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“ Lennuettevõtja sertifikaadi 
väljaandmise korra, nõuded 

käitamistingimuste sisule, nõuded 
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varustusele ning lennutöödega 
tegeleva lennuettevõtja 

lennutegevuse käsiraamatu sisule 
ja koostamisele ning 

lennuettevõtja sertifikaadi 
vormid”  

lisa 1 
 

Lennutöödega tegeleva lennuettevõtja 
lennutegevuse käsiraamatu 

sisu 
 
0. OSA. ÜLDOSA 
 
0. Lennutegevuse käsiraamatu haldamine ja kontroll 
  
0.1. Sissejuhatus 
0.1.1. lennuettevõtja kinnitus, et käsiraamat vastab lennutöid reguleerivale 
õigusaktidele;  
0.1.2. kinnitus, et käsiraamat sisaldab juhendeid ettevõtja poolt tehtavate lennutööde 
ja nende tegemiseks vajamineva personali kohta; 
0.1.3. käsiraamatu osade nimekiri, nende sisu ja kehtivuse lühikirjeldus; 
0.1.4. käsiraamatus kasutatud terminite ja erialaste mõistete selgitus. 
  
0.2. Muudatuste ja täienduste tegemise süsteemi kirjeldus 
0.2.1. muudatuste ja täienduste tegemise ning sisseviimise eest vastutav isik; 
0.2.2. muudatuste ja täienduste registreerimisleht koos sisestamis- ning 
kehtivuskuupäevadega; 
0.2.3. märge, et käsitsi tehtavad parandused ei ole lubatud, välja arvatud 
kiireloomulised parandused, mis on vajalikud lennuohutuse seisukohalt; 
0.2.4. kehtivate lehekülgede märgistamise ja kehtivuse süsteemi kirjeldus; 
0.2.5. kehtivate lehekülgede loetelu; 
0.2.6. muudatuste registreerimine (nii tekstiliselt kui ka kaartidel ja diagrammidel); 
0.2.7. ajutised muudatused; 
0.2.8. käsiraamatute, muudatuste ja täienduste levitamise süsteemi kirjeldus. 
  
1. Ettevõtte struktuur ja personali vastutus 
1.1. Ettevõtte struktuuri kirjeldus.  
1.2 Tegevusvaldkondade juhid, lennutegevuse, tehnohoolde, meeskonna koolituse ja 
maapealsete operatsioonide eest vastutavate isikute nimed. 
1.3. Juhtkonna õiguste, kohustuste ja vastutuse kirjeldus. 
1.4. Õhusõiduki kapteni õiguste, kohustuste ja vastutuse kirjeldused. 



1.5. Teiste õhusõiduki meeskonnaliikmete õiguste, kohustuste ja vastutuse 
kirjeldused. 
  
2. Lennutegevuse juhtimine ja järelevalve 
2.1. Käitajapoolne järelevalve ja selle süsteemi kirjeldus. 
2.2. Täiendavate tegevusjuhiste kehtestamise ja informatsiooni edastamise süsteem ja 
vastutus.  
2.3. Lennuohutuse tagamise ja lennuõnnetuste ennetamise programm ning peamiste 
meetmete kirjeldus. 
2.4. Lennutegevuse juhtimise korraldus – lennuohutuse seisukohalt vajalike tegevuste 
ning vastutuste kirjeldus. 
 
3. Ettevõtte sisekontroll 
Ettevõtte sisekontrollisüsteemi ning kohustuste ja vastutuse jaotuse kirjeldus. 
  
4. Õhusõiduki meeskonna määramine 
Õhusõiduki meeskonna koostamise põhimõtted ja arvestatavad faktorid. 
  
5. Nõuded õhusõiduki meeskonna kvalifikatsioonile 
Nõutavate lubade, pädevuste, kogemuste, koolituste, kontrollide ja hiljutise kogemuse 
ning õhusõiduki meeskondade komplekteerimise kirjeldus. 
  
6. Õhusõiduki meeskonna tervis 
6.1. Nõuded ja juhendid õhusõiduki meeskonnaliikmetele järgmistel teemadel: 
terviserikked, doonorlus, vaktsineerimised, alkohol, narkootikumid, unerohud, 
sukeldumine jne. 
6.2. Eeskirjad ja juhendmaterjal õhusõiduki meeskonnale ohtlike ainetega töötamisel 
(pestitsiidid, kemikaalid jne). 
  
