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Valtioneuvoston asetus

N:o 423

radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2010

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esitte-
lystä,
muutetaan radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta 22 päivänä joulukuuta 2009
annetun valtioneuvoston asetuksen (1169/2009) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2 momentti ja liitteen
otsikko sekä
lisätään liitteeseen uusi 6 kohta seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään niiden radio-
taajuuksien käytöstä (taajuussuunnitelma),
joita käytetään viestintämarkkinalain
(393/2003) 4 §:ssä tarkoitettuun toimilupaa
edellyttävään teletoimintaan, televisio- ja ra-
diotoiminnasta annetun lain (744/1998)
7 §:ssä tarkoitettuun toimiluvanvaraiseen te-
levisio- ja radiotoimintaan sekä näillä taa-
juusalueilla tapahtuvaan tuotekehitys-, tes-
taus- ja opetuskäyttöön.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Televisioverkot

— — — — — — — — — — — — —
Taajuusalueella 470 – 790 MHz valtakun-

nallisen ja alueellisen televisiotoiminnan yh-
teiskäytössä on kuusi kanavanippua, joista
yksi on ensisijaisesti varattu Yleisradio Oy:n
julkisen palvelun tehtävän hoitamista ja
Yleisradio Oy:lle myönnetyn toimiluvan mu-
kaisen ohjelmiston välittämistä varten. Alu-
eelliseen televisiotoimintaan Vaasan ja Sei-
näjoen seuduilla on kummallakin alueella
yksi kanavanippu.
— — — — — — — — — — — — —

65—2010



Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan
ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimiin.

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2010

Viestintäministeri Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies Maaret Suomi

1578 N:o 423



Liite

Toimiluvanvaraiseen teletoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen televisio- ja radiotoimin-
taan varattujen taajuusalueiden käyttörajoitukset

— — — — — — — — — — — — —

6 Tuotekehitys-, testaus- ja opetuskäyttö toimiluvanvaraisen televisiotoiminnan taajuuk-
silla
Seuraavilla maantieteellisillä alueilla H ja I on rajoituksia toimiluvanvaraiseen televisiotoimin-
taan:
Alue H: Ympyrä, jonka keskipiste on 24E5522 / 60N0950 (KKJ) ja säde 10 km. Rajoitukset
koskevat seuraavien kuntien osia: Espoo ja Helsinki
Alue I: Ympyrä, jonka keskipiste on 22E2010 / 60N2650 (KKJ) ja säde 9 km. Rajoitukset
koskevat seuraavien kuntien osia: Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Raisio, Rusko ja Turku.
Alueella H toimiluvanvarainen televisiotoiminta ei saa kanavilla 22, 23 ja 41 aiheuttaa
suurempaa kentänvoimakkuutta kuin 56 dBµV/m (1 prosentti ajasta, 50 prosenttia paikoista)
mitattuna 10 metrin korkeudessa maan pinnasta. Tuotekehitys-, tutkimus- ja opetuskäyttö on
sallittu alueelle H sijoitettavilla lähettimillä televisiokanavilla 22, 23 ja 41 siten, ettei kullakin
kanavalla alueen reunaviivalla 10 metrin korkeudessa maan pinnasta mitattu kentänvoimak-
kuus ylitä arvoa 78 dBµV/m (50 prosenttia ajasta, 50 prosenttia paikoista).
Alueella I toimiluvanvarainen televisiotoiminta ei saa kanavilla 38 ja 48 aiheuttaa suurempaa
kentänvoimakkuutta kuin 56 dBµV/m (1 prosentti ajasta, 50 prosenttia paikoista) mitattuna 10
metrin korkeudessa maan pinnasta. Tuotekehitys-, tutkimus- ja opetuskäyttö on sallittu alueelle
I sijoitettavilla lähettimillä televisiokanavilla 38 ja 48 siten, ettei kullakin kanavalla alueen
reunaviivalla 10 metrin korkeudessa maan pinnasta mitattu kentänvoimakkuus ylitä arvoa 78
dBµV/m (50 prosenttia ajasta, 50 prosenttia paikoista).
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Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

N:o 424

Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun liikenne- ja viestintä-
ministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti
muutetaan Liikenteen turvallisuusviraston maksullisista suoritteista 22 päivänä joulukuuta
2009 annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen (1696/2009) liite seuraavasti:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä toukokuuta 2010.

