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Tyhjennä lomake

Lentonäytöslupa – Hakemuslomake
OPS M1-2 liitteineen

Tämä lomake sisältää ilmailumääräyksen OPS M1-2 mukaiset Liikenne- ja viestintäviraston tarvitsemat tiedot lupa- tai
poikkeuslupakäsittelyn hoitamiseksi.
Vastaa kaikkiin kysymyksiin soveltuvasti aiotun tapahtuman mukaan ja lähetä hakemus sähköpostilla: kirjaamo@traficom.fi
1. Tapahtuma

Tapahtuman nimi tai luonne
Näytöspaikka
Päivämäärät, sisältäen harjoittelun, lehdistöpäivän ja varapäivät
Lentotoiminnan ajat
Tapahtuman järjestäjä
Osoite

Puhelin, toimisto

Puhelin, yksityinen

Sähköposti, toimisto

Sähköposti, yksityinen

Näytöksen johtaja, vastuussa lentotoiminnasta (kuvaus ilmailukokemuksesta liitteenä)
Osoite

2. Paikka

Puhelin, toimisto

Puhelin, yksityinen

Sähköposti, toimisto

Sähköposti, yksityinen

Lentoasema/-paikka

Hakemukseen tulee liittää sopivan kokoiset, ajantasaiset kartat tai ilmakuvat, joista ilmenee
tapahtuman sijaintipaikka ja näytöspaikan seuraavat yksityiskohdat sisältävä yleiskuvaus:
Esityslinja(t)

(ii)

Esitysalueen rajat

(iii)

Yleisöalueet ja autopysäköintipaikat
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(i)

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

Seuraava sivu

Tyhjennä lomake
3. IlmaIlmoita lento-ohjelmasta kaikki tarpeellinen ilmatilan käytön yhteensovittamistarpeita varten:
liikennepalvelu
(i) Ilmatilaluokka (A–G):
(ATS-Yhteensovittaminen)
(ii) Suurin tarvittava korkeus, ft AMSL

(iii) Suurin säde näytöspaikalta, km

(iv) Yleisölennätykset lentokoneella tai helikopterilla
(v) Viranomaiset (ATS-elin), joiden kanssa asioista on neuvoteltu
(vi) Sovitut asiat

4. Vakuutukset

(Vakuutustodistuksen kopio tulee toimittaa viranomaiselle ennen luvan voimaanastumista)
(i) Kuvaus vakuutuksista

(ii) Vakuuttajan nimi
(iii) Lentovastuuvakuutuksen vakuutusmäärä (kolmannen osapuolen vakuutus)
Muut tiedot

5 Pelastuspalvelusuunnittelu

(Liitä kopiot merkittävistä asiakirjoista)
Poliisi
Viranomainen
Osoite
Puhelin

Sähköposti

Sovitut asiat

Pelastuslaitos
Viranomainen
Osoite
Puhelin

Sähköposti

Sovitut asiat

Ensiapu
Viranomainen
Osoite
Puhelin

Sähköposti

Sovitut asiat

Seuraava sivu

Seuraava sivu
6.Osallistuvat
ilma-alukset

(Muutokset on ilmoitettava)
Sisältää kaikki ilma-alukset (sekä siviili- että sotilas-), laskuvarjohypyt jalennokit:Jäljennökset tulee toimittaa asianomaiseille viranomaisille kohtien 3 ja 5 mukaisesti.

Ilma-aluksen tyyppi

Rekisteritunnus

Käyttäjä tai omistaja

Myös lentonäytökset
kattava vakuutus
voimassa

ARC / lentokelpoisuus
voimassa

Ohjaaja / Varmistusohjaaja

Tyyppi-/
luokkakelpuutus
voimassa

PDA voimassa Vähimmäiskorkeus

Esitystyyppi

Seuraava sivu
6.Osallistuvat
ilma-alukset

(Muutokset on ilmoitettava)
Sisältää kaikki ilma-alukset (sekä siviili- että sotilas-), laskuvarjohypyt jalennokit:Jäljennökset tulee toimittaa asianomaiseille viranomaisille kohtien 3 ja 5 mukaisesti.

Ilma-aluksen tyyppi

Rekisteritunnus

Käyttäjä tai omistaja

Myös lentonäytökset
kattava vakuutus
voimassa

ARC / lentokelpoisuus
voimassa

Ohjaaja / Varmistusohjaaja

Tyyppi-/
luokkakelpuutus
voimassa

PDA voimassa Vähimmäiskorkeus

Esitystyyppi

(paikka)
7. Todistus
näytöksen
johtajan
suostumuksesta (aika)
pidettävän lentonäytöksen johtajana vahvistan täten, että näytös järjestetään asiaan- kuuluvalla varovaisuudella (OPS M1-2),
lukuun ottamatta seuraavia tapauksia, joihin täten pyydän poikkeuslupaa/erivapautta.
Pyydetyt poikkeukset / erivapaudet

Lomakkeen
osoite

Tämä lomake liitteineen tulee toimittaa täydennettynä alla olevaan sähköpostiosoitteeseen niin,
että se on viranomaisella vähintään 30 päivää ennen tapahtumaa.
kirjaamo@traficom.fi

Allekirjoitus

Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Tulosta

Lomakkeen alkuun

