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ESIPUHE
24.3.2020  alkaen  lentokelpoisuustarkastuksen  yksityiskäytössä  olevalle  <2730  kg

MTOW  ja  kaikille  ELA1  ja  ELA2  lentokoneille  voidaan  tehdä  lupakirjamekaanikon
toimesta  100h   tai  vuosihuollon  yhteydessä.  Mekaanikolla  on  oltava  tätä  varten
viranomaisen antama erillislupa.

Asetus  ei  anna  määräystä  mitä  asioita  siinä  on  tarkastettava.  Asetus  antaa  kyllä,
useammassa kohtaa ripoiteltuna, luettelon asiosta mitkä on varmistettava. 

Tämä ohjeen liitteenä on tarkastuslistaan puettu ohje tarkastuksen suorittamisesta.  Sen
voi täyttää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi (AMC M.A.901(d)(g) hengessä).

Huomattakoon vielä, että ARC tarkastaja on kuitenkin loppukädessä vastuussa siitä, että
tarkastus on tehty asetuksen mukaisesti.
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Yleistä
Tarkastuslistat ovat luotu siihen järjestykseen, että  tarkastuksen tekeminen olisi sujuvaa.

Asetuksen kohdat joissa on tarkastukseen liittyvää aineistoa:

• ML.A.901 (b)(4), kuka saa tehdä

• ML.A.903,  ARC tarkastus  prosessi,  tarkastettavat  asiat   (viite  ”ARC määräys”
tarkoittaa juuri tätä kohtaa)

• ML.A.302 (c)(9) huolto-ohjelman tarkastus

• ML.A.403; vikojen siirto

• NCO.POL.105; punnituksen tekemisen

• AIR M1-5, tunnukset ja kyltit.

Tämä tekstin selkeyttämiseksi; Kun tässä ohjeessa sanotaan että ”omistaja”; se tarkoittaa
omistaja  henkilöä/yhdistystä/tms  tai  CAMO/CAO:a,  jos  koneen  lentokelpoisuuden
valvontaan omistajalla on sopimus CAMO/CAO:n kanssa.  

Tarvittavat asiakirjat

Omistajalta  tarvitaan  kaikki  ne  huollon  asiakirjat,  joka  on  suoritettu  viimeisen  vuoden
aikana  lentokoneeseen.   Ja  kaikki  lentokoneen  operatiiviset  paperit,  joita  ei  muuten
huollossa tarvittaisi.

Kun aloitat  tarkastuksen, kirjaa ensimmäiseksi matkapäiväkirjaan esim ”ARC tarkastus,
päiväys, allekirjoitus, nimenselvennys (leima)”. Tarkastus aloitettu merkinnällä, jos sinulla
ja omistajalla  tulee erimielisyyttä  jostain ja tarkastus jää kesken, omistaja  ei  voi hakea
parempaa  mielipidettä  toiselta  ARC tarkastajalta.   Tai  voihan  hän  hakea,  mutta  sinun
merkintä pitäisi herättää toista tarkastajaa selvittämään, mitä havaitsit.

Täyttämisestä
Lomakkeessa sinertävät kohdat ovat otsikkoja.  Sellaisesta alkaa aina uusi kokonaisuus.

Vaalean  ruskea  on  kohdan  selite.  Ja  sen  perässä  on  yleensä  valkoinen  alue,  johon
odotetaan täyttämistä.

Sähköinen  lomake  sisältää  ruksattavia  kohteita,  joihin  ei  pysty  antamaan  kuin  yhden
vastauksen. Sähköinen lomake on kun imuroit sen nettisivulta, kirjoitussuojattu. Pidä se
sellaisena,  ja  tallenna aina jollain  merkitsevällä  nimellä.  Esimerkiksi  ARC tunnisteella.
Kun  käyttää  ICAO:n  suosittamaan  päiväyksen  merkintää,  eli  vuosi/kuukausi/päivä,
tietokoneella ne järjestyy silloin automaattisesti tekemisjärjestykseen.

Tarkastuslistan kohdat

1 ARC tarkastuksen tekijä
Tässä on sinun omat tiedot. Samalla tarkasta että sinulla on oikeus (ja se on voimassa)
tehdä tämä ARC. 