Helsingissä 20 päivänä toukokuuta 2010

Liikenneministeri Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies Sabina Lindström
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M A K S U T A U L U K K O 
 

MAKSUASETUKSEN 2 § 
 
Ilmailutoimiala maksu  vuosimaksu 
 
1. Lentotoimintaa koskevat luvat ja hyväksynnät 
 
1.1 Liikennelupa (OL) 
 
Lentokoneet MTOM enintään 5700 kg/ helikopterit enintään 
3175 kg ................................................................................................ 1 500  1 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 5700 kg ja enintään 25000 kg/  
helikopterit yli 3175 kg........................................................................ 3 000  2 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 25000 kg....................................................... 6 000  4 000 euroa 
 
1.2 Lentotoimintalupa (JAR-/ EU- OPS:n mukainen AOC) sisältäen yrityksen OM- ja  
QM-hyväksynnät (esimerkiksi minimivarusteluettelo) ja OM/QM -muutosten hyväksynnät 
 
Luvassa 1–10 ilma-alusta 
 
Lentokoneet MTOM enintään 1000 kg................................................ 3 000  2 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 1000 kg ja enintään 2700 kg / helikopterit 
enintään 1000 kg.................................................................................. 7 500  5 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 2700 kg ja enintään 5700 kg / helikopterit  
yli 1000 kg ja enintään 3175 kg...........................................................15 000 10 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 5700 kg ja enintään 12000 kg / helikopterit 
yli 3175kg ............................................................................................22 500 15 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 12000 kg ja enintään 25000 kg ....................30 000 20 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 25000 kg ja enintään 50000 kg.....................37 500 25 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 50000 kg.......................................................42 000 28 000 euroa 
 
Luvassa 11 – 25 ilma-alusta 
 
Lentokoneet MTOM enintään 1000 kg................................................ 4 500  3 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 1000 kg ja enintään 2700 kg / helikopterit 
enintään 1000 kg..................................................................................12 500  7 500 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 2700 kg ja enintään 5700 kg / helikopterit  
yli 1000 kg ja enintään 3175 kg...........................................................22 500 15 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 5700 kg ja enintään 12000 kg / helikopterit 
yli  3175 kg ..........................................................................................33 750 22 500 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 12000 kg ja enintään 25000 kg ....................45 000 30 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 25000 kg ja enintään 50000 kg.....................56 250 37 500 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 50000 kg.......................................................63 000 42 000 euroa 
 
Luvassa 26 – 50 ilma-alusta 
 
Lentokoneet MTOM enintään 1000 kg................................................ 6 000  4 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 1000 kg ja enintään 2700 kg / helikopterit 
enintään 1000 kg..................................................................................15 000 10 000 euroa 
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Lentokoneet MTOM yli 2700 kg ja enintään 5700 kg / helikopterit 
yli 1000 kg ja enintään 3175 kg...........................................................  30 000 20 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 5700 kg ja enintään 12000 kg / helikopterit 
yli  3175 kg ..........................................................................................  45 000 30 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 12000 kg ja enintään 25000 kg ....................  60 000 40 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 25000 kg ja enintään 50000 kg.....................  75 000 50 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 50000 kg.......................................................  84 000 56 000 euroa 
 
Luvassa yli 50 ilma-alusta 
 
Lentokoneet MTOM enintään 1000 kg................................................  12 000 8 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 1000 kg ja enintään 2700 kg /  
helikopterit enintään 1000 kg...............................................................  30 000 20 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 2700 kg ja enintään 5700 kg /  
helikopterit yli 1000 kg ja enintään 3175 kg .......................................  60 000 40 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 5700 kg ja enintään 12000 kg /  
helikopterit yli  3175 kg.......................................................................  90 000 60 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 12000 kg ja enintään 25000 kg ....................120 000 80 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 25000 kg ja enintään 50000 kg.....................150 000 100 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 50000 kg.......................................................168 000 112 000 euroa 
 
Huom. 1: Jos lentotoimintalupa oikeuttaa harjoittamaan lentotoimintaa yksinomaan lentoko-
neilla näkölentosääntöjen (VFR) mukaisesti, alennetaan kohdan 1.2 mukaisia maksuja 50 %. 
 
