Hakemus luvasta ilmailuun
EASA osan 21 mukaisesti
Hakemus luvasta ilmailuun EASA osan 21 mukaisesti
Hakija

Ilma-aluksen
tiedo

1. Hakijan nimi
Lähiosoite

Postinumero

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Postitoimipaikka

2. Rekisteritunnus
OH
3. Ilma-aluksen omistaja (ellei sama kuin hakija)
4. Ilma-aluksen valmistaja 					

Ilma-aluksen tyyppi

5. Sarjanumero
Lennon
tarkoitus

6. Lennon tarkoitus
Kun hakemus tehdään tarkoituksen muututtua, viittaa alkuperäiseen hakemukseen ja selvitä uusi tarkoitus kentässä ’Lisätietoja’.
Ohjeet
( ) 1. Kehitystyö (uuden ilma-aluksen tai muutosten kokeileminen)
( ) 2. Koelennot tyyppihyväksyntää, tyyppihyväksynnän muutosta tai eurooppalaista ETSOhyväksyntää varten
( ) 3. Suunnittelutai tuotantoorganisaatioiden lentävän henkilöstön koulutuslennot
( ) 4. Tuotantosarjaan kuuluvan uuden ilma-aluksen tuotantokoelento
( ) 5. Tuotannossa olevan ilma-aluksen lento tuotantolaitokselta toiselle
( ) 6. Ilma-aluksen vastaanotto k oelento
( ) 7. Ilma-aluksen luovutus tai maasta vienti
( ) 8. Ilma-aluksen lentäminen hyväksynnän saamiseksi viranomaiselta
( ) 9. Markkinatutkimus ja asiakkaan lentohenkilöstön koulutus
( ) 10. Ilmailunäyttely ja lentonäytös
( ) 11. Siirtolento huoltoon tai lentokelpoisuuden tarkastamispaikkaan tai varastoon
( ) 12. Laajojen vesitai maa-alueiden yli tapahtuvat siirtolennot lisäpolttoainesäiliöin, kun ilma-aluksen massa ylittää suurimman sallitun
lentoonlähtömassan
( ) 13. Ennätyskokeet, lentokilpailu tai vastaava kilpailu
( ) 14. Lentäminen ilma-aluksella, jonka on osoitettu täyttävän kaikki soveltuvat lentokelpoisuusvaatimukset, mutta ei
ympäristövaatimuksia
( ) 15. Ei-kaupallinen lentotoiminta yksittäisillä, muilla kuin vaativilla ilma-aluksilla tai tyypeillä, joihin ei anneta lentokelpoisuustodistusta
tai rajoitettua lentokelpoisuustodistusta.
Lisätietoja

7. Lentojen oletetut ajankohdat ja kestot
(huomioi sään ja muiden tekijöiden mahdollisesti aiheuttamat viivästykset)

Ilma-aluksen
konfiguraatio
ilmailuluvan
kannalta

8.1. Asiakirjat, jotka määrittelevät ilma-aluksen konfiguraation
(viittaus Type Certificate Data Sheetiin tmv., jossa ilma-alaus on määritelty)

8.2. Ilma-aluksen huoltotilanne huolto-ohjelmaan nähden
(huoltotoimenpiteet, jotka ilma-alukselle on tekemättä sekä muut lentokelpoisuuteen vaikuttavat viat ja puutteet)
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9. Lentoehtojen hyväksyntä
Lentoehtojen hyväksyntä EASA:lta tai DOA:lta (merkitse viittaus lentoehtojen hyväksyntänumeroon tai hakemuksen numeroon. Toimita
hyväksytyt lentoehdot tämän hakemuksen liitteeksi.)

Jos lentoehtojen hyväksyntää haetaan Liikenne- ja viestintävirastolta, käytä tämän lomakkeen sijasta lomaketta LU3343.
10. Päiväys

11. Nimi ja allekirjoitus
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