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	[Huolto-ohjelman tunniste]
Ilma-aluksen huolto-ohjelma (muille kuin vaativille moottorikäyttöisille ilma-aluksille)
Ilma-aluksen tunnistetiedot
1
Rekisteritunnus (-tunnukset):
Tyyppi:
Valmistenumero (t):

Moottorin malli ja tyyppi:
Potkurin malli ja tyyppi:
Huolto-ohjelman perusta
2
Tämä ilma-aluksen huolto-ohjelma täyttää (rastita yksi vaihtoehto):
M.A.302(b), (c), (d), (e) ja (g)   (Koko osa 3 alla), tai
M.A.302(h)  (Mahdollinen ainoastaan ELA1 ilma-aluksille, joita ei käytetä kaupalliseen toimintaan)

M.A.302(h) täyttäville huolto-ohjelmille (kts. yllä) käytetään seuraavia tietoja (rastita yksi vaihtoehto):
Suunnittelun hyväksynnän haltijan huolto-ohjeet   (Koko osa 3 alla), tai
Vähimmäistarkastusohjelma siten kuin on määritelty AMC M.A.302(i) viimeisimmässä muutoksessa  , tai
Muu vähimmäistarkastusohjelma, joka täyttää M.A.302(i) vaatimukset   (Luettele tehtävät tämän ilma-aluksen huolto-ohjelman liitteessä A)
Suunnittelun hyväksynnän haltijan huoltotiedot (ei koske, jos käytetään vähimmäistarkastusohjelmaa)
3
Tuotteen valmistaja ja tyyppi
Sovellettavien huoltotietojen viite (viimeisimmällä muutostasolla) (=huoltokäsikirjan viitenumero)
Muille ilma-aluksille, kuin ilmapalloille
3a
Ilma-alus (muu kuin ilmapallo)


3b
Moottori (jos on)


3c
Potkuri (jos on)


Ilmapalloille
3d
Kuori (vain ilmapalloille)


3e
Kori(t) (vain ilmapalloille)






3f
Poltin (polttimet) (vain ilmapalloille)






3g
Polttoainepullot (vain ilmapalloille)







Muut huoltovaatimukset, jotka eivät sisälly edellä lueteltuihin huoltotietoihin (koskee kaikkia ilma-aluksen huolto-ohjelmia riippumatta siitä, perustuvatko ne suunnittelun hyväksynnän haltijan huoltotietoihin vai vähimmäistarkastusohjelmiin)



4
Ota kantaa, koskevatko jotkin seuraavista huoltovaatimuksista (vastattaessa ‘KYLLÄ’, luettele vaatimukset tämän ilma-aluksen huolto-ohjelman liitteessä B)
Kyllä
Ei

Varusteisiin ja modifikaatioihin liittyvät huoltovaatimukset



Ilma-alukseen tehtyihin korjauksiin liittyvät huoltovaatimukset



Elinikärajoitteisiin komponentteihin liittyvät huoltovaatimukset



Pakollisiin jatkuvan lentokelpoisuuden tietoihin liittyvät huoltovaatimukset (ALI:t, CMR:t, erityiset vaatimukset tyyppihyväksyntätodistuksen tietolehdellä (TCDS), jne.)



Toistuvasti tehtäviin lentokelpoisuusmääräyksiin liittyvät huoltovaatimukset



Toiminnallisiin/ilmatilan direktiiveihin/vaatimuksiin liittyvät huoltovaatimukset (korkeusmittari, kompassi, transponderi, jne.)



Toimintaan tai toiminnallisiin hyväksyntöihin liittyvät huoltovaatimukset, kuten  Reduced Vertical Separation Minima (RVSM), Minimum Navigation Performance Specification (MNPS), Basic Area Navigation (B-RNAV).


5
Ota kantaa, onko huoltotiedotteissa (Service Bulletin, Service Letter, jne) annettu erityisiä huoltosuosituksia, jotka koskevat (vastattaessa  ‘KYLLÄ’, luettele kaikki suositukset ja niistä poikkeamiset tämän ilma-aluksen huolto-ohjelman liitteessä B)
Kyllä
Ei
Lentäjä-omistajahuolto (vain yksityiskäytössä oleville ei-monimutkaisille moottorikäyttöisille ilma-aluksille, joiden MTOM on 2 730 kg tai alle, purjelentokoneille, moottoripurjelentokoneille ja ilmapalloille)

6
Tekeekö lentäjä-omistaja lentäjä-omistajahuoltoja (viite: M Osa, M.A.803)?
Jos kyllä, kirjoita lentäjä-omistajan (-omistajien) nimi, tai vaihtoehtoinen menettely, joka on kuvattu AMC M.A.803 kohdassa 3:
Lentäjä-omistajan nimi:_____________________               Lupakirjan numero:_________________                                                                                  
Allekirjoitus: __________________________________________      Päiväys: _________________
Jos kyllä, luettele tämän ilma-aluksen huolto-ohjelman liitteessä B poikkeamat Osa M AMC liitteen VIII luettelosta lentäjä-omistajan huoltotehtävistä (huoltotehtävät, joita lentäjä-omistaja ei voi tehdä ja lisätehtävät, joita lentäjä-omistaja voi tehdä)
Kyllä
Ei
Kirjanpito ilma-aluksen huolto-ohjelman määrävälein tehtävistä tarkistuksista (M.A.302(g) tai M.A.302(h)5 mukaisesti, kumpi koskee)

