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1 SOVELTAMISALA 
Tätä määräystä sovelletaan 
aerodynaamisesti ohjattujen 
ultrakevyiden lentokoneiden, 
purjelentokoneiden ja heli-
koptereiden sekä autogyrojen 
lentokelpoisuuteen ja valmis-
tukseen. Painopisteohjattui-
hin ultrakevyisiin lentokonei-
siin, moottoroituihin lasku-
varjoihin sekä liitimiin sovel-
letaan ilmailumääräystä OPS 
M2-9, Liitimet. 

Ehdotetaan teksti muutettavaksi: 

Tätä määräystä sovelletaan EASA asetuksen liitteessä I mainittujen  aerodynaamisesti ohjattujen ultrake-
vyiden lentokoneiden, purjelentokoneiden ja helikoptereiden sekä autogyrojen lentokelpoisuuteen ja 
valmistukseen. Painopisteohjattuihin ultrakevyisiin lentokoneisiin, moottoroituihin laskuvarjoihin sekä 
liitimiin sovelletaan ilmailumääräystä OPS M2-9, Liitimet. 

Tarkennus on mielestämme paikallaan. 

2.1 Tässä määräyksessä tar-
koitetaan: 
…luokan B2 ultrakevyellä lento-
koneella lentokonetta, jonka suu-
rin sallittu lentoonlähtömassa on 
yksipaikkaisilla maalentokoneilla 
enintään 450 kg ja yksipaikkaisilla 
vesilentokoneilla enintään 480 
kg, sekä kaksipaikkaisilla maalen-
tokoneilla enintään 600 kg ja 
kaksipaikkaisilla vesilentokoneilla 
enintään 650 kg, ja jonka sak-
kausnopeus tai pienin vakaa len-
tonopeus laskuasussa on enin-
tään 83 km/h CAS (45 solmua) 

 4. kappale 
 
 
Ehdotetaan muutettavan seuraavasti. 
 
luokan B2 ultrakevyellä lentokoneella, purjelentokonetta ja lentokonetta, jonka suurin sallittu lentoonläh-
tömassa on yksipaikkaisilla maalentokoneilla enintään 600 kg ja yksipaikkaisilla vesilentokoneilla enintään 
650 kg, sekä kaksipaikkaisilla maalentokoneilla enintään 600 kg ja kaksipaikkaisilla vesilentokoneilla enin-
tään 650 kg, ja jonka sakkausnopeus tai pienin vakaa lentonopeus laskuasussa on enintään 83 km/h CAS 
(45 solmua)  
 
Emme näe mitään syytä rajoittaa kansallisesti painoja, jotka on mahdollista ottaa käyttöön. Perustelu-
muistion peruste liian suuresta teho-painosuhteesta on vain mielipide, eikä sen perusteella ole mitään 
syytä rajoittaa yksipaikkaisen ultrakevytlentokoneen painoja. Vaikkei tällä hetkellä markkinoilla  purjelen-
tokonetta kyseiseen luokkaan, niin se otettava mukaan määräykseen siksi, että sellainen saattaa olla tu-
lossa milloin vain. 
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3 Lentokelpoisuus 3.1.1  yleistä Kohdasta puuttuu lentokelpoisuusvaatimus ulkomailla kaupallisesti valmistetuista ul-lentokoneiden ja ul-

purjelentokoneiden osalta. 

Se täytyy ottaa mukaan määräykseen, jotta määräys olisi tasapuolinen kaikkien yhteisön sisällä olevien 
valmistajien suhteen. Koneen ostajan on myös määräyksen perusteella tiedettävä miten hänen harkitse-
mansa kone hyväksytään käyttöön maassamme. Hyväksymismääritteenä voisi käyttää Saksan tai Tsekin 
olemassa olevia hyväksymisdokumentteja. Lainsäädäntö edellyttänee normien julkaisemista määräyksen 
kielellä. SIL EUT on valmistelemassa esitystä ja kääntämässä hyväksymissäännöstöä. 

3.2 Kohdasta puuttuu lentokelpoisuusvaatimus ulkomailla kaupallisesti valmistettujen autogyrojen osalta. 

Tämä täytyy sisällyttää tähän määräykseen. 
3.3 Kohdasta puuttuu lentokelpoisuusvaatimus ulkomailla kaupallisesti valmistettujen UL -helikoptereiden 

osalta. 

