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ILMA-ALUKSEN LENTOKELPOISUUDEN TARKASTUSLISTA

1 Lentokelpoisuustarkastuksen tekijä: 
hyväksytty huolto-organisaatio:  riippumaton valtuutettu huoltohenkilö, jolla

lentokelpoisuustarkastusoikeus 
huolto-organisaation / riippumaton valtuutettu

huoltohenkilö

Huolto-organisaation numero / lupakirjan numero
& valtuutuksen numero

samassa 
yhteydessä 
tehty:  

100 h huolto   
työpaketin tunniste: 

vuositarkastus   
ARC:n tunniste

2 Ilma-alus rekisteritunnus:

valmistaja: Tyyppimerkintä: sarjanumero:

Moottorinvalmistaja: Tyyppimerkintä: sarjanumero:

Potkurin valmistaja: Tyyppimerkintä: sarjanumero:

3 Rungon, moottorin ja potkurin lentoajat tunteina ja lentojen lukumäärät;
runko; moottori: potkuri:

lentoajat tunteina h h h

lentojen lukumäärät:

4 Lentokäsikirja, tunniste:

muutostaso:

vastaako konfiguraatiota ja muutosta: Kyllä  Ei 
lentokäsikirja soveltuu ilma-aluksen konfiguraatioon ja on viimeisimmän muutostilanteen 
mukainen; Kyllä  Ei 

5 Melutodistus 
tarviiko/onko olemassa Kyllä  Ei 

vastaako ilma-aluksen nykyistä konfiguraatiota Kyllä  Ei 
6 Huolto-ohjelma:
a

Perusta: 

Oletus AMP (ML.A.302 (e)): 
b Vähimmäistarkastusohjelman (MIP) kuten kuvattu AMC ML.A.302(d) viimeisessä muutoksessa 
c Muu MIP joka täyttää ML.A.302(d) vaatimukset 
d suunnitteluhyväksynnän haltijan (DAH) antamat jatkuvaa lentokelpoisuutta koskevat ohjeet (ICA) 
e

Huolto-ohjelman 
hyväksyntä/
ilmoitus (valitse 
oikea vaihtoehto)

Oletus AMP 
f Omistajan ilmoittama AMP 
g Sopimus CAMO/CAO hyväksymä. Organisaation hyväksyntäviite:


h _____________________________________________________
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7 Huolto-ohjelman tarkastus
a

Kuka
Tarkastuksen tekee lentokelpoisuustarkastaja 

b CAMO/CAO jonka kanssa omistajalla on sopimus jatkuvan lentokelpoisuuden valvonnasta 
c kokemukset huolloista, joiden mukaan AMP:tä tarvitsisi muuttaa Kyllä  Ei 
d

Seuraukset tästä lentokelpoisuustarkastelusta, joka on suoritettu ilma-alukselle, jotka 
saattavat paljastaa, että nykyinen huolto-ohjelma ei ole riittävä Kyllä  Ei 

e Jos käytössä MIP ohjelma, onko sisältö nykyisen ML.A.302(d) mukainen Kyllä  Ei 
f Jos DAH/ICA perustainen, onko voimassaolevien valmistajan ohjeiden mukaan. Kyllä  Ei 
g MIP tai DAH; onko vähintään MIP mukainen Kyllä  Ei 
h Onko toistuvat AD/SB /TCDS perustaiset vaatimukset huoltoon huomioitu. Kyllä  Ei 

8 Huolto-ohjelman noudattaminen
a kaikki ilma-aluksen huolto-ohjelman mukaiset huoltotyöt on suoritettu: Kyllä  Ei 
b näyte:

c kaikki tiedossa olevat viat on korjattu tai niiden korjausta on siirretty valvotulla tavalla; Kyllä  Ei 
d Onko tarkastelujaksolla tehty vikojen siirtoa ML.A.403 mukaisesti Kyllä  Ei 

Missä huoltopaketissa:

9 Huolto-ohjelman mukaan sovellettavia lentokelpoisuusmääräyksiä ovat ja viimeisin AD on:

a EASA 

b FAA 

c muu: 

d Traficom 

e noudatettu ja toimenpiteet on kirjattu asianmukaisesti Kyllä  Ei 
10 Muutostyöt ja korjaukset
a

mitä, 
korjaustyöpaketti

b
mitä, 
korjaustyöpaketti

c
mitä, 
korjaustyöpaketti

d
mitä, 
korjaustyöpaketti

e
mitä, 
korjaustyöpaketti

f noudatettu ja toimenpiteet on kirjattu asianmukaisesti Kyllä  Ei 

e
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11 Komponentit, joille on määritetty huoltojakso

a tunniste Kyllä  Ei 

b kirjattu Kyllä  Ei 
c jaksoja noudatettu Kyllä  Ei 
d noudatettu ja toimenpiteet on kirjattu asianmukaisesti Kyllä  Ei 
12 Huoltotodisteiden anto
a

Mistä huoltopaketista 
näyte:

b tekijän tunnistus Kyllä  Ei 

c tehdyt työt Kyllä  Ei 

d jaksoja noudatettu Kyllä  Ei 

e noudatettu ja toimenpiteet on kirjattu asianmukaisesti Kyllä  Ei 

13 Massa ja painopistetilanne
viimeisin punnitus suoritettu (pvm):

Massa tilanteen seuranta 
toteutettu (NCO.POL.105/
SAO.POL.100)   

Seuranta kaikista muutoksista luettelon viimeisin
päivitys (pvm) 

jaksotettu punnitus jakso 
noudatettu ja koneen tilanne vastaa kirjauksia Kyllä  Ei 

14 Tyyppihyväksyntätodistuksen tietolomake (TCDS)

Runko

moottori

potkuri

ilma-alus on yhdenmukainen Kyllä  Ei 
15 Fyysinen tarkastus
a kaikki vaaditut merkinnät ja kilvet on asennettu asianmukaisesti Kyllä  Ei 
b ilma-alus on hyväksytyn lentokäsikirjan mukainen Kyllä  Ei 
c ilma-aluksen konfiguraatio vastaa hyväksyttyjä asiakirjoja Kyllä  Ei 
d kaikki havaitut viat on käsitelty ML.A.403 kohdan mukaisella tavalla Kyllä  Ei 
e ilma-alus ja  dokumentien tiedot ovat yhtenevät Kyllä  Ei 
f asiakirjatarkastus, mukana kuljetettavat asiakirjat Kyllä  Ei 
g asiakirjatarkastus, tekninen kirjanpito Kyllä  Ei 
h asiakirjatarkastus, edellinen ARC Kyllä  Ei 
i edellisen ARC voimassaolon päättyminen
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16 Tarkastuksessa havaitut huomiot, jotka eivät ole ARC myöntämisen este
nro Viite Havainto, seurattava asia, suositus Toimenpiteet

17 Kaikki seuraavat puutteet korjattava ennen ARC antamista
nro Viite Todettu puute Korjaus / Toimenpiteet 

18
Tarkastuksen päättäminen, Tarkastuksessa todettu että ilma-alus on täysin part-ML vaati-
musten mukainen ja tämän perusteella myönnän sille lentokelpoisuuden tarkastustodis-
tuksen

Myöntämispäivä:   

paikka 

allekirjoitus 

ARC voimassa mihin asti: 

Muista lähettää viranomaiselle!  
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