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Varusteet Sukset  Kellukevarustus  Pyörät                        Pelastusvarjo

Mikä oli ilma-aluksen kotikenttä vuonna 2020?   Kotikentällä tarkoitetaan pääasiallista lähtöpaikkaa.

Tuntia Laskuja

Kokonaislentomäärä 31.12.2020:

josta vuonna 2020:

Josta kaupallista ilmakuljetusta (CAT): Tuntia Laskuja Lentoja Laskut  
lentoasemille

Maastolaskut (laskut 
veteen tai muualle 
kuin hyväksytyille 
lentopaikoille)

Matkustajien (ml. Yleisölennätykset),  
rahdin tai postin kuljetus
Sairaankuljetuslentoja

Josta lentotyötä Tuntia Laskuja Lentoja Laskut  
lentoasemille

Maastolaskut (laskut 
veteen tai muualle 
kuin hyväksytyille 
lentopaikoille)

Etsintä- ja pelastuspalvelulennot

Metsäpalovalvontalennot

Ulkopuolisen kuorman kuljetus  
(ml. Sahauslennot)
Laskuvarjohyppylennot

Hinauslennot

Muu lentotyö

Josta yksityislentotoimintaa Tuntia Laskuja Lentoja Laskut  
lentoasemille

Maastolaskut (laskut 
veteen tai muualle 
kuin hyväksytyille 
lentopaikoille)

Etsintä- ja pelastuspalvelulennot

Metsäpalovalvontalennot

Laskuvarjohyppylennot

Hinauslennot

Muut yksityislennot (ei lentokoulutus-  
toimintaa, ilmoita ne omassa kohdassaan)

Josta lentokoulutustoimintaa Tuntia Laskuja Lentoja Laskut  
lentoasemille

Maastolaskut (laskut 
veteen tai muualle 
kuin hyväksytyille 
lentopaikoille)

ATO-koulutus

DTO-koulutus

Muu koulutus
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