Sehän menee myös niin, että huollon tekemisen oikeus pitää myös olla voimassa.

ARC  on  lähellä  huoltotodistetta,  joten  tekijän  tiedoissa  on  oltava  tekijän
hyväksyntänumero. Normi on vähän epäselvä tältä osin, joten kirjaa lupakirjan numero
sekä tarkastuksen tekemisen valtuutusnumero.
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Minkä huollon yhteydessä tarkastus tehdään
Sinulla oikeus tehdä tämä  vain 100 h/vuosi huollon yhteydessä. Joten kirjaa tämän mistä
huollosta kyse.  Työpaketin tunniste on huollosta syntyvien paperi nipun tunniste. Jos ei
muuta niin huollon laji/päiväys/koneen tunnus  on käypä tunniste.  

Jokin siis jolla voit viitata tehtyyn huoltoon kokonaisuudessaan.

Tarkastuksella  pitää  olla  viite,  jolla  tunnistetaan  tehty  tarkastus  ja  siihen  liittyvä  ARC
todistus (eli Form 15c).  

Viite  on  oltava  sama,   esimerkiksi   päivämäärä  [vvvvkkpp]/koneen  rekisteritunnuksen
loppuosa.   Esimerkiksi  lentokoneelle  OH-CDE   8  heinäkuuta  2020  tehty  todistus
merkittäisiin  20200708/CDE. 

ICAO  Annex  5  (ja  ISO-2014)  mukaan  ilma-aluksien  merkinnöissä  päiväyksen
merkintästandardi on vuosi/kuukausi/päivä. 

Tämä  tarkastus  perustuu  EASA  säännöstöihin,  joten  sinähän  saat  tehdä  sen
eurooppalaiselle ilma-alukselle, joten rekisterin alkuosa voi olla muutakin kuin OH. Silloin
mahdollinen referenssiin kannattaa lisätä myös maatunnus rekisteristä.

Oleellistahan on sitoa tarkastus oikeaan koneyksilöön ja koneyksilön tarkastuksissa pitää
pystyä päättelemään niiden järjestys.

Joten tarkkana!

Tuosta Form 15c lomakkeesta on käytettävä uusinta EASA:n julkaisemaa muutostasoa.
Seuraa  siis  part-ML  muutoksia!   Lomake  ei  ole  siinämielessä  pyhä  että  sitä  ei  saisi
muotoilla.  Kuten  vaikka  tätä  ohjetta  tehdessä  Traficomin  sivuilta  poimittu  lomake
tulostuisi kahdelle sivulle, se olisi hankalaa.  Ja myöskin lomake oli siten muotoiltu, että
jos sen muokkaa ensin tulostumaan yhdelle sivulle, niin A4 tulosteen kun taittaa kahtia,
jolloin  se  sopii  lentokoneen  paperikansioon,  niin  ARC  päättymispäivä  ja  tekijä  jää
näkymättömiin taitoksen taakse. Muotoile alkupään tekstejä siten että taitos tulee kohtaan
siten  että  päättymispäivä  ja  tekijä  jää  samalle  puolelle  kuin  ne  muut  alkutekstit.  Ja
jatkokohdat (alkaa ”1st extension..” taitoksen toiselle puolelle.

2 Ilma-aluksen tunnistetiedot
Itsestään  selviä  kohtia.   ARC määräys  edellyttää  vain  ilma-aluksen nimeämistä,  mutta
moottori/potkuri tiedot helpottaa sinun työtäsi, koska tarvitset niitä joka tapauksessa.

Valmistajan kohdalla voit käyttää myös tyyppihyväksynnän haltijan (DAH) nimeä.  Koska
esim AD:t on listattu sen perusteella.

3 Ilma-aluksen käyttöaikatilanne
Itsestään  selviä  kohtia.  ARC määräys  edellyttää  myös  lentojen  lukumäärää  myös sekä
moottorille että potkurille. (asiaa selvitellään EASA kanssa miten se on).

