Ohjesivu

Pdf-ohje

Tyhjennä lomake

Ohjaajan 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:

Nimi
Lupakirjan numero tai henkilötunnusH1)

Syntymäpaikka

Kansalaisuus jos muu kuin Suomen

Lähiosoite

Postinumero

Puhelin virka-aikana

Sähköpostiosoite

Lk postitusosoite (jos eri kuin lähiosoite)

Työnantajan laskutusosoiteH2)

Postitoimipaikka

Lasku lähetetään automaattisesti Väestötietojärjestelmässä ilmoitettuun postitusosoitteeseen tai työnantajan laskutusosoitteeseen,
mikäli ilmoitettu.
Haettava
lupakirjaH3)
Täytä tarvittaessa
lisätietokenttä.

Lentokone:
Uusi

Lupakirjan Vanhentuneen
uudelleen kansallisen lk:
uusinta
kirjoittaminen

Helikopteri:
Uusi

LAPL(A)

LAPL(H)

PPL(A)

PPL(H)

CPL(A)

CPL(H)

MPL(A)

MPL(H)

ATPL(A)

ATPL(H)

Haettava kelpuutus:
NF

(A)

Lupakirjan Vanhentuneen Lisätietokenttä
uudelleen kansallisen lk:
uusinta
kirjoittaminen

Vanhen- Voimassa- Mittari
tuneen olon jatka- lento kelminen
puuksin
Uusi uusinta

PIC

COPI

(H)

Kouluttajakelpuutukset

Rajoiraj.
tettu poisto

FI

(A)

(H)

SEP(LAND)

IRI

(A)

(H)

SEP(SEA)

CRI

(A)

(H)

TMG

TRI

(A)

(H)

MI

(A)

(H)

SFI

(A)

(H)

SET
MEP(LAND)
TR/

(A)

(H)

STI

(A)

(H)

TR/

(A)

(H)

FI(FI)

(A)

(H)

TR/

(A)

(H)

Seminaarin pvm.

SAILPLANE TOWING
AEROBATIC

Tarkastuslennon pvm.

(A)

MR

Opettajakokemus

RT/VFR

Viimeiset 36 kk

RT/IFR
LP

Vanhen- Voimassatuneen olon jatkaminen
Uusi uusinta

ENG

h

Mittarilentokelpuutusta
varten

FIN

Viimeiset 12 kk

Tyyppi- tai luokkakelpuutusta
varten

h Viimeiset 12 kk
Viimeiset 12 kk
Lentokokemus: (lentoajat ilmoitetaan täysinä lentotunteina tai lentojen lukumääränä kelpuutuksen päättymispäivää edeltävän 12 kk:n ajalta)
Kokemus
TMG
SEP(SEA)
MEP(LAND)
Tyypillä
Tyypillä
Tyypillä
(viimeiset 12 kk) SEP(LAND)
(A)
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(H)
Liitteet

Hakijan
allekirjoitus

h

h

h

kpl

h

h

kpl

kpl

kpl

h

h

h

Koulutustodistukset

Lentopäiväkirjan kopio (vain uutta lupakirjaa haettaessa)

Tarkastuslento/Lentokoelausunto

Kopio passista (ellei Suomen kansalaisuutta)

Valtuutuskirje

Vakuutan, että minulla ei ole AMC1 ARA.GEN.315(a) artiklan tarkoittamaa toisessa EASA jäsenvaltiossa myönnettyä vastaavaa lupakirjaa tai kelpoisuustodistusta, 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

Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM • Y-tunnus 2924753-3 • www.traficom.fi

Tulosta

Lomakkeen alkuun

OHJEITA HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISTÄ VARTEN
1.
2.
3.
4.
5.

Tämä hakemus on niitä lupakirjoja varten, jotka oikeuttavat toimimaan ohjaajana 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
toimittaa sen suoraan Liikenne- ja viestintävirastoon).
Tummennetuissa kohdissa ei tule olla merkintöjä.

LENTOPÄIVÄKIRJAN LIITTÄMINEN
Lentopäiväkirjan kopio on liitettävä hakemukseen haettaessa lupakirjaa uutta ilma-alusryhmää varten tai Liikenteen
turvallisuusviraston erikseen niin pyytäessä.
HUOMAUTUKSET
H1) Jos hakijalla ei ole suomalaisen lupakirjan numeroa, tulee ko. kohtaan merkitä henkilötunnus..
H2) Lentoyhtiö/työnantaja merkitään, jos yhtiöllä on lupakirjojen osalta laskutussopimus Liikenne- ja viestintäviraston kanssa.
H3) Halutessasi muuntaa kansallisen lupakirjan EASA-lupakirjaksi, täytä EASA-muuntohakemus. Mikäli hakemus koskee
harrastelupakirjaa (APL, BPL, GPL, MGPL tai UPL), täytä harrasteilmailijan lupakirja- ja/tai kelpuutushakemus.
HAKEMUKSEN KÄSITTELY
1. Hakemus liitteineen sekä mahdolliset lisäselvitykset tulee osoittaa Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon.
2. Hakemus otetaan käsiteltäväksi vasta, kun kaikki vaadittavat liitteet on toimitettu Liikenne- ja viestintävirastolle.
3. Hakemuksen liitteiden tulee olla oikeaksi todistettuja kopioita tai alkuperäisiä.
4. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.
5. Jos hakemus on puutteellinen ja puute on korjattavissa, hakijaa kehotetaan täydentämään hakemusta määräaikaan
mennessä. Asetetun määräajan noudattamatta jättäminen ei estä asian ratkaisemista.
6. 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 internet-sivuillamme osoitteessa www.traficom.fi.
TIEDUSTELUT
1. Valmiista lupakirjasta lähetetään ilmoitus, mikäli lupakirja on merkitty noudettavaksi.
Muistathan pitää yhteystietosi ajan tasalla.
2. Hakemusta koskeviin tiedusteluihin vastataan ainoastaan puhelinnumerosta 029 534 6312.
3. Henkilökohtaiset käynnit tarkastajien luona on sovittava etukäteen.
HAKEMUKSESSA KÄYTETYT LYHENTEET
(A) moottorilentokoneet
AEROBATIC, taitolentokelpuutus
ATPL, liikennelentäjä
COPI, perämies
CPL, ansiolentäjä
CRI, luokkakelpuutuskouluttaja
FI, lennonopettaja
FI(FI), lennonopettajakurssin opettaja
(H), helikopterit
IR, mittarilento
IRI, mittarilentokouluttaja
lk, lupakirja
MEP, monimoottoriset mäntäkoneet maa
MI, vuoristolentokouluttaja
MR, vuoristolentokelpuutus
		

NF, yölento
PIC, päällikkö
PPL, yksityislentäjä
RT/VFR, radiopuh. hoit. kelp VFR
RT/IFR, radiopuh. hoit. kelp. IFR
LP, kielitaitomerkintä
SEP(LAND), yksimoottoriset mäntäkoneet, maa
SEP(SEA), yksimoottoriset mäntäkoneet, vesi
SET, tietyn valmistajan yksimoottorinen turbiinikone (esim. Cessna SET)
SFI, simulaattorikouluttaja
TR, tyyppikelpuutus
TRI, tyyppikouluttaja
SAILPLANE TOWING, hinauslento

