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Tyhjennä lomake

Täyttöohjeet

Harrasteilmailijan
lupakirja- ja/tai kelpuutushakemus
Saapunut

Hakemus lähetetään osoitteella:
kirjaamo@traficom.fi tai
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
PL 320, 00059 TRAFICOM
Hakija

Lupakirja noudetaan Traficomin toimipisteestä:

Sukunimi

Etunimet

Lupakirjan numero tai henkilötunnusH1)

Haettava
lupakirja ja/tai
kelpuutus

Syntymäpaikka

Kansalaisuus (jos muu kuin Suomen)

Lähiosoite

Postinro ja -toimipaikka

Puhelin virka-aikana

Sähköpostiosoite
Uudelleenkirjoittaminen

Uusi

Vanhentuneen
uusinta

Lentokokemus H2)

GPL, purjelentäjä
EASA LAPL(S), purjelentäjä
EASA SPL, purjelentäjä
MGPL, moottoripurjelentäjä
EASA TMG laajennus
UPL, ultrakevytlentäjä
Ultrakevyet lentokoneet, lento-oikeus

H5)

BPL, kuumailmapallolentäjä
EASA LAPL(B), kuumailmapallolentäjä
EASA BPL, kuumailmapallolentäjä
APL, autogyrolentäjä

Täyttöä/
Tyhjennystä

h

kpl

h

kpl

h

kpl

h

kpl

h

kpl

h

kpl

h

kpl

h

kpl

kpl

h

kpl

kpl

h

kpl

kpl

h

kpl

RT/VFR, raj. radiopuh. hoitaja
Harjoittelija/
rajoitettu

Uusi tai
rajoituksen poisto

Voimassaolon
jatkaminen

Vanhentuneen
uusinta

Opettajakokemus H2)

FI(GP)
EASA FI(S)

H3)

FI(MGP)
FI(UP)
FI(BP)
EASA FI(B)

H3)

FI(AP)
Tyyppi- tai
luokkakelpuutus

Liitteet

h

kpl

h

kpl

h

kpl

h

kpl

h

kpl

h

kpl

h

kpl

SE piston

Muu, mikä

Voimassa (mihin asti):

Koulutustodistukset

Koululentolausunto

Lentopäiväkirjan kopio (vain uutta lupakirjaa haettaessa)

Valtuutuskirje

Tarkastuslento/lentokoelausunto

Kopio passista (ellei Suomen kansalaisuutta)

Lisätietoja

Allekirjoitukset Vakuutan, että minulla ei ole AMC1 ARA.GEN.315(a) artiklan tarkoittamaa toisessa EASA jäsenvaltiossa myönnettyä vastaavaa lupakirjaa tai kelpoisuustodis-
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tusta, en ole hakenut toisessa jäsenvaltiossa vastaavaa lupakirjaa eikä minulla ole koskaan ollut jonkun toisen jäsenvaltion myöntämää lupakirjaa, joka olisi
peruutettu pysyvästi tai määräajaksi jossain toisessa jäsenvaltiossa. Lupakirjan tai kelpuutuksen hakija sitoutuu korvaamaan tämän hakemuksen käsittelystä
aiheutuneet kustannukset Liikenne- ja viestintävirastolle voimassaolevan maksuasetuksen mukaisesti.

Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Huoltajan allekirjoitus ja nimenselvennys H4)
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Tulosta

Lomakkeen alkuun
Ohjeita hakemuksen täyttämistä varten
•

Tämä hakemus on niitä lupakirjoja varten, jotka oikeuttavat toimimaan ohjaajana tai lento-oppilaana harrasteilmailun
ilma-aluksissa. Samaa lomaketta käytetään sekä haettaessa uutta lupakirjaa tai kelpuutusta että niiden uudelleen
kirjoittamisen ja uusimisen yhteydessä.

•

Käytä rastia (X) niissä selvityksen kohdissa, missä vaihtoehtoja on esitetty.

•

Merkitse haluamasi toimitustapa. Jos toimitustapaa ei ole merkitty, lupakirja postitetaan hakijan lähiosoitteeseen.
Jos osoitetietojen luovuttamista koskevassa kohdassa ei ole rastia, voidaan osoitetietoja luovuttaa edelleen
käytettäväksi markkinointiin.

•

Kaikkien tarvittavien liitteiden tulee olla hakemuksen mukana (poislukien lääkärinlausunto, mikäli tarkastava lääkäri
lähettää sen suoraan Traficomiin).

•

Uutta lupakirjaa hakiessasi huomioi myös rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutus.

Lentopäiväkirjan kopion liittäminen
Lentopäiväkirjan kopio on liitettävä hakemukseen haettaessa lupakirjaa uutta ilma-alusryhmää varten
[PEL M1-4, kohta 8.1.2 (e)] tai ilmailuviranomaisen erikseen niin pyytäessä.

Huomautukset
H1) Jos hakijalla ei ole suomalaisen lupakirjan numeroa, tulee ko. kohtaan merkitä henkilötunnus.
H2) Lentokokemus ilmoitetaan voimassaolon päättymistä edeltävän 12 kk ajalta (kansallinen lupakirja) tai 24 kk ajalta
(kansallinen kelpuutus) tai 36 kk ajalta (EASA kelpuutus).
H3) Merkitse lisätietoihin, jos EASA FI(S) tai FI(B) kelpuutusta on jatkettu lupakirjan taakse.
Tällöin lupakirjaa ei uudelleenkirjoiteta vaan tiedot päivitetään lupakirjarekisteriin.
H4) Huoltajan allekirjoitus vaaditaan alle 18-vuotiaalta hakijalta.
H5) OPS M1-20 kohdan 3.2. mukaisesti hakijalle ei myönnetä lupakirjaa vaan tiedot päivitetään lupakirjarekisteriin.

Hakemuksen käsittely
•

Hakemus liitteineen sekä mahdolliset lisäselvitykset tulee osoittaa Traficomin kirjaamoon.

•

Hakemus otetaan käsiteltäväksi vasta, kun kaikki vaadittavat liitteet on toimitettu Traficomille.

•

Hakemuksen liitteiden tulee olla oikeaksi todistettuja kopioita tai alkuperäisiä.

•

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Allekirjoittamattomia hakemuksia ei käsitellä.

•

Jos hakemus on puutteellinen ja puute on korjattavissa, hakijaa kehotetaan täydentämään hakemusta
määräaikaan mennessä. Asetetun määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.

•

Hakemusten käsittelyaika on noin kaksi viikkoa.

Lupakirjoja ja kelpuutuksia koskevat ilmailumääräykset
Lupakirjojen ja kelpuutusten voimassaoloon, uudellen kirjoittamiseen ja uusintaan liittyvät ilmailumääräykset ja tiedotukset
on julkaistu Traficomin määräyskokoelman osassa PEL. Ilmailumääräykset ja -tiedotukset ovat luettavissa myös internetsivuillamme osoitteessa www.traficom.fi.
Tiedustelut
•

Hakemusta koskeviin tiedusteluihin vastataan sähköpostiosoitteesta lupakirjat@traficom.fi tai
kello 09.00-11.00 välisenä aikana puhelinnumerosta 029 534 6312.

•

Noudettavaksi merkittyjä lupakirjoja voi noutaa kello 08.00-16.00 välisenä aikana.
Käyntiosoite on Kumpulantie 9, Helsinki.

•

Henkilökohtaiset käynnit lupakirjatarkastajien luona on sovittava etukäteen.

