättä; ja  

 

2)  radioaktiivisen aineen saastuttama lentokone poistetaan heti käytöstä ja otetaan 

uudelleen käyttöön vasta, kun säteilyn annosnopeus kaikilla luoksepäästävillä pinnoilla 

ja irtoava saaste ovat ICAO-TI:ssä määrättyjen raja-arvojen alapuolella. 

 

OPS 1.1210 

Kuormausrajoitukset 

 

a) Matkustamo ja ohjaamo. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, ettei vaarallisia aineita 

kuljeteta lentokoneen ohjaamossa eikä matkustamossa, jossa on matkustajia, ellei 

ICAO-TI:ssä toisin sallita. 

 

b)  Rahtitilat. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että vaaralliset aineet kuormataan, 

erotellaan, sijoitetaan ja kiinnitetään lentokoneessa ICAO-TI:n mukaisesti.  

 

c)  Ainoastaan rahti-ilma-aluksissa kuljetettaviksi merkityt vaaralliset aineet. Lentotoiminnan 

harjoittajan on varmistettava, että varoituslipukkeella "Vain rahti-ilma-alukseen" ("Cargo 

Aircraft Only") varustetut vaarallisia aineita sisältävät kollit kuljetetaan rahti-ilma-aluksissa ja 

kuormataan ICAO-TI:n mukaisesti. 
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OPS 1.1215 

Tietojen antaminen 

 

a)  Tietojen antaminen maahenkilöstölle. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että: 

 

1)  maahenkilöstölle annetaan tiedot, jotka se tarvitsee vaarallisten aineiden kuljetukseen 

liittyvien tehtäviensä suorittamiseen, sekä ohjeet toimenpiteistä, joihin on ryhdyttävä, 

jos vaarallisten aineiden kuljetuksen yhteydessä sattuu onnettomuus tai vaaratilanne; ja  

 

2)  edellä (a)(1) alakohdassa tarkoitetut tiedot annetaan tarvittaessa myös 

maapalveluasiamiehelle.  

 

b)  Tietojen antaminen matkustajille ja muille henkilöille 

 

1)  Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että matkustajille jaetaan ICAO-TI:n 

mukaisesti tietoa siitä, minkälaisia tavaroita he eivät saa ottaa mukaansa 

lentokoneeseen; ja  

 

2)  lentotoiminnan harjoittajan ja tarvittaessa maapalveluasiamiehen on varmistettava, että 

rahdin vastaanottopisteissä on tiedotteita vaarallisten aineiden kuljettamisesta.  

 

c)  Tietojen antaminen miehistön jäsenille. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että 

toimintakäsikirjassa annetaan tiedot, jotka miehistön jäsenet tarvitsevat vaarallisten aineiden 

kuljetukseen liittyvien tehtäviensä suorittamiseen, sekä ohjeet toimenpiteistä, joihin on 

ryhdyttävä, jos vaarallisten aineiden kuljetuksen yhteydessä joudutaan hätätilanteeseen. 
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d)  Tietojen antaminen ilma-aluksen päällikölle. Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, 

että ilma-aluksen päällikölle annetaan ICAO-TI:ssä määrätyt kirjalliset tiedot. (Asiakirjojen 

säilytysajat määritellään OPS 1.1065:n liitteen 1 taulukossa 1.)  

 

e)  Tietojen antaminen vaaratilanteen tai lento-onnettomuuden tapahduttua  

 

1)  Lentotoiminnan harjoittajan, jonka käyttämä lentokone on joutunut vaaratilanteeseen, 

on pyynnöstä toimitettava kaikki tiedot, jotka tarvitaan lentokoneessa olevista 

vaarallisista aineista aiheutuvan vaaran minimointiin.  

 

2)  Lentotoiminnan harjoittajan, jonka käyttämä lentokone on joutunut onnettomuuteen, on 

mahdollisimman nopeasti ilmoitettava lentokoneessa olevista vaarallisista aineista sen 

valtion asianomaiselle viranomaiselle, jossa onnettomuus tapahtui.  

 

OPS 1.1220 

Koulutussuunnitelmat 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava ICAO-TI:n mukaiset henkilöstön 

koulutussuunnitelmat ja pidettävä ne ajan tasalla. Suunnitelmien on oltava viranomaisen 

hyväksymät. 
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b)  Lentotoiminnan harjoittajat, joilla ei ole pysyvää lupaa vaarallisten aineiden kuljettamiseen. 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:  

 

1) yleiseen rahdin ja matkatavaran käsittelyyn osallistuva henkilöstö on saanut 

koulutuksen vaarallisiin aineisiin liittyviin tehtäviinsä. Koulutukseen on kuuluttava 

vähintään taulukon 1 sarakkeeseen 1 merkityt aiheet. Sen on oltava riittävän 

perusteellista, jotta koulutettavat ymmärtävät vaarallisiin aineisiin liittyvät vaaratekijät 

sekä oppivat tunnistamaan tällaiset aineet ja tuntemaan määräykset, jotka koskevat 

niiden kuljettamista matkustajien matkatavaroissa tai muutoin heidän mukanaan; ja  