7. Töö- ja puhkeaja piirangud 
 Kirjeldus ettevõtte töö- ja puhkeaja korraldamise kohta vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele.  
  
8. Lennutegevuse juhendid 
8.1. Juhised lennueelseks ettevalmistuseks 
8.1.1. üldprotseduurid; 
8.1.2. eelneva riskifaktori ja ohutu kõrguse määramine; 
8.1.3. õhusõiduki massi, raskuskeskme ja sooritusarvude määramine; 
8.1.4. avariiprotseduuride kirjeldused, näit. lasti, kemikaalide või kütuse allaheitmise 
ning nendega seonduvad meeskonnaliikmete tegevuse kirjeldused; 
8.1.5. muu eespool nimetamata lennuülesandega seotud tegevuse kirjeldus; 
8.1.6. rahvusvahelise NOTAM–büroo NOTAM-teadete, meteoroloogilise 
informatsiooni ning muu lennuohutuse seisukohalt kriitilise informatsiooni hankimise 
korraldus õhusõiduki baaslennuväljal ja tegevuspiirkonnas; 
8.1.7. lennuülesande sooritamiseks vajalik erivarustuse kirjeldus (peeglid, 
kaubarakised, konteinerid, raadio eriaparatuur, raadiokõrgusemõõtja jne); 
8.1.8. ülekantud rikete loetelu leht (Deferred Defect List – DDL), minimaalvarustuse 
loetelu (MEL); 
8.1.9. pardadokumentide, kaasa arvatud õhusõiduki tehnilise päeviku täitmise ja 
kaasaskandmise kohustuse kirjeldus. 



  
8.2. Õhusõiduki maapealse teenindamise juhendid 
8.2.1. tankimise protseduuri kirjeldus õhusõiduki baaslennuväljal ja lennutöö 
sooritamise kohas ning ettevaatusabinõude kirjeldused keskkonnareostuse 
vältimiseks; 
8.2.2. reisijate, lennutöö spetsialistide ja maapealse personali instrueerimise 
kirjeldused; 
8.2.3. õhusõiduki maapealse jäätõrje korraldus;  
8.2.4. muu saaste likvideerimise korraldus. 
  
8.3. Lennuprotseduuride kirjeldused 
8.3.1. protseduuride kirjeldus sõltuvalt õhusõiduki tüübist ja lennuülesande 
iseloomust, kaasa arvatud erilubade vajalikkuse kohta keerulise maastiku kohal 
tegutsemiseks; 
8.3.2. kõrgusemõõtjate seadmise kirjeldus; 
8.3.3. kütusesüsteemi käitamise kirjeldus; 
8.3.4. turvavööde kasutamise kirjeldus; 
8.3.5. tegevus hoiatussignaali ilmumisel; 
8.3.6. vabade istmete kasutamise korraldus; 
8.3.7. lennuülesandega seotud ilmastikutingimuste arvestamise nõuded; 
8.3.8. ohutuse reeglid kabiinis (kaasa arvatud suitsetamine); 
8.3.9. õhusõiduki keerisjälg; 
8.3.10. soovitused ohtlikes atmosfääritingimustes töötamiseks. 
  
8.4. Hapniku kasutamine õhusõidukis 
8.4.1. Loetelu tingimustest (kõrgus, öö jne), mille korral hapniku kasutamine on 
kohustuslik.  
8.4.2. Erinõuded meeskonnale, lennutöö spetsialistidele ja reisijatele. 
 