1.3 Lentotoimintalupa kuumailmapalloille sekä lentotyölupa sisältäen yritykseltä vaadittavan 

ohjeistuksen (esimerkiksi minimivarusteluettelo) ja ohjeistuksen muutosten hyväksynnät  
 
Luvassa 1-10 ilma-alusta 
 
Lentokoneet MTOM enintään 1000 kg; lisäksi kaikki  
ilmalaivat ja kuumailmapallot..............................................................   750  500 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 1000 kg ja enintään 2700 kg /  
helikopterit enintään 1000 kg............................................................... 1 500  1 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 2700 kg ja enintään 5700 kg /  
helikopterit yli 1000 kg ja enintään 3175 kg ....................................... 2 500  1 500 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 5700 kg ja enintään 12000 kg /  
helikopterit yli 3175 kg........................................................................ 5 000  3 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 12000 kg ja enintään 25000 kg .................... 7 500   4 500 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 25000 kg ja enintään 50000 kg.....................10 000  6 500 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 50000 kg.......................................................12 500  8 500 euroa 
 
Luvassa yli 10 ilma-alusta 
 
Lentokoneet MTOM enintään 1000 kg; lisäksi kaikki  
ilmalaivat ja kuumailmapallot.............................................................. 1 500   1 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 1000 kg ja enintään 2700 kg /  
helikopterit enintään 1000 kg............................................................... 3 000   2 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 2700 kg ja enintään 5700 kg /  
helikopterit yli 1000 kg ja enintään 3175 kg ....................................... 5 000   3 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 5700 kg ja enintään 12000 kg /  
helikopterit yli 3175 kg........................................................................10 000   6 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 12000 kg ja enintään 25000 kg.....................15 000  9 000 euroa 
 
 



 N:o 424  
  

 

1583

Lentokoneet MTOM yli 25000 kg ja enintään 50000 kg.....................20 000 13 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 50000 kg.......................................................25 000 17 000 euroa 
 
1.4 Lentotoimintaluvan tai lentotyöluvan muuttaminen  
 (ilma-alusta, henkilöä tai toimintamuotoa koskevien tietojen  
 poistaminen on maksutonta)   maksu 
 
Lentotoimintalupa: 
Lentokoneet MTOM enintään 1000 kg; lisäksi kaikki  
ilmalaivat ja kuumailmapallot..................................................................................  250 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 1000 kg ja enintään 2700 kg /  
helikopterit enintään 1000 kg...................................................................................  300 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 2700 kg ja enintään 5700 kg /  
helikopterit yli 1000 kg ja enintään 3175 kg ...........................................................  500 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 5700 kg ja enintään 12000 kg /  
helikopterit yli  3175 kg...........................................................................................  1 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 12000 kg ja enintään 25000 kg.........................................  1 500 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 25000 kg ja enintään 50000 kg.........................................  2 000 euroa 
Lentokoneet MTOM yli 50000 kg...........................................................................  2 500 euroa 
Vastuuhenkilön muutos ...........................................................................................  100 euroa 
 
Lentotyölupa (kaikki): .............................................................................................  250 euroa 
Vastuuhenkilön muutos ...........................................................................................  100 euroa 
 
 
1.5 JAR-/ EU-OPS-vaatimusten mukaiset hyväksynnät erillisinä (myönnettäessä AOC:n  
 haltijalle ensimmäisen kerran kunkin ilma-alustyypin kohdalla) 
 