 

2)  seuraava henkilöstö:  

 

i)  miehistön jäsenet;  

 

ii)  matkustajapalveluhenkilöstö; ja  

 

iii)  lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa oleva turvahenkilöstö, joka osallistuu 

matkustajien ja matkatavaroiden turvatarkastukseen, 

 

on saanut koulutuksen vähintään taulukon 1 sarakkeeseen 2 merkityistä aiheista. Sen on 

oltava riittävän perusteellista, jotta koulutettavat ymmärtävät vaarallisiin aineisiin 

liittyvät vaaratekijät sekä oppivat tunnistamaan tällaiset aineet ja tuntemaan määräykset, 

jotka koskevat niiden kuljettamista matkustajien matkatavaroissa tai muutoin heidän 

mukanaan. 
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Taulukko 1 

OPETUSAIHEET 1 2 

Yleiset periaatteet X X 

Vaarallisten aineiden 
ilmakuljetuksen rajoitukset 

 X 

Kollien merkinnät ja 
varoituslipukkeet 

X X 

Vaaralliset aineet matkustajien 
matkatavaroissa 

X X 

Hätätilannemenetelmät X X 
 

Huom.: Koulutuksessa on käsiteltävä rastilla merkityt aiheet. 

 

c)  Lentotoiminnan harjoittajat, joilla on pysyvä lupa vaarallisten aineiden kuljettamiseen. 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että:  

 

1) henkilöstö, joka osallistuu vaarallisten aineiden hyväksymiseen kuljetettavaksi, on 

saanut koulutuksen tehtäviinsä ja on pätevä hoitamaan niitä. Koulutukseen on 

kuuluttava vähintään taulukon 2 sarakkeeseen 1 merkityt aiheet ja sen on oltava 

riittävän perusteellista, jotta henkilöstö pystyy tekemään päätöksiä ilmakuljetukseen 

tarjottavien vaarallisten aineiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä; 

 

2) vaarallisten aineiden maakäsittelyyn, varastointiin ja kuormaukseen osallistuva 

henkilöstö on saanut koulutuksen vaarallisiin aineisiin liittyviin tehtäviinsä. 

Koulutukseen on kuuluttava vähintään taulukon 2 sarakkeeseen 2 merkityt aiheet. Sen 

on oltava riittävän perusteellista, jotta koulutettavat ymmärtävät vaarallisiin aineisiin 

liittyvät vaaratekijät, oppivat tunnistamaan tällaiset aineet sekä käsittelemään ja 

kuormaamaan niitä oikein; 

 



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 468 
LIITE DG C III   FI 

3) yleiseen rahdin ja matkatavaran käsittelyyn osallistuva henkilöstö on saanut 

koulutuksen vaarallisiin aineisiin liittyviin tehtäviinsä. Koulutukseen on kuuluttava 

vähintään taulukon 2 sarakkeeseen 3 merkityt aiheet. Sen on oltava riittävän 

perusteellista, jotta koulutettavat ymmärtävät vaarallisiin aineisiin liittyvät vaaratekijät, 

oppivat tunnistamaan tällaiset aineet sekä käsittelemään ja kuormaamaan niitä oikein ja 

tuntemaan määräykset, jotka koskevat niiden kuljettamista matkustajien 

matkatavaroissa tai muutoin heidän mukanaan; 

 

4)  ohjaamomiehistön jäsenet ovat saaneet koulutuksen, johon kuuluvat vähintään 

taulukon 2 sarakkeeseen 4 merkityt aiheet. Koulutuksen on oltava riittävän 

perusteellista, jotta koulutettavat ymmärtävät vaarallisiin aineisiin liittyvät vaaratekijät 

ja oppivat tuntemaan niiden oikeat kuljetusmenetelmät lentokoneessa; ja  

 

5) seuraava henkilöstö:  

 

i) matkustajapalveluhenkilöstö;  

 

ii) lentotoiminnan harjoittajan palveluksessa oleva turvahenkilöstö, joka osallistuu 

matkustajien ja matkatavaroiden turvatarkastukseen; ja  

 

iii) muut kuin ohjaamomiehistöön kuuluvat miehistön jäsenet, on saanut koulutuksen 

vähintään taulukon 2 sarakkeeseen 5 merkityistä aiheista. Sen on oltava riittävän 

perusteellista, jotta koulutettavat ymmärtävät vaarallisiin aineisiin liittyvät 

vaaratekijät ja oppivat tuntemaan määräykset, jotka koskevat niiden kuljettamista 

matkustajien matkatavaroissa tai muutoin heidän mukanaan tai, yleisemmin, 

lentokoneessa. 
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d)  Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki työntekijät, jotka saavat koulutusta, 

suorittavat kokeen sen varmistamiseksi, että he ymmärtävät heille kuuluvat velvollisuudet. 