4 Lentokäsikirjan tiedot
Kirjaa omistajan koneelle nimeämä lentokäsikirja (kts HTO-004/ ). 

Huomaa että  säännöt  mikä on Ok, riippuu koneluokasta.  Esim purjekoneilla  (kts  GM1
SAO.GEN.155(a)(1))  myös  muu  kuin  valmistajan  toimittama  lentokäsikirja  kelpaa.
Vaikka suomennos.

Muutoksien kautta (esim radion asennus), lentokäsikirjaan voi liittyä liitteitä (esim. tuon
radion käyttöohjeet).
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5 Melutodistus
Tässä vain se, että jos melutodistus on, niin sen moottori/potkuri/äänenvaimennin tiedot

vastaavat lentokoneessa olevia laitteita.

Jos  konetyypin  ensimmäinen  hyväksyntä  on  1.1.1986  jälkeen,  niin  siitä  pitäisi  olla
melutiedot  ja  melutodistus.  Jos  konetyypin  ensimmäinen  hyväksyntä  on  ennen  tuota
päiväystä, sillä ei välttämättä ole niitä (eikä melutodistusta tarvita). STC yms muutokset
sitten tuottavat meludatan, ja melutodistuksen tarpeen.

6 Huolto-ohjelma
Huolto-ohjelma on kaiken huoltotoiminnan perusta.

Siitä selvitetään:

• mikä ML sallimista vaihtoehdoista on käytössä,

• kuka on hyväksynyt huolto-ohjelman,

• kuka suorittaa huolto-ohjelman vuotuisen tarkastelun,

• onko huolto-ohjelmaa noudatettu.

Mikä ML sallimista vaihtoehdoista on käytössä
Huolto-ohjelma voi olla (ML.A.302 (c)) jokin näistä neljästä vaihtoehdosta:

• oletus AMP, ei tarvi olla erikseen HO, jos ehdot täyttyy (ML.A.302 (e)), toimii
esim uudella purjekoneella ensimmäisen vuoden ainakin,

• omistajan julkaisema, perustuen MIP ohjelmaan (AMC ML.A.302(d)),

• muu AMP, joka täyttää kuitenkin MIP:n vaatimukset,

• omistajan julkaisema, perustuen DAH:n ICA ohjeisiin (ML.A:302(d)),

Sellaista vaihtoehtoa ei enään ole, että CAMO/CAO tekisi ja ylläpitäisi pelkkää huolto-
ohjelmaa!

Kuka on hyväksynyt huolto-ohjelman
Katso että oikea vaihtoehto on toteutettu. Niitä on kolmea lajia:

• Vaihtoehdossa ”ei mitään” eli oletus AMP, hyväksyntää ei tarvitse tehdä.

• Omistaja hyväksyy MIP, modattu MIP, DAH/ICA perustaiset ohjelmat.

• CAMO/CAO  tekemä  ja  hyväksymä  ja  heidän  kanssaan  on  omistajalla
lentokelpoisuuden valvonta sopimus.  Mutta sopimuksesta huolimatta, omistaja voi
kuitenkin teetää huollot (ja tämän ARC) jollain muulla taholla.

7 Huolto-ohjelman tarkastus
Vaikka  omistajalla  on  sopimus  lentokelpoisuuden  valvonnasta  CAMO/CAO  kanssa,

omistaja voi teettää (vuosihuollon ja) ARC:n myös muilla kuin sopimus CAMO/CAO:lla. 

Huolto-ohjelma  tehokkuus  on  tarkastettava  ARC tarkastuksen  yhteydessä  (ML.A.903
(h)) huolto-ohjelma pykälän (ML.A.302 (c)(9)) mukaisesti.

Tarkastuksen voi tehdä ARC:n tekijä tai jos koneen lentokelpoisuutta valvoo CAMO tai
CAO niin he voivat  vastata  myös sen tarkastamisesta.   Kuka vastaa huolto-ohjelmasta
löytyy  huolto-ohjelman  hyväksyntä  kohdasta.  Jos  se  on  omistajan  hyväksymä,
CAMO/CAO ei  voi tarkastaa sitä.   (katso AMC1 ML.B.201). Se että  ohjelma on vain
CAMO/CAO tekemä,  ei  tarkoita  että  he myös  valvovat  sitä.   Valvonta  edellyttää  että
omistajalla on sopimus kokonaisvaltaisesta lentokelpoisuuden valvonnasta CAMO/CAO
kanssa.