LVTO (RVR/Vis<150 m), CAT II, IIIA, IIIB, IIIC [1] .......................................... 2 600 euroa 
RVSM [1] ............................................................................................................... 2 600 euroa 
MNPS, B-RNAV, P-RNAV, RNAV-APP [1] ........................................................ 2 600 euroa 
Jyrkkä lähestyminen ............................................................................................... 2 600 euroa 
ETOPS [1] ............................................................................................................... 2 600 euroa 
HEMS [1]................................................................................................................. 5 200 euroa 
Vaarallisten aineiden kuljetuslupa [1] .................................................................... 2 600 euroa 
Uuden monimoottorisen turbiinikäyttöisen ilma-alustyypin hyväksyntä [1][2] ...... 5 200 euroa 
Yrityksen lupa antaa matkustamomiehistön peruskoulutusta ja  
oikeus antaa pätevyystodistuksia ............................................................................. 5 200 euroa 
Leasing-hyväksyntä (ilma-aluksen vuokraus AOC:n haltijoiden välillä) [3] 
a) vuokraus miehistöineen (wet lease) .....................................................................    400 euroa 
b) vuokraus ilman miehistöä (dry lease) ..................................................................    800 euroa 
Muut JAR-/ EU-OPS -vaatimusten mukaiset luvat ja hyväksynnät .......................    800 euroa 
 
[1] Merkitään lentotoimintalupaan 
[2] Kun AOC:hen liitetään ensimmäinen tässä kohdassa tarkoitetun tyyppinen ilma-alus, peri-
tään uuden ilma-alustyypin edellyttämän maksun lisäksi maksut kaikista siinä yhteydessä 
myönnetyistä uusista erityishyväksynnöistä; seuraavien samantyyppisten ilma-alusten 
AOC:hen liittämisen yhteydessä erityishyväksyntämaksuja ei peritä. Jos AOC:hen aiemmin 
liitetylle ilma-alustyypille myönnetään uusi erityishyväksyntä ensimmäisen kerran, erityishy-
väksynnästä peritään maksu. 
[3] Tapauksissa, joissa sekä vuokralle ottajalla että vuokralle antajalla on Liikenteen turvalli-
suusviraston myöntämä AOC, maksu peritään ainoastaan vuokralle ottajalta. 
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1.6 Kansallisten OPS −määräysten mukaiset hyväksynnät 
 
Lupa käyttää 1-moottorisia potkuriturbiinilentokoneita yöllä/ 
IMC:ssä muutoin kuin erityis-VFR:n mukaan......................................................... 5 200 euroa 
Vaarallisten aineiden kuljetuslupa .......................................................................... 1 300 euroa 
Aluesuunnistuslaitteen käytön hyväksyntä ............................................................. 1 300 euroa 
RVSM -hyväksyntä ................................................................................................. 1 300 euroa 
Minimivarusteluettelon hyväksyminen muulle kuin lentotoimintaluvan tai  
lentotyöluvan haltijalle (vain yksityiskäytössä oleva ilma-alus) 
MTOM enintään 5700 kg ........................................................................................ 1 000 euroa 
MTOM yli 5700 kg.................................................................................................. 1 500 euroa 
Lentonäytös- tai –kilpailulupa .................................................................................    300 euroa 
Lentonäytöslupa yksittäiseen lentoesitykseen yksittäisellä ilma-aluksella..............    100 euroa 
Näytöslentäjän hyväksyminen .................................................................................    100 euroa 
Muut OPS -määräysten mukaiset luvat ja hyväksynnät ..........................................    500 euroa 
 