 

e)  Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että kaikki työntekijät, joiden on osallistuttava 

vaarallisia aineita koskevaan koulutukseen, saavat määräaikaiskoulutuksen kahden vuoden 

välein tai sitä useammin.  

 

f)  Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että tiedot kaikkien työntekijöiden saamasta 

edellä alakohdassa (d) tarkoitetusta vaarallisia aineita koskevasta koulutuksesta tallennetaan  

ICAO-TI:n mukaisesti.  

 

g)  Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että sen käyttämän maapalveluasiamiehen 

henkilöstö koulutetaan taulukon 1 tai 2 soveltuvan sarakkeen mukaisesti.  
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Taulukko 2 

 

OPETUSAIHEET 1 2 3 4 5 

Yleiset periaatteet X X X X X 

Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksen rajoitukset X X  X X 

Vaarallisten aineiden luokitus X     

Vaarallisten aineiden luettelo X X  X  

Yleiset pakkausvaatimukset ja pakkausohjeet X     

Pakkausten spesifikaatiot ja merkinnät X     

Kollien merkinnät ja varoituslipukkeet X X X X X 

Lähettäjän toimittamat asiakirjat X     

Vaarallisten aineiden hyväksyminen kuljetukseen ja 
tarkistuslistan käyttö 

X     

Varastointi- ja kuormausmenettelyt X X X X  

Tarkastaminen vaurion tai vuodon varalta ja 
saasteenpoisto 

X X    

Tietojen antaminen ilma-aluksen päällikölle X X  X  

Vaaralliset aineet matkustajien matkatavaroissa X X X X X 

Hätätilanne-menetelmät X X X X X 
 

Huom.: Koulutuksessa on käsiteltävä rastilla merkityt aiheet. 

 



 
13376/1/05 REV 1  RR/aj 471 
LIITE DG C III   FI 

OPS 1.1225 

Ilmoittaminen vaarallisten aineiden kuljetuksessa sattuneista 

vaaratilanteista ja onnettomuuksista 

 

a) Lentotoiminnan harjoittajan on ilmoitettava vaarallisten aineiden kuljetuksessa sattuneista 

vaaratilanteista ja onnettomuuksista viranomaiselle. Alustava ilmoitus on tehtävä 72 tunnin 

kuluessa tapahtumasta, ellei se ole poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdotonta.  

 

b)  Lentotoiminnan harjoittajan on ilmoitettava viranomaiselle myös ilmoittamatta jätetyistä tai 

väärin ilmoitetuista vaarallisista aineista, jotka on löydetty rahdista tai matkustajien 

matkatavaroista. Alustava ilmoitus on tehtävä 72 tunnin kuluessa aineen löytämisestä, ellei se 

ole poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi mahdotonta.  
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LUKU S 

TURVAVAATIMUKSET 

 

OPS 1.1235 

Yleiset vaatimukset 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että henkilöstö tuntee ne lentotoiminnan harjoittajan 

valtion kansallisten turvaohjelmien vaatimukset, joilla on merkitystä heidän tehtäviensä kannalta, ja 

noudattaa niitä. 

 

OPS 1.1240 

Koulutussuunnitelmat 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on laadittava hyväksytyt koulutussuunnitelmat, pidettävä ne ajan tasalla 

ja annettava koulutus, jonka avulla miehistön jäsenet pystyvät toimimaan asianmukaisesti 

estääkseen laittoman lentoon puuttumisen, kuten sabotaasin tai lentokoneen kaappauksen, ja 

vähentääkseen tällaisista tapauksista aiheutuvia seurauksia. Koulutusohjelman on oltava 

yhteensopiva kansallisen ilmailun turvaohjelman kanssa. Jokaisella miehistön jäsenellä on oltava 

kaikkien niiden koulutusohjelman osien mukaiset tiedot ja valmiudet, joilla on merkitystä hänen 

tehtäviensä kannalta.  

 

OPS 1.1245 

Ilmoittaminen laittomasta lentoon puuttumisesta 

 

Kun lentokoneessa on tapahtunut laiton puuttuminen lentoon, ilma-aluksen päällikön, tai hänen 

ollessaan estyneenä lentotoiminnan harjoittajan, on viipymättä ilmoitettava tapauksesta 

asianomaiselle paikalliselle viranomaiselle ja lentotoiminnan harjoittajan valtion viranomaiselle. 
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OPS 1.1250 

Lentokoneessa käytettävät etsintämenetelmät 

 

Lentotoiminnan harjoittajan on varmistettava, että lentokoneessa on ne menetelmät kattava 

tarkistuslista, joita on käytettävä pommin tai muun vahingoittavaksi aiotun laitteen etsintään, kun 

epäillään sabotaasia, ja lentokoneen tarkastukseen kätkettyjen aseiden, räjähteiden tai muiden 

vaarallisten esineiden varalta silloin, kun on perusteltu syy epäillä, että lentoon voitaisiin puuttua 

laittomasti. Tarkistuslistan lisäksi on annettava ohjeet asianmukaisista toimenpiteistä, joihin on 

ryhdyttävä, jos löydetään pommi tai epäilyttävä esine, sekä tieto vähiten vaaraa aiheuttavasta 

pommin sijoituspaikasta kyseisessä lentokoneessa, mikäli tyyppihyväksymistodistuksen haltija on 

antanut tämän tiedon.  

