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Suomi Finland
Euroopan Unionin jäsenvaltio

Member State of the European Union 

LENTOKELPOISUUDEN TARKASTUSTODISTUS (ARC) (liitteen Vb (ML osa) vaatimusten mukaisille ilma-aluksille) 
AIRWORTHINESS REVIEW CERTIFICATE (ARC) (for aircraft complying with Annex Vb (Part-ML)) 

Euroopan  parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU)  2018/1139 nojalla: 
Pursuant to Regulation (EU) No 2018/1139 of the European Parliament and of the Council:

todistaa tehneensä lentokelpoisuustarkastuksen asetuksen (EU) N:o 1321/2014 mukaisesti  
seuraavalle ilma-alukselle: 

hereby certifies that it has performed an airworthiness review in accordance with Regulation 
(EU) 1321/2014 on the following aircraft:

Ilma-aluksen valmistaja: 
Aircraft manufacturer: 

Valmistajan tyyppimerkintä: 
Manufacturer’s designation:

Ilma-aluksen rekisteritunnus: 
Aircraft registration: 

Ilma-aluksen sarjanumero: 
Aircraft serial number: 

Allekirjoitus:
Signed: 

Allekirjoitus:
Signed: 

Allekirjoitus:
Signed: 

Yrityksen nimi:
Company name: 

Yrityksen nimi:
Company name: 

Ensimmäinen jatko: ilma-alus  täyttää liitteessä Vb (ML osa) olevan ML.A.901 kohdan c alakohdan mukaiset ehdot. 
1st Extension the aircraft complies with the conditions of point ML.A.901(c) of Annex Vb (Part-ML).

Toinen jatko: ilma-alus  täyttää liitteessä Vb (ML osa) olevan ML.A.901 kohdan c alakohdan mukaiset ehdot. 
2st Extension the aircraft complies with the conditions of point ML.A.901(c) of Annex Vb (Part-ML).

Valtuutusnro (jos on):
Authorisation No: 

Valtuutusnro (jos on):
Authorisation No: 

Valtuutusnro (jos on):
Authorisation No: 

Hyväksyntänumero:
Approval reference: 

Hyväksyntänumero:
Approval reference: 

ja kyseisen ilma-aluksen todetaan olevan tarkatusajankohtana lentokelpoinen.
and this aircraft is considered airworthy at the time of the review.

Rungon lentotunnit (FH) myöntämispäivänä (*) :
Airframe flight hours (FH) at the date of issue (*) :

Myöntämispäivä:
Date of issue: 

Voimassaolon päättymispäivä:
Date of expiry: 

Myöntämispäivä:
Date of issue: 

Voimassaolon päättymispäivä:
Date of expiry: 

ARC tunnus: 
ARC reference:

(*) Except for balloons and airships 
EASA Form 15c, lssue 3 

(*) Ei koske ilmapalloja ja ilmalaivoja 
EASA 15c -lomake, versio 3 

VALTUUTETTUUN HUOLTOHENKILÖSTÖÖN KUULUVAN TÄYDELLINEN NIMI JA 66 OSAN MUKAINEN LUPAKIRJANUMERO  
(TAI  VASTAAVA KANSALLINEN NUMERO)    

FULL NAME OF THE CERTIFYING STAFF AND PART-66 LICENCE NUMBER (OR NATIONAL EQUIVALENT)
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