1.7 Lentosimulaattoreiden ja lennonharjoittelulaitteiden 
 hyväksynnät maksu vuosimaksu 
 
FFS-laitteen hyväksyminen, sisältäen yhden ilma-alusversion 
yhdellä moottoriversiolla .....................................................................23 000 14 000 euroa 
Lisämaksu jokaista FFS-laitteeseen lisättävää ilma-alustyyppiä 
tai -versiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden sisältäen 
yhden moottoriversion .........................................................................7 000   4 200 euroa 
Lisämaksu jokaista FFS-laitteen ilma-alusversioon lisättävää  
moottoriversiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden ..................3 500   2 000 euroa 
FTD2- tai FTD3-laitteen hyväksyminen, sisältäen yhden ilma- 
alusversion yhdellä moottoriversiolla ..................................................7 000   4 000 euroa 
Lisämaksu jokaista FTD2- tai FTD3-laitteeseen lisättävää ilma- 
alustyyppiä tai -versiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden  
sisältäen yhden moottoriversion ..........................................................1 700   1 000 euroa 
Lisämaksu jokaista FTD2- tai FTD3-laitteen ilma-alusversioon  
lisättävää moottoriversiota (joka vaatii omat QTG-testinsä) kohden ..1 000  600 euroa 
FTD1-, FNPT-, BITD- tai OTD-laitteen hyväksyminen, sisältäen  
yhden ilma-alusversion yhdellä moottoriversiolla...............................4 500   2 000 euroa 
Lisämaksu jokaista FTD1-, FNPT-, BITD- tai OTD-laitteeseen  
lisättävää ilma-alustyyppiä tai -versiota (joka vaatii omat QTG- 
testinsä) kohden sisältäen yhden moottoriversion ...............................1 200  500 euroa 
Lisämaksu jokaista FTD1-, FNPT-, BITD- tai OTD-laitteen ilma- 
alustyyppiin tai -versioon lisättävää moottoriversiota (joka vaatii  
omat QTG-testinsä) kohden.................................................................   650  300 euroa 
 
FSTD-laitteen käyttäjähyväksyntä ......................................................   100 euroa 
 
Huomautus 2: Ensimmäisen hyväksynnän maksu sisältää hyväksynnän ja laitetta koskevat vi-
ranomaispalvelut ensimmäisen vuoden ajalle . 
 
Vuosimaksu sisältää hyväksynnän uudistamisen ja laitetta koskevat viranomaispalvelut vuo-
den ajalle. Vuosimaksu ei kuitenkaan sisällä laitteen hyväksyntätason muutoksesta (esim. 
FNPT-tasoisen laitteen hyväksyttäminen FTD2-tasoon) aiheutuvia hyväksymisprosesseja, 
vaan tällaisissa tapauksissa veloitettava maksu on sama kuin uuden hyväksyntätason ensim-
mäisen hyväksynnän maksu. 
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Ensimmäisellä hyväksynnällä tarkoitetaan ensimmäistä JAR-määräysten mukaisesti tehtävää 
hyväksyntää. Jos siis FFS-laitteella on entuudestaan voimassa oleva bilateraalisesti hyväksy-
tyn (kuten esitetty lähteessä JAA Administrative & Guidance Material, Section Six: Syntetic 
Training Devices, Part Two: Procedures) JAA/EASA-jäsenvaltion myöntämä JAR-määräysten 
mukainen hyväksyntä, niin suoritettava hyväksyntä ei ole ensimmäinen hyväksyntä (vaikka se 
olisi Suomen ilmailuviranomaiselle ensimmäinen hyväksyntä kyseiselle laitteelle), vaan täl-
löin hyväksynnästä veloitettava maksu on sama kuin kyseeseen tulevan laitteen vuosimaksu. 
 
Jos laitteelle haetaan ja hyväksytään kaksi eri hyväksyntätasoa (esim. FNPT ja FTD), niin ve-
loitettava maksu on sama kuin korkeammalle hyväksyntätasolle yksinään.  
 
