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HAKIJA
Sukunimi

Lupakirjan numero tai henkilötunnusH1)

Etunimet

Kansalaisuus (jos muu kuin Suomen)

Syntymäpaikka

YHTEYSTIEDOT (Täytä yhteystiedot ensimmäiseen hakemukseen / jos ovat muuttuneet)
Lähiosoite
Matkapuhelin

Puhelin virka-aikana

Postinumero -toimipaikka

Sähköposti

Postitusosoite (mikäli eri kuin lähiosoite)
LENTO- JA OPETTAJAKOKEMUS
Lentokokemus: (lentoajat ilmoitetaan täysinä lentotunteina tai lentojen lukumääränä voimassaolon
päättymistä edeltävän 12 / 24 kk:n ajalta)
GPL (12 kk)
MGPL (12 kk)
UPL (12 kk)
APL (12 kk)
BPL (12 kk)
h

h

h

h

h

Ifyll./tömn.

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

tai: Minulla on voimassa oleva tyyppi- tai
luokkakelpuutus lentokoneita varten
SE piston
Muu, mikä:
Voimassa (mihin asti):

Opettajakokemus (viimeiset 24 kk)
Koululentoaika (h)
Koululentoja (kpl)
H3)

HAETTAVA LUPAKIRJA JA/TAI KELPUUTUS
uudelleenHaettava lupakirja
uusi
kirjoittaminen

vanhentuneen
lupakirjan uusinta

GPL, purjelentäjä

Haettava kelpuutus

uusi

RT/F, raj. radiopuh.,
suomenk., VFR

MGPL, moottoripurjelentäjä
UPL, ultrakevytlentäjä

RT/E, raj. radiopuh.,
englanti, VFR

BPL, kuumailmapallolentäjä
APL, autogirolentäjä
Haettavat lennonopettajakelpuutukset

rajoituksen
poisto

FIharjoittelija

vanhentuneen
uusinta

voimassaolon
jatkaminen

FI(GP)
FI(MGP)
FI(UP)
FI(BP)
FI(AP)
HAKEMUKSEN MUKANA SEURAAVAT LIITTEET
Koulutustodistukset

Koululentolausunto

Lentopäiväkirja tai kopio (vain uutta lupakirjaa haettaessa)

Valtuutuskirje

Tarkastuslento/lentokoelausunto

Kopio passista (ellei Suomen kansalaisuutta)

H2)

LISÄTIETOJA

LU3133 - 5/2011

Haluan, että lupakirjani lähetetään postitse

Noudan lupakirja Trafista

Osoitetietojani ei saa luovuttaa edelleen käytettäväksi markkinointiin
ALLEKIRJOITUS
Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus
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Tulosta

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

2 (2)

Tämä hakemus on niitä lupakirjoja varten, jotka oikeuttavat toimimaan ohjaajana 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 Trafiin).
Uutta lupakirjaa hakiessasi huomioi myös rajoitetun radiopuhelimenhoitajan kelpuutus.

LENTOPÄIVÄKIRJAN LIITTÄMINEN
Lentopäiväkirja on liitettävä hakemukseen haettaessa lupakirjaa uutta ilma-alusryhmää varten [PEL M1-4, kohta 8.1.2
(e)] tai Ilmailuhallinnon erikseen niin pyytäessä.

HUOMAUTUKSET
H1) Jos hakijalla ei ole suomalaisen lupakirjan numeroa, tulee ko. kohtaan merkitä henkilötunnus.
H2) Kopio passista, ellei hakijalla ole Suomen kansalaisuutta. Vaaditaan vain ensimmäistä kertaa lupakirjaa
haettaessa.
H3) Mikäli sinulla on myös moottorilentäjän tai helikopterilentäjän lupakirja (PPL, CPL tai ATPL), sen
uudelleenkirjoittamista tms. on tarvittaessa haettava ohjaajan lupakirja- ja/tai kelpuutushakemuksella.

HAKEMUKSEN KÄSITTELY
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hakemus liitteineen sekä mahdolliset lisäselvitykset tulee osoittaa Trafin harrasteilmailuyksikölle.
Hakemus otetaan käsiteltäväksi vasta, kun kaikki vaadittavat liitteet on toimitettu Trafille.
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. Jollei hakija viimeistään määräpäivänä täydennä hakemustaan tarvittavalla tavalla,
hakemus jätetään tutkimatta.
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 Trafin määräyskokoelman osassa PEL. Ilmailumääräykset ja -tiedotukset ovat luettavissa
myös internet-sivuillamme osoitteessa www.trafi.fi.

TIEDUSTELUT
1.
2.
3.

Noudettavaksi merkittyjä lupakirjoja voi tiedustella Palvelupisteestä kello 08.00-16.15 välisenä aikana
puhelinnumerosta 020 618 6314. Käyntiosoite on Kumpulantie 9, 00520 Helsinki.
Hakemusta koskeviin muihin mahdollisiin tiedusteluihin vastataan ainoastaan 09.00-15.00 välisenä aikana
harrasteilmailun puhelinnumerosta 020 618 6311.
Henkilökohtaiset käynnit lupakirjatarkastajien luona on sovittava etukäteen (020 618 6311).
Tulosta

Lomakkeen alkuun
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