 

OPS 1.1255 

Ohjaamon turvaaminen 

 

a) Jos lentokoneessa on ohjaamon ja matkustamon välinen ovi, se on voitava lukita. Lisäksi on 

järjestettävä tai laadittava viranomaista tyydyttävät keinot tai menetelmät, joilla 

matkustamomiehistö voi ilmoittaa ohjaamomiehistölle matkustamossa havaitusta 

epäilyttävästä toiminnasta tai turvamääräysten rikkomuksista. 
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b) Kaikissa matkustajalentokoneissa, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on yli 45 500 kg 

tai suurin hyväksytty matkustajapaikkaluku yli 60, on oltava hyväksytty ohjaamon ja 

matkustamon välinen ovi, joka voidaan lukita ja avata jokaiselta ohjaajan paikalta ja on 

suunniteltu niin, että se täyttää sovellettavat taannehtivat lentokelpoisuusvaatimukset. Oven 

on myös oltava sellainen, ettei se haittaa hätätoimenpiteitä, siten kuin sovellettavissa 

taannehtivissa lentokelpoisuusvaatimuksissa vaaditaan.  

 

c)  Kaikissa lentokoneissa, jotka on varustettu edellä olevan kohdan (b) mukaisesti ohjaamon ja 

matkustamon välisellä ovella: 

 

1)  tämä ovi on suljettava ennen moottorien käynnistämistä lentoonlähtöä varten ja 

pidettävä lukittuna silloin, kun turvamenetelmä tai ilma-aluksen päällikkö niin vaatii, 

siihen asti kun moottorit pysäytetään laskun jälkeen. Edellä sanottu ei kuitenkaan koske 

tapauksia, joissa valtuutettujen henkilöiden pääsy ohjaamoon tai sieltä pois katsotaan 

tarpeelliseksi kansallisen ilmailun turvaohjelman mukaisesti;  

 

2)  käytössä on oltava keino, jolla jommaltakummalta ohjaajan paikalta on mahdollista 

valvoa ohjaamon ulkopuolista aluetta siinä määrin kuin on tarpeen, jotta ohjaamoon 

pääsyä pyytävät henkilöt voidaan tunnistaa sekä havaita epäilyttävä käytös ja 

mahdollisesti uhkaavat tilanteet."  

 

 

________________________ 
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I Johdanto 

 

Neuvosto vahvisti 9.3.2006 yhteispäätösmenettelyn puitteissa (EY:n perustamissopimuksen 

251 artikla) yhteisen kantansa, joka koskee komission muutettua ehdotusta Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetukseksi teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta 

siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 muuttamisesta (EU-OPS). 

 

Ehdotuksen tavoitteena on saattaa Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen (JAA) laatimat 

velvoittamattomat JAR-OPS -vaatimukset (yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset – 

yhdenmukaistetut säännöt) osaksi velvoittavaa EU:n (yhteisön) oikeutta. Tästä syystä ehdotettua 

asetusta kutsutaan usein EU-OPS -asetukseksi. 

 

Komissio esitti alkuperäisen asetusehdotuksen maaliskuussa 2000. Komissio esitti Euroopan 

parlamentin tammikuussa 2001 pitämän ensimmäisen käsittelyn jälkeen ja neuvoston elimissä 

käytyjen keskustelujen pohjalta muutetun ehdotuksen helmikuussa 2002. 

 

Euroopan parlamentti katsoi, että muutettu ehdotus erosi huomattavasti komission alkuperäisestä 

ehdotuksesta, ja päätti antaa toisen lausunnon ensimmäisessä käsittelyssä. Esittelijä Brian 

Simpsonin ehdotuksesta Euroopan parlamentti esitti syyskuussa 2002 vain yhden, mutta laajan 

tarkistuksen, joka koski lentoaikarajoituksia. 

 

EP:n esitettyä tarkistuksen ja neuvoston ja sen elinten käsiteltyä matkustamomiehistöä koskevia 

säännöksiä komissio esitti helmikuussa 2004 tarkistetun muutetun ehdotuksen EU-OPS 

-asetukseksi.  

 

Istunnossaan 10.12.2004 neuvosto (liikenne, televiestintä, energia) pääsi osittaiseen poliittiseen 

yhteisymmärrykseen tarkistetusta muutetusta ehdotuksesta. Osittainen yhteisymmärrys koski 

artikloja sekä liitteen III lukuja O (matkustamomiehistö) ja Q (lentoaikarajoitukset). 
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Kesäkuussa 2005 neuvoston elimet pääsivät yhteisymmärrykseen liitteen III muista osista eli 

luvuista A–N sekä luvuista P, R ja S. 