24.3.2020 5 / 9 ok HTH

http://www.hooteehoo.org/


HTO-009/20 ARC tarkastuslista

Jos ARC tarkastuksen tekijä havaitsee puutteita, huolto-ohjelman tekijän (omistaja) on
vastattava niihin, ennenkuin ARC voidaan myöntää.  Jos tekijän vastaus on sellainen että
ARC tekijä ei voi sitä hyväksyä, ARC tekijän on ilmoitettava siitä viranomaiselle, joka
sitten päättää mitä muutoksia huolto-ohjelmaan pitää tehdä.

Lentokoneella saa olla vain yksi voimassaoleva huolto-ohjelma. Tämän ohjelman tunniste
kirjataan ARC listan kohtaan.

Katso että huolto-ohjelman tunnistetiedot vastaavat lentokonetta.

Huolto-ohjelman vuosittaisessa tarkastelussa seuraava pitäisi ottaa huomioon: 

• kokemukset  huolloista,  jotka on suoritettu  edellisen vuoden aikana,  joka saattaa
paljastaa, että nykyinen huolto-ohjelma ei ole riittävä; 

• seuraukset  tästä  lentokelpoisuustarkastelusta,  joka  on  suoritettu  ilma-alukselle,
jotka saattavat paljastaa, että nykyinen huolto-ohjelma ei ole riittävä;  

• korjaukset, jotka on otettu käyttöön asiakirjoissa koskien ohjelman perustaa, kuten
ML.A.302(d)  vähimmäistarkastusohjelma  (MIP)  tai  tyyppihyväksynnän  haltijan
data  (DAH)  [eli  katso vastaako ohjelma MIP nykyistä  versiota  ja  vastaako se
valmistajan viimeisintä huolto-ohjeita]; ja 

• koskevat  pakolliset  vaatimukset  osan  21  noudattamiselle,  kuten
lentokelpoisuusmääräykset  (AD),  lentokelpoisuusrajoitukset,  tyyppihyväksynnän
huoltovaatimukset  ja  tietyt  huoltovaatimukset,  joka  sisältyy
tyyppihyväksyntätodistus-datataulukkoon (TCDS).  

Arvioidessasi  HO:n  tehokkuutta  sinun  on  arvioitava  suoritetut  huollot  viimeisen  12
kuukauden aikana, mukaan lukien ennakoimattomat huollot. 

Arvioidessasi seurauksia huollosta,  joka on suoritettu tuon vuoden aikana ja seurauksia
lentokelpoisuustarkastelusta,  huomiota pitäisi  osoittaa  sen suhteen,  olisiko löydetyt  viat
voitu ehkäistä  ottamalla  käyttöön huolto-ohjelmassa tietyt  DAH:n suositukset,  jotka oli
omistajan toimesta alunperin ohitettu. 
Huomautus: Traficomin tiedotustilaisuudessa 29.2.2020 oli ristiriitaista tietoa huolto-

ohjelman tarkastemisesta. ML.A.302 (c)(9) on tässä asiassa hyvin selvä, ARC tekijän
pitää tarkastaa huolto-ohjelma.  

8 Huolto-ohjelman noudattaminen
Kirjaa minkä huoltopaketin tarkastit, kohtaan näyte.

9 Viranomais määräykset
Kenen  AD:t  on  seurannassa,  merkitse  ruksilla  ne  jotka  ovat  seurannassa  koneen

lentokelpoisuuden valvojalla.

Ja näitä, mikä on lähteen viimeisin koskeva AD ja miten/koska se on toteutettu. Jos AD
edellyttää toistuvia tarkastuksia, katso että ne on viety huolto-ohjelmaan.

