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TRAFICOM

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloitti toimintansa 
1.1.2019. Virastoon yhdistyivät Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä osa 
Liikennevirastosta.

Traficom on palveleva liikenteen ja viestinnän lupa-, 
rekisteri- ja valvontaviranomainen. Virasto edistää 
liikennejärjestelmän toimivuutta ja turvallisuutta sekä 
vauhdittaa digiyhteiskunnan kehittymistä. Se tukee 
kestävää kehitystä ja huolehtii, että Suomessa on 
käytettävissä laadukkaat, turvalliset ja kohtuuhintaiset 
viestintäyhteydet ja -palvelut.

Virastossa työskentelee noin 900 henkilöä 15 
paikkakunnalla.

Päätoimipaikka sijaitsee Helsingissä.

https://www.traficom.fi/fi/
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Ilmailun säädösinfo
ke 11.12. klo 9-16, Traficomin auditorio (Kumpulantie 9)

tilannekatsaus kybersääntelyn kehitykseen

ilmailulainsäädännön uudistus

dronesääntelyn tulevat muutokset

ultrakevyiden (ja muun kevytilmailun) opt-outit

purjekoneiden ja pallojen uudet EU-
lupakirjasäännökset + uusi mittarilentokelpuutus 
(BIR) 

muutokset huoltotoiminnan ja 
lentokelpoisuusvalvonnan EU-sääntelyssä (Part ML, 
CAMO, CAO)
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Ilmailun säädösinfo
ke 11.12.19 klo 9-16, Traficomin auditorio (Kumpulantie 9)

Ilmoittautumislomake tulee Traficomin sivuille.

Lisätietoa: leila.iikkanen@traficom.fi, p. 029 534 6039
iida.huhtanen@traficom.fi, p. 029 534 6060

Tervetuloa!
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Päivitys jatkuvaan lentokelpoisuus vaatimuksiin
(EU) 2019/1383

Julkaistu elokuussa 2019 ja tulee voimaan 20.2.2020.

Siirtymäaika CAMOn ja CAOn osalta päättyy 20.8.2021

Uusi Part ML ei kaupallisessa ilmakuljetuksessa oleville alle 2730 kg 
lentokoneet, alle 1200 kg helikopterit ja muut ELA2 ilma-alukset.

Kevennetty Part M

Valtuutettu mekaanikko voi tehdä ARCn vuosihuollon yhteydessä

G organisaatiosta CAMO, jolla SMS vaatimukset tai CAO yleisilmailuun

M/F korjaamosta CAO, jolla myös jatkuvan lentokelpoisuuden 
hallinnan tehtäviä ja ARCn teko mahdollisuus.

Myös muita muutoksia.

AMCtä ei ole vielä julkaistu
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ULTRIEN MTOM korotus - tilanne nyt

EASA:n uusi perusasetus on voimassa.

Jäsenvaltioille tuli oikeus hyväksyä kansallisesti 600kg 
MTOM maakoneita ja 650kg MTOM vesikoneita (myös 
600kg purjelentokoneet). Maksimi sakkausnopeus 
laskuasussa 45kts. 

Opt-out:ssa mukana lausuntokierroksella myös 
purjelentokoneet ja helikopterit.

Implementointi vaatii Ilmailulain päivityksen.

LVM:n Ilmailulain säädöshankkeen aikataulun mukaan 
päivitetty lain oli tarkoitus asutua voimaan 1.1.2020.

Hanke on viivästynyt ja viimeisin arvio voimaan 
astumisesta on 1.7.2020.

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/71c9dcdc-e50e-4933-9c07-53c3cdf73123/1d894c94-c198-4e50-88b6-745e3043b2e6/ASETTAMISPAATOS_20181003110311.pdf


ULTRIEN MTOM korotus - Traficomin tämän hetken
linjaukset

Ei muutoksia PEL- tai TRG-määräyksiin, pieniä 
muutoksia OPS-määräyksiin.

Linjaus: Opt-out ultra vaatii eroavaisuuskoulutuksen 
jos ei aiempaa kokemusta perinteistä ultraa 
painavimmista lentokoneista.

Turvallisuuspromootiona Traficom ja harrastejärjestöt 
luovat kertauskoulutusohjelman, jota voi käyttää 
myös tähän eroavaisuuskoulutukseen.



ULTRIEN MTOM korotus - Ilmailumääräys AIR M 5-10 
muutettavat
kohdat 

Ydinkohdat:

MTOM 600kg (vesikoneet 650kg).

Sakkausnopeus laskuasussa 45 kts.

Kaksipaikkaisen moottoroidun UL-ilma-aluksen 
kuormattavuuden on oltava operointia koskevan OPS 
M2-11 määräyksen mukaisessa minimivarastuksessa 
vähintään 40% ilma-aluksen suurimasta sallitusta 
lentoonlähtömassasta, mutta vähintään 200kg.

Poikkeus sähköultrille, kantavuus vähintään 180 kg, 
akut lasketaan tyhjämassaan.



ULTRIEN MTOM korotus - Askelmerkit

Päivitetyn Ilmailulain voimaan astuminen

Määräysmuutokset lausuntokierrokselle

Uudistettujen määräysten voimaan tulo

MTOM korotusten haku/myöntäminen

Eroavaisuuskoulutusten suorittaminen



Kysymyksiä?



Ilmailun säädösinfo

ke 11.12. klo 9-16

Traficomin auditorio 
(Kumpulantie 9)



Kiitos

jani.hottola@traficom.fi

@Yleisilmailija

@TraficomFinland

www.traficom.fi