1.8 Muut hyväksynnät ja suoritteet  maksu 
 
Poikkeuslupa lentotoimintamääräyksestä, maksu/hakemus .................................... 500 euroa 
Muutos lentotoimintamääräyksestä annettuun poikkeuslupaan...............................   50 euroa 
Lisämaksu (taulukkohinnan lisäksi); normaalin virastoajan ulkopuolella 
hakijan pyynnöstä tapahtuneesta luvan, hyväksynnän tai poikkeushakemuksen 
välittömästä käsittelystä, maksu/hakemus ............................................................... 600 euroa 
Muut kuin edellä olevissa kohdissa mainittuihin hyväksyntöihin liittyvät  
käsikirjamuutosten hyväksynnät (esimerkiksi yksityiskäytössä olevan  
ilma-aluksen minimivarusteluettelo) ....................................................................... 500 euroa 
Lentotoimintaorganisaation vastuuhenkilön koe .....................................................   30 euroa 
 
Huom. 2: Edellä mainitut lentotoiminta- ja lentotyölupamaksut määräytyvät luvassa olevan 
raskaimman ilma-alusluokan mukaan. Kuitenkin lupamuutoksen maksu määräytyy ainoastaan 
muutoksen kohteina olleista ilma-aluksista raskaimman mukaan. 
 
Huom. 3: Vuosimaksu sisältää luvan tai hyväksynnän uudistamisen ja vuotuisen tarkastustoi-
minnan. 
 
Huom. 4: Vuosimaksut peritään vuosittain yhdessä erässä. Vuosimaksu nousee ylempään 
luokkaan ja on maksettava viivytyksettä, kun ilma-alusten lukumäärä tai suurin sallittu len-
toonlähtömassa ylittää raja-arvon. Jos ilma-alusten lukumäärä tai suurin sallittu lentoonlähtö-
massa laskee vuoden aikana raja-arvon alle, hyvitystä ei makseta. 
 
2. Koulutustoimintaa koskevat luvat ja hyväksynnät  maksu vuosimaksu 
 
2.1 FTO-hyväksyntä (JAR-FCL FTO Approval) 
 
Hyväksyntä sisältäen OM:n, TM:n, QM:n sekä yhden kurssin ja  
toimipaikan hyväksynnän ....................................................................4 500  1 000 euroa  
- liittyvien lisäkurssien (ositetut kurssit) maksu/kurssi........................   450  100 euroa 
- liittyvien lisäkurssien (yhdistetyt kurssit) maksu/kurssi....................   900  100 euroa 
- lisämaksu  ilma-alusten tyyppikurssista, lentokoneet MTOM yli  
5700 kg/ monimoottoriset helikopterit, maksu/ tyyppi........................1 000  1 000 euroa 
- lisämaksu toimipaikkojen määrän perusteella, maksu/  
lisätoimipaikka.....................................................................................1 500  500 euroa 
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2.2. TRTO-hyväksyntä (JAR-FCL TRTO Approval) 
 
Hyväksyntä sisältäen OM:n, TM:n, QM:n sekä yhden kurssin ja  
toimipaikan hyväksynnän ....................................................................3 000  1 000 euroa 
- liittyvien lisäkurssien maksu/ kurssi..................................................   450  100 euroa 
 
 
 
lisämaksu  ilma-alusten tyyppikurssista lentokoneet MTOM yli  
5700 kg/ monimoottoriset helikopterit, maksu/ tyyppi........................1 000  1 000 euroa 
- lisämaksu toimipaikkojen määrän perusteella, maksu/  
lisätoimipaikka.....................................................................................1 500  500 euroa 
 
2.3 TR-ja CR-kurssihyväksyntä    maksu 
 
Hyväksyntä sisältäen yhden kurssin koulutusohjeiden, koulutusohjelman  
ja yhden toimipaikan hyväksynnän............................................................................1500 euroa 
- lisämaksu tyyppikurssista, lentokoneet MTOM yli 5 700 kg /  
monimoottoriset helikopterit, maksu/ tyyppi .............................................................1500 euroa 
- lisämaksu koulutuksen laajuuden perusteella, maksu/koulutettava.........................     50 euroa 
- koulutettavan lisäys hyväksytylle kurssille, maksu/ koulutettava ...........................     50 euroa 
- ilma-aluksen lisäys hyväksytylle kurssille, maksu/ ilma-alus .................................     50 euroa 
- lisämaksu toimipaikkojen määrän perusteella, maksu/ lisätoimipaikka..................   500 euroa 
 - lentokoneet tai helikopterit; vain simulaattorilla suoritetun  
tyyppikurssin ja lentokokeen jälkeen lennettävät koululennot ..................................   250 euroa  
 