10 Muutostyöt ja korjaukset
Mitä muutoksia / korjauksia on tehty viimeisen kauden aikana.

11 Jaksolliset komponentit
Onko kirjattu ja noudatettu oikein?

Kirjaa tyhjään kohtaan näyte minkä katsoit,  eli sen tunniste (esimerkiksi ”magneetto”,
”hinauskytkin”), sitten mihin kirjattu ja miten noudatettu.
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12 Huoltotodisteiden anto
Kirjaan ensin mitä huoltopakettia käytit näytteenä.

Onko annettu oikein?

Kirjaa  tyhjään  kohtaan  näyte  minkä  katsoit,   tekijä  kuka  kirjannut,  tunnistettavissa,
merkitty työ, siihen liittyvät jaksot.

13 Massa ja tasapainotilanne
Koneen  punnitustiedot.   NCO.POL.105  mukaan  koneella  pitää  olla  tehty  punnitus

(joskus). Ja sen jälkeen kaikki muuttuneet tiedot pitää olla tiedossa. Eli käytännössä pitää
olla kirjanpito kaikista (pienistäkin) muuttuneista tiedoista.  Ja näistä kumulatiivisista, kun
niitä riittävästi, tiedot pitää kirjata punnitustodistukseen.

Jostain on siis pystyttävä vakuuttamaan missä konfiguraatiossa (mitkä varusteet, laitteet
silloin koneessa oli) viimeinen punnitus tehty.  Jos on epävarmuutta, kone on punnittava
uudestaan.

Koneesta  olisi  siis  löydettävät  jatkuva kirjanpito  painoon vaikuttavista  asioista  (kirjaa
viimeisin muutos) ja siellä esimerkiksi varusteluettelo, kaikista asioista, josta muuttumisen
voisi havaita. Tai vaikka valokuvia edellisen punnituksen tilanteesta.

Tai  sitten  huolto-ohjelmaan  määritelty  jaksollinen  punnitus,  jolla  väistetään  em
kirjanpidon pitäminen. Kirjaa määritelty jakso.

14 TCDS
Selvitä ja kirjaa voimassa olevat data sheetit. Lähteitä ovat Googlella  ”EASA TCDS”  ja

”FAA  TCDS”,  haut  vievät  vastaaville  sivuilla.  Niiden  sisällä  tarvitset  sitten
tyyppihyväksyntätodistuksen haltijan nimeä ennenkuin pääset tyyppitasolle. 

15 Fyysinen tarkastus
Kaikki  vaaditut  merkinnät  ja  kilvet  on  asennettu  asianmukaisesti.  Oikeat  kilvet  ja

merkinnät löytyvät lentokäsikirjasta. Ja osin suomalaisista ilmailumääräyksistä (AIR M1-
5).

Ilma-alus  on  hyväksytyn  lentokäsikirjan  mukainen.  Sisältäen  siis  muutosten  vaatimat
lentokäsikirjan liitteet.

Ilma-aluksen konfiguraatio vastaa hyväksyttyjä asiakirjoja. Ei muutoksia, joihin ei löydy
dokumentaatiota.

Ei  ole  löydetty  mitään  ilmeisiä  vikoja,  joihin  ei  ole  puututtu  ML.A.403  kohdan
mukaisella tavalla.  Kohta 403 liittyy vikojen siirtoon (ref kohta 8).  Tämä edellyttää ilma-
aluksen tutkimista (laajennettu päivätarkastus), etsit siis asioita jotka voisivat olla viallisia
tai muutettuja.

Asiakirjatarkastus, tekninen kirjanpito.

Ilma-aluksen  ja  dokumentoidun  tietojen  tarkastuksen  välillä  ei  ole  ristiriitaisuuksia.
Dokumenttitarkastuksessa kannattaa valita asioita joita siellä on ja tarkastaa onko koneessa
näin.

Asiakirjatarkastus, mukana kuljetettavat asiakirjat. Ja vastaako kone niitä, esim radiolupa,
vastaako lähettimien määrää koneessa.

Merkitse edellisen ARC päättymispäiväys.  Uusi päättymispäiväys määritellään tästä. Jos
tarkastuspäiväys  on  enintään  90  päivää  ennen  edellistä  päättymispäivää,  uudeksi
päättymispäiväykseksi  voit  kirjat  saman  päivän  kuin  edellisellä  oli  (mutta  vuosi
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seuraavaan vuoteen).  Jos teet tarkastuksen enemmän kuin 90 ennen edellisen päättymistä
tai  sitten  edellisenpäättymispäiväyksen  jälkeen,  uusi  päättymispäiväys  on  tasan  vuosi
tekemispäivästä eteenpäin.

