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Johdanto

Huoltotodisteen antajalla oltava Part-66/L lupakirja EASA TC 
purjelentokoneiden, mopujen ja kuumailmapallojen huoltotoiminnassa 
1.10.2020 alkaen

Part-66 lupakirjan luokka L jakautuu eri ilma-alusryhmäkohtaisiin 
alaryhmiin

Purjekoneet (L1), moput ja ELA1 lekot (L2), kuumailma-/kaasupallot (L3H/G)

Part-66/L lupakirja voidaan hankkia joko 

Muuntamalla kansallinen (<1.10.2019) huoltotodisteen antajan oikeus 
muuntoraporttiin perustuen, tai

Muuntamalla 66/B1.2/Group 3 oikeudet ”alaspäin”, tai

Suorittamalla ilma-alusryhmäkohtaiset moduulikokeet sekä hankkimalla 
käytännön kokemus valvotussa ympäristössä

Lupakirjan 5v voimassaolon lisäksi oikeuksia ylläpidetään viimeaikaisella 
kokemuksella (lokikirjavaatimus)
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Part-66/L Lupakirjan hankkiminen
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Part-66/L

66.A.70

66.B.300 
Oikeuksien muunto

Muuntoraportti
TRAFICOM/224131/
03.04.00.01/2019

AIR M1-5 
Laajennettu

omistajahuoltaja-
oikeus

PEL M3-4 
Harrastemekaanikko

Uusi

“pystymetsän” 
lupakirja

66.A.25(b) 
Viranomaiskokeet

66.A.30(a)2b. 
1-2v kokemus

lokikirjalla
tositettuna

66.A.45(h) Ilma-
alusryhmäkohtainen
käytännön kokemus

(AMC App II 
taskilista)

Olemassa oleva
66/B1.2/Group3

tai 66/B3

1.10.2019



Part-66 lupakirjan rakenne

Etusivulla 

henkilötiedot, 

Haltijan allekirjoitus 

 ja luokka (L)

Takasivulla 

 ilma-aluskelpuutukset

mahdolliset kansalliset oikeudet

 rajoitukset ja lupakirjan 
voimassaolopvm
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66.A.20(a)6. Lupakirjan oikeudet

Luokan L ilma-alusten huoltohenkilöstön lupakirja oikeuttaa haltijansa 
antamaan huoltotodisteita ja toimimaan L-tukihenkilöstön jäsenenä 
seuraavien osalta:

 ilma-aluksen rakenteiden, voimalaitteiden, mekaanisten järjestelmien ja 
sähköjärjestelmien huollot;

 radiota, hätäpaikannuslähettimiä (ELT) ja transponderijärjestelmiä koskevat 
toimenpiteet; ja

muille avioniikkajärjestelmille tehdyt toimenpiteet, jotka edellyttävät 
ainoastaan toimivuuden toteamista yksinkertaisilla kokeilla.

Näihin oikeuksiin voi olla asetettu poissulkevia rajoituksia, erityisesti 
muuntamismenettelyllä myönnetyissä lupakirjoissa

Part-66/L lupakirjan vastaavat oikeudet huomioidaan PEL M3-4 Liite I 
ilma-aluksen huoltamiseen 
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66.A.50 Lupakirjan rajoitukset

Rajoitukset ovat poissulkevia

Rakenneryhmärajoitukset koskevat ilma-alusta kokonaisuudessaan, 
esim. puurakenteiset purjelentokoneet 

Lisäksi voi olla oikeuksien muuntamiseen perustuvia rajoituksia 

 (EASA) ELA1 lentokoneet tai -kaasupallot 

 radio- ja sähkölaitteiden asennukset

Muut kuin (osa)omistamat ilma-alukset (kerhon nimeämä kalustohuoltaja) 

vuosihuolto-oikeuksia laajemmat huoltotyöt

 ...

Lisäksi asetuksen mukainen L2-rajoitus ”lentoliikenteen harjoittajan 
käyttämät ilma-alukset”
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66.A.40, 66.A.20b) 
Lupakirjan voimassaolo ja viimeaikainen kokemus

Lupakirjan voimassaolo alkaa haltijan allekirjoituksesta (hyväksyminen)

 Lupakirja on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen se uusitaan viranomaiselle 
lähetetyn EASA19 hakemuksen perusteella

Lupakirjan voimassaolon lisäksi tulee täyttää viimeaikaisen 
kokemuksen vaatimukset kyseisessä luokassa/alaryhmässä

huoltokokemusta 6 kk (100 pv) edeltävän 2 vuoden ajalta 

Vähäisen käytön tapauksissa, kuten kerhotoiminnassa, tätä voidaan edelleen
vähentää 50% ~ 1 pv/2 viikkoa

Viimeaikainen kokemus tositetaan lokikirjalla

Osa kokemuksesta voidaan tosittaa koulutuksella (opettaja/oppilas)

Kokemuksen lisäksi tulee olla tekninen ja kielellinen ymmärrys, tiedot, 
taidot, työkalut ja tilat (ML.A.402b)
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AMC 66.A.20(b)(2) Lokikirjan sisältö

Lokirjassa (tai vastaavassa esim. sähköisessä kirjanpidossa) tulee
olla määritetyt tiedot

Traficomilla valmis pohja työkokemuksen tosittamiseen
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AltMoC ehdotus viimeaikaisen kokemuksen 
täyttymiseen

Edellytetty viimeaikainen 
huoltokokemus 1 pv/2 viikkoa 
voi tulla rajoittavaksi kesään 
painottuvassa  
purjelentotoiminnassa

Useat jäsenmaat mm. Hollanti on 
ehdottanut vaihtoehtoista 
vaatimusten täyttymisen 
menetelmää (nk. AltMoC)

Traficom pyytää mielipiteitä 
kyseisen menettelyn käyttöön 
otosta Suomessa

Mainittu AltMoC tiivistettynä:

50%6kk/2v 
~neljä vuositarkastusta 

Yksittäinen vuositarkastus voidaan 
korvata viiden huoltotaskin
suorituksella tai valvonnalla

Huoltotaskit eivät saa kuulua nk. 
pilot-owner taskeihin!

Kokemuksen tulee olla jakautunut 
vaaditulle 2v ajalle
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Lisää tietoa

Traficomin Part-66 sivu: 
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ilmailun-
huoltohenkiloston-lupakirja

...jossa mm. Part-66 linjauksia
https://www.traficom.fi/fi/liikenne/ilmailu/ilmailun-
huoltohenkiloston-lupakirja?toggle=Part%2066-linjaukset

Lokikirjapohja
https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/lokikirjapohjat

Hollannin AltMoC
https://www.ilent.nl/documenten/publicaties/2021/10/04/nl-altmoc-
amc-66.a.20b2

Yhteydenottolomakkeella (linkki tai QR koodi yllä) tavoitat ilmailun 
eri osa-alueiden asiantuntijamme
https://www.traficom.fi/fi/yhteydenottolomake-ilmailu
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Kiitokset
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