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1 JOHDANTO 

Sotilasilmailuviranomainen voi perustellusta hakemuksesta myöntää toiminnan erityispiir-

teiden vuoksi poikkeuksia sotilasilmailuviranomaisen päätöksistä tai voimassaolevista so-

tilasilmailumääräyksistä.  Hakemuksessa on käytävä ilmi tässä ohjeessa jäljempänä eritel-

lyt asiat. Edellytyksenä poikkeuksen myöntämiselle on, että hakemuksessa on esitetty 

poikkeavan toiminnan vaikutukset lentoturvallisuuteen sekä ne toimenpiteet, joilla hallitaan 

poikkeamisen mahdollisesti aiheuttamat haitalliset vaikutukset lentoturvallisuuteen (ks. 

luku 2.2). 

1.1 Poikkeushakemuksen käsittelyaika 

Hakemus poikkeuksesta perusteluineen on toimitettava sotilasilmailuviranomaiselle pää-

sääntöisesti viimeistään 30 päivää ennen poikkeavan toiminnan suunniteltua aloittamista. 

Mikäli hakemus toimitetaan tätä myöhemmin, sotilasilmailuviranomainen ei voi taata asian 

käsittelyä esitetyssä tavoiteajassa. Mikäli tietyn poikkeuksen hakemisesta on todettu jotain 

sotilasilmailuviranomaisen muussa päätöksessä tai määräyksessä, se syrjäyttää tämän 

ohjeen.                                                                                        

2 HAKEMUKSESSA ESILLE TUOTAVAT ASIAT 

2.1 Haettava poikkeus 

Hakemuksessa tulee kuvata poikkeava menettely ja sen tarve perusteluineen. Lisäksi on 

yksilöitävä päätös tai määräys, jota poikkeuslupahakemus koskee. 

2.2 Turvallisuustason määritys sekä korvaava menettely 

Hakemukseen on liitettävä poikkeavasta menettelystä laadittu riskianalyysi. Hakijan on ris-

kianalyysiin perustuen kuvattava ne toimenpiteet, joilla poikkeavan menettelyn riskitasoa 

hallitaan. Tavoitteena on, ettei esitetyn menettelyn riskitaso kasva verrattuna voimassa 

olevan määräyksen tai päätöksen mukaiseen menettelyyn. Riskitarkastelu on käsiteltävä 

organisaatiossa riittävän korkealla tasolla haettavaan poikkeukseen suhteutettuna. 
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2.3 Poikkeuksen ajankohta ja kesto 

Hakijan on ilmoitettava, mille ajalle poikkeusta haetaan. Lähtökohtaisesti poikkeavan toi-

minnan tulee olla lyhytaikaista, ei jatkuvaa. 

 

 

Yksikön päällikkö    

Insinöörieversti  Kim Juhala 

 

Tutkimuspäällikkö 

Insinöörieverstiluutnantti  Juha Vantila 
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