2.4 Kansallinen koulutuslupa  maksu  vuosimaksu 
 
Vain teoria- tai vain lentokoulutus sisältäen yhden kurssin  
ja toimipaikan ......................................................................................... 100 100 euroa 
Teoria- ja lentokoulutus sisältäen yhden kurssin ja  
toimipaikan ............................................................................................. 200 150 euroa 
- lisämaksu/ lupakirjaan liitettävä tai siihen merkittävään  
kelpuutukseen  
johtava kurssi ........................................................................................... 50  50 euroa 
- lisämaksu toimipaikkojen määrän perusteella, maksu/  
lisätoimipaikka.........................................................................................100   100 euroa 
 
2.5 Lupien ja käsikirjojen (OM, TM ja QM) muutosten käsittely   maksu 
 
Käsikirjan muutos, maksu/ muutoksen hallinnointilomake.....................................  500 euroa  
Kansalliseen koulutuslupaan liittyvien ohjeiden tai koulutusohjelman 
muutos, maksu / hakemus ........................................................................................  50 euroa 
 
2.6 Hyväksyntätodistuksen tai koulutusluvan muutokset   maksu 
 
JAR-FCL hyväksyntätodistukseen liitettävä ositettu kurssi ....................................     450 euroa 
JAR-FCL hyväksyntätodistukseen liitettävä yhdistetty kurssi ................................     900 euroa 
JAR-FCL hyväksyntätodistukseen lisättävä toimipaikka ........................................  1 500 euroa 
JAR-FCL hyväksyntätodistukseen lisättävä lentokone MTOM  
enintään 5700 kg tai yksimoottorinen helikopteri, maksu/ lisättävä ilma-alus ........     500 euroa 
JAR-FCL hyväksyntätodistukseen lisättävä lentokone MTOM yli 5700 kg  
tai monimoottorinen helikopteri, maksu/ lisättävä ilma-alus...................................  1 000 euroa  
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Kansalliseen koulutuslupaan lisättävä kurssi...........................................................  50 euroa 
Kansalliseen koulutuslupaan lisättävä toimipaikka .................................................  100 euroa 
Vastuuhenkilön muutos tai lisäys (FCL tai TRG- lupa) ..........................................  100 euroa 
Maakoulutuslaitteen lisäys (FCL tai TRG-lupa)......................................................  100 euroa 
 
 
2.7 Ilmaliikennepalvelukoulutusorganisaation hyväksyntä  maksu        vuosimaksu 
 
Koulutusorganisaatio sisältäen yhden koulutusohjelman 
tai kurssin hyväksynnän.......................................................................4 000  2 500 euroa 
 
Hyväksynnän vaativa kurssi, maksu/ kurssi ........................................1 500 euroa 
 
 
2.8 Ilmaliikennepalvelukoulutusorganisaation hyväksyntään liittyvät muutokset 
 
Hyväksynnän vaativa muutos ..............................................................500/kpl 
 
2.9 Osa 147 koulutusorganisaation toimilupa  maksu  vuosimaksu 
 
Toimilupa peruskoulutukseen sisältäen MTOE:n, yhden  
lupakirjaluokan ja yhden toimipaikan hyväksynnän............................3 500  1 500 euroa 
Toimilupa tyyppikoulutukseen sisältäen MTOE:n, yhden  
tyyppikurssin ja yhden toimipaikan hyväksynnän ...............................2 500  1 500 euroa 
 
2.10 Osa 147/66-koulutusorganisaation toimiluvan muuttaminen  
 
- Koulutusluokan lisäys peruskoulutustoimilupaan .............................2 500 euroa 
- Kurssin lisäys tyyppikoulutustoimilupaan.........................................2 500 euroa 
 