 

Lingvistijuristien viimeisteltyä koko tekstin neuvosto saattoi vahvistaa yhteisen kantansa. 

Kannassaan neuvosto otti asianmukaisesti huomioon Euroopan parlamentin ensimmäisessä 

käsittelyssä antaman lausunnon. 

 

Neuvosto pani merkille myös talous- ja sosiaalikomitean lausunnon. 

 

 

II Yhteisen kannan erittely 

 

1. Yleistä 

 

Neuvosto saattoi hyväksyä komission ehdotuksen sen pääosilta. Muutamissa kohdissa neuvosto 

päätti kuitenkin muuttaa tekstiä yleensä tehdäkseen sen selkeämmäksi, yksinkertaisemmaksi ja 

helppotajuisemmaksi. 

 

Artiklaosassa neuvosto teki muutamia muutoksia joustavuutta koskeviin 8 artiklan säännöksiin. 

Erityisesti tämän artiklan 4 kohdassa neuvosto laajensi jäsenvaltioiden mahdollisuutta antaa tai 

pitää voimassa säännöksiä, jotka liittyvät tiettyihin OPS-kohtiin, kunnes tieteelliseen tietämykseen 

ja parhaisiin käytäntöihin perustuvat yhteisön säännöt on laadittu. 

 

Neuvosto päätti 8 a artiklan osalta, että liitteen III luvun Q (lentoaikarajoitukset) ja tarvittaessa 

luvun O (matkustamomiehistö) säännöksiä olisi arvioitava tieteellisestä ja lääketieteellisestä 

näkökulmasta kolmen vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Neuvosto päätti antaa tämän 

Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) tehtäväksi. Lisäksi neuvosto päätti, että EASA:n olisi 

avustettava komissiota ehdotusten laatimiseksi luvun Q sovellettavien teknisten säännösten 

muuttamiseksi. 
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Neuvosto päätti, että ottaen huomioon uusiin teknisiin sääntöihin mukautumiseen tarvittava aika 

jäsenvaltioiden olisi sovellettava liitettä III 18 kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 

(eikä 6 kuukauden kuluttua voimaantulosta, kuten komission on ehdottanut). 

 

Neuvosto teki liitteeseen III muutamia muutoksia, jotta teksti olisi täysin JAR-OPS 1 -vaatimusten 

muutoksen 8 mukainen ja jotta komission ehdottama teksti tulisi selvemmäksi ja tarkemmaksi. 

 

Neuvosto on tietoinen siitä, että liitteen III tekstiä voitaisiin parantaa muutamissa kohdissa jo 

yhteisen kannan vahvistamisen yhteydessä tekniikan edistymisen, muuttuvien olosuhteiden ja 

tekstin viimeistelyyn tarvitun ajan vuoksi sen jälkeen, kun siitä päästiin poliittiseen 

yhteisymmärrykseen. On myös mahdollista, että tekstin huomattavan laajuuden vuoksi osa 

viittauksista ei ole vielä aivan oikein. Neuvoston mielestä tekstin käsittely oli kuitenkin saatava 

jossain vaiheessa päätökseen. Neuvosto oli sen vuoksi tyytyväinen komission ilmoitukseen, jonka 

mukaan komission virkamiehet alkaisivat mahdollisimman pian asetuksen voimaantulon jälkeen 

parantaa tekstiä edelleen ja saattaa sen ajan tasalle komiteamenettelyn mukaisesti. Tässä yhteydessä 

komissio harkitsisi myös perusteellisesti muutamien jäsenvaltioiden jo esittämiä muutosehdotuksia. 

 

2. Parlamentin tarkistukset 

 

Euroopan parlamentin 3.9.2002 antama lausunto koski yhden merkittävän, lentoaikarajoituksia 

koskevan tarkistuksen sisällyttämistä tekstiin. Komissio päätti sisällyttää tämän tarkistuksen 

tarkistettuun muutettuun ehdotukseensa, tosin muuttaen sanamuotoa hieman. Neuvosto saattoi myös 

hyväksyä Euroopan parlamentin tarkistuksen, mutta päätti tehdä tekstiin pieniä muutoksia, jotta se 

vastaisi paremmin nykyajan ilmailun sosiaalisia ja taloudellisia olosuhteita ja jotta muutamien 

säännösten merkitystä selvennettäisiin. 
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III Päätelmät 

 

Neuvosto katsoo, että sen yhteisen kannan teksti on asianmukainen ja tasapuolinen. Euroopan 

parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä ehdottaman tarkistuksen osalta neuvosto toteaa, että 

tarkistus on otettu kokonaan huomioon muutamin pienin muutoksin. Neuvosto katsoo näin ollen, 

että yhteisessä kannassa on varmistettu parlamentin tarkistuksen tavoitteen saavuttaminen. 