90 päivää on eri asia kuin 3 kuukautta. Kaikki taulukkolaskimet (MS Excel, LO calc jne)
osaavat  laskea päivämäärien erotuksen kätevästi  ja oikein.  Esim tämän julkaisupäivästä
(24.3.2020)  90  päivää  aikaisempi  päiväys  oli  25.12.2019,  ja  90  päivää  myöhäisempi
päiväys on 22.6.2020.

16            Huomiot  
Huollon  ja  tarkastuksen  yhteydessä  voit  havaita  asian,  joka  sillä  hetkellä  ei  aiheuta

toimenpiteitä.   Mutta on sinun kokemuksen mukaan asia, joka ajan myötä tulee joskus
korjattavaksi /huomioitavaksi.

Tämä kohta on tarkoitettu näiden kirjaamiseksi. On siis samanlainen, kuin aikaisemmissa
katsastuspöytäkirjoissa käytetyt ”seuraavassa huollossa” ja ”tiedoksi” huomautukset.

Tätä voit käyttää myös tiedottamaan seuraavan tarkastusjakson aikaina tulossa olevista
asioista. 

Kirjaa  myös  mihin  kokonaisuuteen  huomio  liittyy,  käytä  kohtanumerointia  (sinisen
palkin vasemmalla puolella olevaan numerointi).

17 Puutteet
Tarkastuksen yhteydessä voi ilmetä puutteita, jotka on korjattava. ARC ei voida myötää

ellei kaikki sen antamista estävät puutteet ole korjattu.

Vaikka sinä olet sama henkilö, joka tekee myös huoltoa, on suositeltavaa kirjata puutteet
tarkastuksen  yhteydessä,  vaikka  itse  korjaisi  ne.   Tämä  toimii  samalla  tavalla  kuin
kriittisten töiden virheiden löytämismenetelmät.

Kirjaa itselle puutteet, korjaa ne (itse) ja sitten teet uudelleentarkastuksen, jossa hyväksyt
itse tekemäsi korjaava toimi.  Tällä menettelyllä vältät inhimillisesti helpon unohduksen
(”kyllä minä itse muistan mikä puute oli”).

Ja kun et  ole omistajahuoltaja,  voit  käyttää apuvoimia,  ja  tässä tilanteessa se on jopa
suositeltavaa.

Kirjaa myös mihin kokonaisuuteen puute liittyy, käytä kohtanumerointia (sinisen palkin
vasemmalla puolella olevaan numerointi).

18 Tarkastuksen päättäminen
Tee  kirjaus  tekniseen  kirjanpitoon  (vain  rungon  osalle)  tehdystä  huollosta  ja  ARC

tarkastuksesta.  Matkapäiväkirjassa on jos sinun merkintä, sen olet tehnyt ihan alussa!

Tee  ”Form 15c”  joka  on koneen mukana oleva  lomake hyväksytystä  tarkastuksesta.
Lähetä siitä tieto viranomaiselle 10 päivän kuluessa.

Huomaa että form 15c sisältää kolme kohtaa, joista ne kaksi jälkimmäistä (1 ja 2 jatko)
on sitä varten että valvotussa ympäristössä olevan koneen ARC voidaan jatkaa. Tämän saa
tehdä vain CAMO. Joten sinä täytä aina vain sen ensimmäisen osion.

Kirjaa tarkastuslistaan työ tehdyksi, ja merkitse sama päättymispäivä kuin mitä F15c:n
tuli.

Jos lopetat tarkastuksen (esim erimielisyys AMP muutostarpeesta), vedä tämä kohta yli.
Ja  sinun  tarvitsee  sitten  lähettää  kopio  tarkastuslistasta  Traficomiin,  joka  ratkaisee
erimielisyyden.

Tarkastuslistasta yksi kopio koneen asiakirjoihin, huollon työpaketin osana. 
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