9. Ohtlikud ained ja relvad 
9.1. Teave, instruktsioonid ja üldised juhendid ohtlike kaupade veo kohta, kaasa 
arvatud: 
9.1.1. käitaja ohtlike kaupade veo metoodika kirjeldus; 
9.1.2. juhendid ohtlike kaupade vastuvõtmise, märgistamise, käitlemise, hoiustamise 
ja eraldamise nõuete kohta; 
9.1.3. erilised teatamisnõuded õnnetuse või juhtumi puhul, mis on seotud ohtlike 
kaupade veoga; 
9.1.4. protseduuride kirjeldus ohtlike kaupadega seotud erakorraliste olukordade 
puhuks; 
9.1.5. ohtlike kaupade veoga seotud personali kohustused vastavalt punktile OPS 
1.1215 (Nõukogu määrus nr 3922/91 tehniliste nõuete ja haldusprotseduuride 
kooskõlastamise kohta tsiviillennunduses); 
9.1.6. juhendid õhusõiduki käitaja töötajate transportimise kohta lennukiga. 
9.2. Relvade, laskemoona ja sportrelvade veo tingimused.  
  
10. Julgestus 
Julgestusinstruktsioonide kirjeldused ning lennuettevõtja personali õiguste, kohustuste 
ja vastutuse kirjeldus. 
  
11. Lennuohutust mõjutavast juhtumist teatamise korraldus 



11.1. lennuõnnetuste, -intsidentide ja juhtumite definitsioonid; asjaomase personali 
vastutus; 
11.2. ettekande protseduur koos vastavate ettekannete vormidega; 
11.3. eriteadete edastamise korraldus, kui pardal oli ohtlik last. 
  
12. Lennureeglid 
12.1.  Lennureeglid ja nendega seotud õigusaktid. 
12.2.  Protseduurid vajalike erilubade ja erandite tegemiseks. 
 
13. Õhusõiduki rentimise korraldamise kirjeldus. 
   
II OSA. ÕHUSÕIDUKI KÄITAMISNÕUDED VASTAVALT TÜÜBILE 
  
0. Õhusõiduki käitamise üldinfo ja mõõtühikud 
0.1. Õhusõiduki käitamise üldinfo, sealhulgas õhusõiduki mõõtmed, mõõtühikud ja 
teisendustabelid. 
  
1. Õhusõiduki käitamispiirangud 
1.1. Õhusõiduki sertifitseeritud- käitamispiirangute kirjeldus, kaasa arvatud lennutöö 
aparatuuri kohta, mis peab sisaldama järgmiseid andmeid või kirjeldusi: 
1.1.1. õhusõiduki sertifitseerimise aluseks olevate dokumentide loetelu; 
1.1.2. reisijate paigutus (koos diagrammiga) õhusõidukis; 
1.1.3. õhusõidukiga lubatud lennutööde loetelu ja kirjeldus; 
1.1.4. õhusõiduki meeskonna koosseis; 
1.1.5. õhusõiduki mass ja massikese; 
1.1.6. õhusõiduki kiiruspiirangud; 
1.1.7. õhusõiduki tsentreerimisgraafik; 
1.1.8. õhusõiduki käitamispiirangud tulenevalt tuule tugevusest; 
1.1.9. lennutehniliste võimaluste piirangud; 
1.1.10. tegevuse kirjeldus vedelike mahaloksumisel; 
1.1.11. tegevuse kirjeldus konstruktsiooni saastumisel; 
1.1.12. süsteemsete piirangute kirjeldused. 
  
2. Käitamise eriolukordade protseduurid 
Eriolukordade protseduurid, kontrollkaardid ja protseduurid mistahes lennutööga 
seotud ohtliku situatsiooni korral, mis ei ole kajastatud õhusõiduki käsiraamatus. 
  
3. Käitamise tavaprotseduurid 
Tavaprotseduurid, kontrollkaardid ja mistahes lennutööga seotud tegevused, mis ei 
ole kajastatud õhusõiduki käsiraamatus. 
 
4. Lennutehnilised võimalused 
4.1. Andmed lennutehniliste võimaluste kohta. Materjalid lennutehniliste võimaluste 
kohta, mis on vajalikud sätestatud õhusõiduki käitamisnõuete täitmiseks ning mille 
abil saab kindlaks määrata: 
4.1.1. õhusõiduki stardijärgse tõusu piirangud – massi, kõrguse, temperatuuri; 
4.1.2. õhusõiduki hoovõtu pikkuse (kuiva, märja, puhastamata raja korral); 
4.1.3. andmed lennutrajektoori kohta takistustevaba ala arvutamiseks või vajaduse 
korral starditrajektoori määramiseks; 
4.1.4. kallaku mõju tõusugradiendile; 