Tämä täytyy sisällyttää tähän määräykseen. 
7 Huolto-ohjeet 
UL-ilma-aluksen huoltoa var-
ten on oltava huolto-ohjeet. 
Ohjeisiin on tehtävä tarpeelli-
set muutokset ilma-aluksen 
tai ilma-aluslaitevalmistajan 
ohjeiden päivittyessä, ilma-
aluksen käytöstä saadut ko-
kemukset huomioiden sekä 
lentokelpoisuusmääräysten 
niin edellyttäessä. 

Otsikon voisi muuttaa Huolto-ohjelma 

Itse teksti seuraavalla tavalla: 

UL-ilma-aluksen huoltoa varten on oltava huolto-ohjelma kuten ilmailumääräyksessä AIR M1-5 kohdassa 
7.2 määrätään. Huolto-ohjelmaan on tehtävä tarpeelliset muutokset ilma-aluksen tai ilma-
aluslaitevalmistajan ohjeiden päivittyessä, ilma-aluksen käytöstä saadut kokemukset huomioiden tai len-
tokelpoisuusmääräysten niin edellyttäessä.  

 
9.2.2 
Tyyppitodistuksen hakijan on 
nimettävä hakemusprosessia 
varten yhteyshenkilöksi pä-
tevä edustaja, jolla on riittä-
vä lentokonetekniikan asian-
tuntemus. 

Mihin perustuu tämä vaatimus?  
Käsitämme, että tekninen osaaminen on Traficomin henkilökunnalla, miksi pitäisi olla lisäasi-
antuntija hakijan kustannuksella. 

9.3.2 
Liikenne- ja viestintävirasto 
myöntää tyyppitodistuksen 

Liikenne- ja viestintävirasto myöntää tyyppitodistuksen luokan B1 UL-ilma-alukselle tai autogyrolle, jolla 
on EU- tai EFTA-maassa myönnetty tyyppitodistus, mikäli UL-ilma-alustyyppi täyttää kohdan 2 mukaisen 
määritelmän. Luokan B2 ultrakevyelle lentokoneelle tai helikopterille myönnetään tyyppitodistus, jos se 
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 luokan B1 UL-ilma-alukselle 
tai autogyrolle, jolla on EU- 
tai EFTA-maassa myönnetty 
tyyppitodistus, mikäli UL-
ilma-alus-tyyppi täyttää koh-
dan 2 mukaisen määritel-
män. Luokan B2 ultrakevyelle 
lentokoneelle tai helikopteril-
le myönnetään tyyppitodis-
tus, jos se täyttää Saksan 
ilmailuviranomaisen hyväk-
symän standardin LTF-UL, 
LTF-ULH tai Tšekin tasavallan 
ilmailuviranomaisen hyväk-
symän standardin UL2 mu-
kaiset vaatimukset. 

täyttää Saksan ilmailuviranomaisen hyväksymän standardin LTF-UL, LTF-ULH tai Tšekin tasavallan  ilmailu-
viranomaisen hyväksymän standardin UL2 mukaiset vaatimukset. 

Käsityksemme mukaan suomalaisen viranomaisen on esitettävä vaatimukset suomessa hyväksytyillä kielil-
lä. Tämä täytyy korjata määräykseen niin, että se täyttää lainkirjaimen. 

10.2 Lupa ilmailuun 
UL-ilma-alukselle voidaan 
myöntää lupa ilmailuun ja 
lentokelpoisuuden tarkastus-
todistus lento-
kelpoisuustarkastuksen jäl-
keen edellyttäen, että UL-
ilma-alus täyttää tässä mää-
räyksessä asetetut vaatimuk-
set ja UL-ilma-alus on tyyppi-
todistuksen ja lento-
ohjekirjan tyyppitietojen mu-
kainen. Harrasterakenteises-
ta UL-ilma-aluksesta vaadi-
taan lisäksi määräyksen AIR 
M5-2, Harrasterakenteisten 
ilma-alusten rakentaminen, 
mukaiset selvitykset ja asia-
kirjat. 

Voisi lisätä, että lentokelpoisuuden tarkastustodistus on voimassa, kun ilma-alus vastaa  tyyppitodistusta 
ja lento-ohjekirjan tyyppitietoja. 

11 poikkeukset Ehdotamme tämän poistamista määräyksestä.  
Emme näe mitään edellytyksiä poikkeuksien myöntämisille tarpeellisena määräyksessä. 