 

Neuvosto kehottaa Euroopan parlamenttia hyväksymään yhteisen kannan tekstin sellaisenaan, jotta 

asetus voisi tulla pian voimaan. Euroopan parlamenttia pyydetään tässä yhteydessä ottamaan 

huomioon, että EASA suorittaa lähiaikoina erityisesti liitteen III luvun Q (lentoaikarajoitukset) ja 

tarvittaessa luvun O (matkustamomiehistö) tieteellisen ja lääketieteellisen arvioinnin.  

 

 

________________________ 
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LISÄYS A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN 
Lähettäjä: Neuvoston pääsihteeristö 
Vastaanottaja: COREPER / NEUVOSTO 
Kom:n ehd. nro: 7589/00 AVIATION 13, 6090/02 AVIATION 19 CODEC 163 
Asia: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teknisten sääntöjen ja 

hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun 
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91 muuttamisesta (EU-OPS) 
(ensimmäinen käsittely) 
– Hyväksyminen (LT + L) 
a) yhteinen kanta 
b) neuvoston perustelut 
– Lausumat 

 

 

Ruotsin lausuma komission muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamisesta  

siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3922/91  

muuttamiseksi (EU-OPS) 

 

Ruotsi kannattaa asetusehdotuksen sisältöä kaikkien lukujen osalta lukuun ottamatta lukua Q. 

Ruotsin mielestä ei ole riittävän selvää, että lentoaikojen rajoittamista koskevien säännösten 

soveltaminen takaisi asiaankuuluvan yhdenmukaisen lentoturvallisuuden tason. 

 

Näin ollen Ruotsi on päättänyt pidättäytyä äänestämästä. 

 

________________________ 
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neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen 

yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
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2000/0069 (COD) 

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE 

EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti 
 

neuvoston vahvistamasta yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen antamiseksi teknisten sääntöjen ja hallinnollisten menettelyjen 

yhdenmukaistamisesta siviili-ilmailun alalla annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
3922/91 muuttamisesta (EU-OPS) 

Taustaa 

Ehdotus (asiakirja KOM(2000)[121] lopullinen – 
[2000]/[0069]COD) toimitettiin Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle: 

[24. maaliskuuta 2000] 

Talous- ja sosiaalikomitea antoi lausuntonsa: [19. lokakuuta 2000] 

Euroopan parlamentti antoi lausuntonsa ensimmäisessä 
käsittelyssä: 

[18. tammikuuta 2001] 

Muutettu ehdotus (asiakirja KOM(2002) [30] lopullinen – 
[2000]/[0069]COD) toimitettiin Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle: 

[4. helmikuuta 2002] 

Euroopan parlamentti antoi toisen lausuntonsa ensimmäisessä 
käsittelyssä: 

[3. syyskuuta 2002] 

Tarkistettu muutettu ehdotus (asiakirja KOM(2004) [73] 
lopullinen – [2000]/[0069]COD) toimitettiin Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle: 

[12. helmikuuta 2004] 

Neuvosto pääsi yhteisestä kannasta osittaiseen poliittiseen 
yhteisymmärrykseen (määräenemmistöllä) 

[10. joulukuuta 2004] 

Yhteinen kanta vahvistettiin: [9. maaliskuuta 2006] 

1. KOMISSION EHDOTUKSEN TAVOITE 

1.1. Neuvosto ja komissio sopivat vuonna 1989 toista ilmailualan vapauttamispakettia 
laatiessaan, että yhteisön lentoliikennepolitiikassa on käsiteltävä myös siviili-
ilmailuun sovellettavan sääntelykehyksen yhdenmukaistamista, jotta voitaisiin pitää 
yllä korkeaa lentoturvallisuustasoa ja varmistaa hyvän kauppatavan mukainen 
kilpailu lentoyhtiöiden välillä. Tässä yhteydessä yhteisö antoi teknisten sääntöjen ja 
hallinnollisten menettelyjen yhdenmukaistamista siviili-ilmailun alalla koskevan 
asetuksen (ETY) N:o 3922/91, jonka tavoitteena oli vahvistaa ilma-alusten 
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suunnittelua, valmistusta, käyttöä ja huoltoa sekä näitä tehtäviä suorittavia henkilöitä 
ja laitoksia koskevat yhdenmukaiset säännöt sekä pitää nämä säännöt ajan tasalla. 

1.2. Komissio antoi maaliskuussa 2000 neuvostolle asetuksen muuttamista koskevan 
ehdotuksen, jonka tavoitteena oli sisällyttää mainittuun asetukseen toimintasäännöt, 
joilla varmistettaisiin, että ilma-alukset toimivat riittävän turvallisissa olosuhteissa1. 
Nämä lentoyhtiöitä koskevat säännöt perustuivat Euroopan ilmailuviranomaisten 
yhteistyöelimen (JAA:n)2 jo laatimiin sääntöihin. 

1.3. Koska tämä ensimmäinen asetuksen (ETY) N:o 3922/91 muuttamista koskeva 
ehdotus juuttui neuvostoon, komissio antoi helmikuussa 2004 muutetun 
ehdotuksen kyseisen asetuksen muuttamisesta. Muutetussa ehdotuksessa pyrittiin 
erityisesti ottamaan huomioon kommentit, joita neuvosto ja parlamentti olivat 
esittäneet käsitellessään komission alkuperäistä ehdotusta. 