4.1.5. õhusõiduki tõusupiirangud marsruudil; 
4.1.6. õhusõiduki tõusupiirangud lähenemisel; 
4.1.7. õhusõiduki tõusupiirangud maandumiselt kordusringile minekul; 
4.1.8. läbijooksu pikkuse (kuiva, märja, puhastamata raja korral), sealhulgas lennu 
ajal tekkinud süsteemi või seadme rikke mõju maandumismaa pikkusele; 
4.1.9. pidurdamisvõimsuse piiranguid ning 
4.1.10. erinevatel lennuetappidel kasutatavad kiirused (arvestades ka märgasid või 
puhastamata radasid). 
4.2. Lennutehniliste võimaluste lisaandmed. Vajaduse korral lisaandmed 
lennutehniliste võimaluste kohta, sealhulgas: 
4.2.1. õhusõiduki tõusugradient kõikide töötavate mootoritega; 
4.2.2. õhusõiduki vajumisgradient seiskunud mootoriga (drift-down data); 
4.2.3. õhusõiduki jäätõrje-/jäätumisvastaste vedelike mõju; 
4.2.4. õhusõiduki lend väljalastud telikuga; 
4.2.5. kolme või enama mootoriga lennuki ülelend ühe mittetöötava mootoriga ning 
4.2.6. lennud, mida sooritatakse varustatuse muudatuste loetelu (CDL) alusel. 
  
5. Õhusõiduki mass ja massikese 
Massi ja massikeskme arvutamise instruktsioon, mis sisaldab: 
5.1. arvutamise süsteemi; 
5.2. dokumentatsiooni täitmise juhendit; 
5.3. massiga seotud piirangute kirjeldusi. 
  
6. Õhusõiduki laadimise nõuded 
Õhusõidukile lasti peale- ja mahalaadimise ning sisemise ning välimise lasti 
kinnitamise nõuded. 
  
7. Lennu planeerimise nõuded 
7.1. Andmed ja juhised, mis on vajalikud lennueelseks ja lennuaegseks 
planeerimiseks. 
7.2. Eriülesannete protseduuride kirjeldused (näit. inimeste transport 
rippveovahendiga). 
  
8. Õhusõiduki konfiguratsiooni erinevuste loetelu 
Seeriatootest erineva õhusõiduki eripära kirjeldus. 
 
9. Õhusõiduki minimaalvarustuse loetelu (MEL) 
Konkreetse töö või geograafilise piirkonna jaoks kohaldatud õhusõiduki 
minimaalvarustuse loetelu (MEL). 
  
10. Õhusõiduki avarii- ja päästevahendid, hapnikuga varustatus 
10.1. Päästevahendite kirjeldus vastavalt lennutööde teostamise piirkonnale ja tööde 
iseloomule. 
10.2. Päästevahendite kasutuskõlblikkuse määramise kontrollkaardi kasutamise 
kirjeldus, juhendid päästevahendite kasutamiseks. 
10.3. Vajaliku hapnikukoguse määramise protseduur ja võimalik hapniku kogus 
pardal. 
  
11. Evakueerimisprotseduurid hädaolukorras 
  



12. Õhusõiduki süsteemid 
Õhusõiduki süsteemide ja lennutööks vajaliku aparatuuri kirjeldus. 
   
III OSA. LENNUTÖÖ JA SELLE TEOSTAMISE PIIRKOND 
  
Teave erijuhenditest lennutöö ja selle teostamise piirkonna kohta. 
   
IV OSA. KOOLITUS 
  
1. Nõuded kogu õhusõidukit käitava personali kvalifikatsioonile (lennutunnid, 
kogemused) ettevõtte lennutööde tegemiseks. 
  
2. Meeskonnaliikmete, lennutöö spetsialistide ja maapealse personali 
koolitusprogrammid ja kontrolli protseduurid. 
  
3. Koolitusega seotud protseduurid 
3.1. Lennunduslubade ja pädevusmärgete kehtivusajad, nende pikendamine ja 
uuendamine. 
3.2. Toimingud eksamit mittesooritanud või kontrolli mitteläbinud isikutega. 
  
4. Dokumentide säilitamise tähtaeg. 