7
Kirjaa, onko tarkistus johtanut muutoksiin ilma-aluksen huolto-ohjelmassa (tehdyt muutokset kuvataan kentässä 8 alla)
Päiväys ja allekirjoitus













Ilma-aluksen huolto-ohjelman muutosseuranta

8
Muutos Nro.
Muutoksen sisältö
Päiväys ja allekirjoitus












Huolto-ohjelman hyväksyntä/vakuutus (valitse soveltuva vaihtoehto)
9
Omistajan vakuutus:    
Sopimuksella toimivan CAMO:n hyväksyntä (vain ilma-aluksen huolto-ohjelman hyväksynnästä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen hyväksymällä ‘epäsuoralla hyväksyntämenettelyllä’ ):    
Toimivaltaisen viranomaisen hyväksyntä:    

‘Täten vakuutan, että tämä huolto-ohjelma koskee kentässä 1 viitattua ilma-alusta (-aluksia) ja olen täysin vastuussa sen sisällöstä, erityisesti kaikista poikkeamista suunnittelun hyväksynnän haltijan suosituksista.’
Allekirjoitus/Nimi/Päiväys:

CAMO:n toimiluvan viitenumero:

Allekirjoitus/Nimi/Päiväys:

Toimivaltainen viranomainen:

Allekirjoitus/Nimi/Päiväys:
Vakuutuslausunto
10
‘Minä huolehdin, että ilma-alusta huolletaan tämän huolto-ohjelman mukaisesti ja että huolto-ohjelmaa tarkistetaan ja päivitetään tarpeen mukaan’

M.A.201 mukaisesti ilma-aluksen jatkuvasta lentokelpoisuudesta vastuussa olevan henkilön/organisaation allekirjoitus:
Omistaja    -  Käyttäjä     -  CAMO 

Omistajan/käyttäjän nimi tai CAMO toimiluvan numero:
Osoite:
Puhelinnumero/fax:
Sähköposti:
Allekirjoitus/päiväys:
11
Liitteet: 
	Liite A     KYLLÄ           EI 
	Liite B     KYLLÄ           EI 






Liite A ‘Vähimmäistarkastusohjelma’ (koskee vain, jos käytetään erilaista vähimmäistarkastusohjelmaa, kuin mikä on kuvattu kohdassa AMC M.A.302(i) ) (katso kohta 2 edellä)




Erittele tehtävät ja tarkastukset, jotka sisältyvät käytettävään vähimmäistarkastusohjelmaan.



Liite B ‘Muut huoltovaatimukset’ ja ‘lentäjä-omistajahuolto’ (sisällytä vain jos koskee) (katso kohdat 4, 5 ja 6 edellä)


Tehtävän kuvaus
Viitetiedot
Jakso
Varusteisiin ja modifikaatioihin liittyvät huoltovaatimukset






Ilma-alukseen tehtyihin korjauksiin liittyvät huoltovaatimukset 






Elinikärajoitteisiin komponentteihin liittyvät huoltovaatimukset






Pakollisiin jatkuvan lentokelpoisuuden ohjeisiin liittyvät huoltovaatimukset (ALI:t, CMR:t, erityiset vaatimukset tyyppihyväksyntätodistuksen tietolehdellä (TCDS), jne.)






Toistuviin lentokelpoisuusmääräyksiin liittyvät huoltovaatimukset






Toiminnallisiin/ilmatilan direktiiveihin/vaatimuksiin liittyvät huoltovaatimukset (korkeusmittari, kompassi, transponderi, jne.)






Toiminnan laatuun tai toiminnallisiin hyväksyntöihin liittyvät huoltovaatimukset, kuten  Reduced Vertical Separation Minima (RVSM), Minimum Navigation Performance Specification (MNPS), Basic Area Navigation (B-RNAV).






Tehtävän kuvaus
Suositeltu jakso
Ota kantaa:
‘Sisällytetty’, tai
‘Ei sisällytetty’, tai
‘Sisällytetty poikkeamin’
Korvaava tarkastus/tehtävä (jos sisällytetty poikkeamin)
Muutettu jakso (jos sisällytetty poikkeamin)
Huoltotiedotteisiin sisältyvät huoltosuositukset (Service Bulletinit, Service Letterit, jne.)
HUOMAUTUS: Luettele kaikki soveltuvat huoltosuositukset, myös ne, jotka on päätetty jättää tekemättä tai tehdä poikkeavasti.










Tehtävän kuvaus (Lentäjä-omistajahuolto)
M Osan AMC:n Liitteen VIII sisältämät lentäjä-omistajahuoltotehtävät, joita lentäjä-omistaja ei tee


M Osan AMC:n Liitteen VIII sisältämien lentäjä-omistajahuoltotehtävien lisäksi tehtävät huoltotehtävät, joita lentäjä-omistaja voi tehdä




