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EASA-lentotoimintalupahakemus
Application for an EASA Air Operator
Certificate (AOC)
Tällä lomakkeella haetaan asetusten (EY) N:o 216/2008 ja (EU) N:o 965/2012 mukaista lentotoimintalupaa.
This form is used to apply for the Air Operator Certificate described in regulations (EC) No 216/2008 and (EU) No 965/2012.
Lentotoiminta- Hakijan nimi Name of applicant
luvan hakija
Applicant for
the Air Operator Yrityksen nimi Business name
Certificate
Postiosoite ja -toimipaikka Mailing address and post number
Käyntiosoite ja -toimipaikka Address
Puhelinnumero Phone number

Sähköposti E-mail

Päätoimipaikka (lentopaikka) Base of operations
Organisaatio ja Organisaation kuvaus Description of the organisation
vastuuhenkilöt
Organisation
and Nominated
Persons
Kuvaus organisaation johdosta liitteenä / Description of the organisations management
Vaadittavat lisätiedot hakijoista täytyy ilmoittaa käyttämällä lomaketta EASA Form 4 ja lisäksi on merkittävä onko tehtävä henkilölle
sivutoimi. Sivutoimisten vastuuhenkilöiden osalta on toimitettava erillisenä dokumenttina selvitys ajankäytöstä
vastuutehtävien hoitamiseen.
Required additional information about the applicants must be sent using the EASA Form 4. If the nominated person is fulfilling
his/hers role as a secondary job it must be notified and a report of the usage of time for the post must be sent as an
additional attachment.

Vastuutehtävä
Nominated Person

Nimi
Name

Syntymäaika
Date of birth

Lupakirjan
numero
ja luokka
Licence
Number
and Class

Sivutoimi
Secondary
job

Vastuullinen johtaja
Accountable Manager
Lentotoiminnan
johtaja
Flight Operations
Manager
Vaatimustenmukaisuuden
valvonnasta vastaava johtaja
Compliance
Monitoring Manager
Huoltotoiminnan
johtaja
Continuing
Airworthiness Manager
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Miehistönkoulutuksesta
vastaava johtaja
Crew Training Manager
Maatoiminnoista
vastaava johtaja
Ground Operations
Manager
Turvallisuuspäällikkö
Safety Manager
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Aiotun
toiminnan
kuvaus
Description
of Intended
Operation

Ilma-alusluettelo
List of Aircrafts
Rekisteritunnus
Register Mark

Alla olevaan tilaan kirjataan selkeä sanallinen kuvaus haetusta toiminnasta.
Describe clearly below the intended operation.
Aiotun toiminnan kuvaukseen on sisällytettävä ainakin Description should include:
1) haettu toiminta-alue
areas of operations
2) aiotut kaupallisen ilmakuljetuksen lentotoimintamuodot
intended types of commercial air transport operations
a. matkustajaliikenne passengers
b. rahtiliikenne cargo
c. postilennot mail
d. kiireelliset lääkintälennot emergency medical services
3) noudatettavat lentosäännöt
the flight rules to be followed
4) suunnittellun lentotoiminnan määrä (arvio: lentotuntia / vuosi )
ammount of planned operations (flight hours / year)
5) kuvaus EASA –toiminnan ohella mahdollisesti harjoitettavasta muusta ansiolentotoiminnasta.
description of possible additional non-EASA type operations.

Alla olevaan taulukkoon kirjataan lentotoimintalupaan haettavien ilma-alusten tiedot. Kutakin ilma-alusta koskevat tiedot asetellaan
omaksi rivikseen, jos alla olevan taulukon tila ei riitä on ilma-alusluetteloa jatkettava erillisellä paperilla ja laitettava tähän rasti.
Below should be inculded information of all aircraft intended to be operated. The following information should be given for each
aircraft individually. If the table is not enough it should be continued on a separate paper and notified by placing a mark here.
Ilma-alus-tyyppi Lentokelpoisuus- Jatkuvan lentokelpoisuuden
Lentotoimintamuodot
Aircraft Type
todistus
hallintaorganisaation nimi ja lupanumero Types of Operations
Certificate of
Name of CAMO and the Licence Number
Airworthiness

Erityishyväksynnät
Special Approvals
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Hakemuksen
liitteet
Appendixes
Toimintakäsikirjat
Operations
Manuals

Vakuutan kaikkien liitteiden olevan tarkastettuja ja vaatimusten mukaisia.
I hereby confirm that all documentation has been verified and found in compliance with applicable requirements.
Toimintakäsikirjan kaikki osat
All parts of the Operations Manual
Turvallisuusjohtamiskäsikirja
Safety Management Manual (SMM)
Vaatimustenmukaisuuden valvonnan asiakirjat
Compliance monitoring documentation

Vaatimustenmukaisuuden
tarkastuslistat
Compliance
Checklists (CCL)

CCL Part CAT
CCL Part ORO
CCL Part SPA
SMS tarkastuslista
Checklist

Kommentteja
Remarks

Allekirjoitus
Signature

Huomaa: Lentotoimintalupahakemuksen voi allekirjoittaa vain henkilö, jolla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus.
Note: The application can only be signed by a person with signing rights of the company.
Paikka ja aika
Location and date

Allekirjoitus ja nimenselvennys
Signature and clarification of signature
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