1.4. Komission uusi ehdotus sisälsi matkustamomiehistöä koskevat 
vähimmäisvaatimukset3. Ehdotuksen mukaan miehistön jäsenillä on nyt oltava 
lupakirjat kuten Yhdysvalloissakin ja kuten kyseinen henkilöstö ja osa ilmailualasta 
on vaatinut. Vähimmäisvaatimuksilla pyritään parantamaan ilmailun turvaamista 
kohottamalla henkilöstön tasoa. Niillä pyritään myös helpottamaan henkilöstön 
liikkuvuutta lentoliikennemarkkinoilla, jotka on vapautettu kokonaan. 

1.5. Komission uusi ehdotus sisälsi myös ohjaamomiehistöä koskevat 
lentoaikarajoitukset, joita Euroopan parlamentti oli vaatinut kansallisten rajoitusten 
välisten erojen vuoksi. Ammattilentäjien liitot ja monet lentoyhtiöt ovat itse asiassa 
jo kauan suhtautuneet hyvin kriittisesti näihin eroihin, jotka haittaavat turvallisuutta 
ja tavanomaista kilpailua: 

– Monissa lento-onnettomuustutkinnoissa on todettu, että miehistön väsymys oli 
yksi onnettomuuteen vaikuttaneista tekijöistä. 

– Kansalliset lentoaikasäännökset ovat joissakin tapauksissa liian löyhiä ja antavat 
lentoyhtiöille mahdollisuuden vaatia henkilöstöltä liian pitkiä työaikoja, millä on 
kielteinen vaikutus turvallisuuteen ja lentoyhtiöihin, joiden on noudatettava 
tiukempia säännöksiä. 

                                                 
1 Toimintasäännöt koskevat lentotoiminnan harjoittajien hyväksymistä, ilma-alusten käyttöä ja huoltoa 

sekä miehistön koulutusta. 
2 Euroopan ilmailuviranomaisten yhteistyöelin on 37 Euroopan maan kansallisten viranomaisten 

muodostama järjestö, jonka jäseninä ovat EU:n kaikki 25 jäsenvaltiota. Järjestö on perustettu 
yhdenmukaistamaan ilmailun turvallisuutta koskevia vaatimuksia. 

3 Jäsenvaltiot voivat täydentää näitä vähimmäisvaatimuksia ja asettaa vielä tiukempia vaatimuksia. 
Matkustamomiehistölle asetetut vähimmäisvaatimukset koskevat ikää, fyysistä kuntoa ja 
ammattikoulutusta. Vähimmäisvaatimuksessa voidaan vahvistaa esimerkiksi vähimmäisikä tai 
koulutuksen vähimmäissisältö. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin vahvistaa tiukempiakin sääntöjä (joissa 
vaaditaan enemmän koulutusta tai nostetaan ikärajaa). Vähimmäisvaatimuksessa voidaan myös 
vahvistaa miehistön vähimmäislepoaika (jota jäsenvaltioilla on mahdollisuus pidentää muttei lyhentää) 
tai enimmäislentoaika. Jos kansallisissa säännöissä sallitaan pitempi enimmäislentoaika kuin asiaa 
koskevassa vähimmäisvaatimuksessa, ne eivät ole kyseisen vaatimuksen mukaisia. Jos 
enimmäislentoaika on lyhyempi, säännöt täyttävät vaatimuksen.  
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Komission ehdotukseen sisältyvät lentoaikasäännökset esitettiin vähimmäisvaatimuksina, 
joita jäsenvaltioilla on mahdollisuus tiukentaa. Niihin on myös jätetty niin paljon 
liikkumavaraa, että kansalliset erityisolot voidaan ottaa huomioon. 

2. YHTEISTÄ KANTAA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

2.1. Yhteisessä kannassaan neuvosto toteaa, että parlamentin ehdottama tarkistus on 
hyväksytty pieniä mukautuksia lukuun ottamatta kokonaan. Komissio on samaa 
mieltä siitä, että neuvoston yhteisen kannan tekstillä ja siinä tehdyillä pienillä 
mukautuksilla saavutetaan parlamentin tarkistuksen päämäärä. 

2.2. Hyväksyessään neuvoston yhteisen kannan komissio hyväksyy myös sen, että vaikka 
neuvosto on omaksunut komission ehdotuksen pääperiaatteet, se on joissakin 
kohdissa muuttanut ehdotuksen tekstiä. Näitä muutoksia neuvosto on perustellut 
teksin selkeyttämisellä, yksinkertaistamisella ja helppotajuistamisella. 

2.3. Artiklojen sisältö:  

– Neuvosto on tehnyt joitakin muutoksia 8 artiklan 4 kohdan joustavuussäännöksiin 
laajentamalla jäsenvaltioiden oikeutta antaa tai pitää voimassa säännöksiä, jotka 
liittyvät hyvin rajalliseen määrään OPS-säännöksiä (siviili-ilmailualan tekniset 
säännöt ja hallinnolliset menettelyt), kunnes tieteelliseen tietämykseen ja 
parhaisiin käytäntöihin pohjautuvat yhteisön säännöt on laadittu. Komissio 
hyväksyy tämän kompromissin erityisesti sillä perusteella, että keinot, joilla 
säännöksiä noudatetaan tällä alalla, voivat vaihdella heikentämättä kuitenkaan 
turvallisuuden tasoa. Lisäksi komissio on antanut uuden ehdotuksen4, jossa muun 
muassa annetaan Euroopan lentoturvallisuusviraston (EASA) tehtäväksi kehittää 
täytäntöönpanosääntöjä kaikilla kyseisillä aloilla. 

– Neuvosto katsoo 8 a artiklassa, että liitteen III luvun Q säännöksistä 
(lentoaikarajoitukset) ja tarvittaessa myös luvun O säännöksistä 
(matkustamomiehistö) on tehtävä tieteellinen ja lääketieteellinen arviointi kolmen 
vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Neuvoston yhteisen kannan mukaan 
tästä työstä vastaa Euroopan lentoturvallisuusvirasto, jonka tehtävänä on myös 
avustaa komissiota luvun Q teknisten säännösten muuttamista koskevien 
ehdotusten valmistelussa. Komissio hyväksyy nämä säännökset erityisesti sillä 
perusteella, että ne vastaavat komission rinnakkain tekemää aloitetta 
lentoturvallisuusviraston toimivallan laajentamisesta (ks. edellä). 

– Neuvosto toteaa, että ottaen huomioon uusiin teknisiin sääntöihin mukautumiseen 
tarvittava aika jäsenvaltioiden olisi sovellettava liitettä III kahdeksantoista 
kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta (eikä kuuden kuukauden 
kuluttua, kuten komissio oli ehdottanut). Komissio hyväksyy tämän 
kompromissin. 

                                                 
4 Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja 

Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta (asiakirja KOM(2005) [579] lopullinen – 
[2005]/[0228]COD). 
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– Neuvosto on myös tehnyt joitakin muutoksia liitteeseen III, jotta sen teksti olisi 
täysin yhdenmukainen JAR-OPS 1 -vaatimusten kahdeksannen muutoksen 
kanssa. Siten se on pyrkinyt selventämään ja tarkentamaan komission ehdottamaa 
tekstiä. Komissio hyväksyy nämäkin muutokset. 

2.4. Komissio yhtyy neuvoston yhteisessä kannassa esitettyyn näkemykseen, jonka 
mukaan liitteen III tekstiä voitaisiin jo parantaa muutamissa kohdissa ottaen 
huomioon tekniikan edistyminen ja muuttuneet olosuhteet ilmailualalla ja se 
pitkähkö aika, joka tarvittiin teksin viimeistelyyn toimielinten välisissä 
neuvotteluissa. Tämän laajan tekstin pitkäaikainen käsittely on kuitenkin edennyt 
siihen vaiheeseen, että teksti voidaan viimeistellä nykyisessä muodossaan. 

2.5. Tässä yhteydessä komissio toteaa jälleen kerran sitoutuneensa siihen, että sen yksiköt 
aloittavat mahdollisimman pian asetuksen voimaantulon jälkeen tekstin parantamisen 
ja päivittämisen komiteamenettelyllä. Tällöin komissio harkitsee huolellisesti eräiden 
jäsenvaltioiden jo esittämiä muutosehdotuksia. 

Päätelmät 

Komissio katsoo, että 9 maaliskuuta 2006 vahvistettu yhteinen kanta on suureksi osaksi 
Euroopan parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä antaman lausunnon mukainen. Komissio on 
myös tietoinen siitä, että neuvoston tekstiin sisältyvä hienosäädetty, tasapainoinen 
kompromissi saavutettiin vasta hyvin pitkien keskustelujen jälkeen. Sen vuoksi komissio 
hyväksyy yhteisen kannan. 

KOMISSION JULKILAUSUMA 

Komissio antoi yhteisen kannan vahvistamisen yhteydessä neuvoston kanssa yhteisen 
lausuman (ks. liite). 
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LIITE 

Komission ja neuvoston lausuma 8 a artiklasta 

Komissio on antanut Euroopan parlamentille ja neuvostolle ehdotuksen yhteisistä siviili-
ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 muuttamisesta. 
Ehdotuksen tarkoituksena on laajentaa mainitun asetuksen soveltamisalaa, jotta se käsittäisi 
myös lentotoiminnan ja miehistön lupakirjojen myöntämisen. Jos ehdotuksesta tehdään 
päätös, lentoturvallisuusvirasto voi suorittaa 8 a artiklassa tarkoitetun arvioinnin. Neuvosto 
sitoutuu käsittelemään ehdotuksen ensisijaisena asiana. 
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