2.11 Osa 66/TR/CR-kurssihyväksyntä  
 
- lentokoneet MTOM enintään 5700 kg tai yksimoottoriset  
helikopterit ...........................................................................................   600 euroa 
- lentokoneet MTOM yli 5700 kg tai monimoottoriset  
helikopterit ...........................................................................................1 000 euroa  
 
2.12 Kansallinen koulutuslupa rullauskelpuutusta varten..............   400   200 euroa 
 
2.13 Kansallisten kelpoisuuksien muuntaminen Osa 66-lupakirjaksi 
 
Muuntoraportin hyväksyminen............................................................   500 euroa 
Koehyvitysraportin hyväksyminen ......................................................   700 euroa 
 
2.14 Poikkeuslupahakemusten käsittely 
 
Poikkeamahakemuksen käsittely, JAR-FCL-vaatimukset,  
maksu/ hakemus ..................................................................................   500 euroa 
Poikkeamahakemuksen käsittely, kansalliset määräykset,  
maksu/ hakemus...................................................................................   100 euroa 
 
Huom. 5: Vuosimaksu sisältää luvan tai hyväksynnän jatkamisen ja vuotuisen tarkastustoi-
minnan. Osa 147/66-koulutusorganisaation osalta vuosimaksu sisältää hyväksytyn käsikirjan/ 
kurssihyväksynnän muutokset. 
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3. Teoria- ja lentokokeet 
 
3.1 Teoriakoemaksut 
 
Muut kuin PPL, maksu/ osakoe ...........................................................26 euroa 
PPL, maksu/osakoe..............................................................................10 euroa 
Toimintaorganisaation vastuuhenkilö..................................................30 euroa 
Teoriakokeiden oikaisuvaatimusosoituksen käsittely..........................42 euroa 
 
3.2 Lentokoe- tai tarkastuslentomaksut 
 
Lentokoe tai tarkastuslento ................................................................300 euroa 
Lisämaksu useamman kuin yhden lentokokeen/ tarkastuslennon  
suorittamisesta yhdistettynä ...............................................................150 euroa 
Hylätyn lentokokeen tai tarkastuslennon uusinta...............................150 euroa 
Valtuutus tarkastuslentoa varten poikkeuslupamenettelyllä ..............100 euroa 
 
Huom. 6: Opettajavaltuuksiin ja –kelpuutuksiin liittyvät valvotut opinnäytetyöt ja taidonarvi-
oinnit rinnastetaan lentokokeisiin ja tarkastuslentoihin. 
 
4. Lupakirjat ja kelpuutukset 
 
4.1 Ammattilupakirjat  
 
Liikennelentäjän (ATPL) lupakirja ...................................................250 euroa 
Ansiolentäjän (CPL) lupakirja sisältäen mahdolliset  
SE/ME/IR-kelpuutukset.....................................................................250 euroa 
MP-TR- tai TRI-kelpuutuksen lisääminen ........................................250 euroa 
Muun kelpuutuksen lisääminen ........................................................100 euroa  
Huoltohenkilöstön kansallinen lupakirja ...........................................150 euroa 
Huoltohenkilöstön Osa 66-lupakirja ..................................................150 euroa 
Uusi kelpuutus tai luokka huoltohenkilöstön Osa 66-lupakirjaan .....100 euroa 
Kelpuutukseen tai luokkaan liittyvän rajoituksen poistaminen  
huoltohenkilöstön Osa 66-lupakirjasta ..............................................100 euroa 
Lupakirjan hyväksyminen (validation of license)..............................250 euroa 
Oikeus tai valtuutus kouluttajaksi (MCCI, SFI, STI) ........................250 euroa 
Kouluttajaoikeuden tai – valtuutuksen laajentaminen  
(MCCI, SFI, STI)...............................................................................250 euroa 
Kelpuutukseen liittyvän rajoituksen poistaminen ..............................100 euroa 
 
4.2 Muut lupakirjat 
 
PPL, GPL, MGPL, UPL, AGL, BPL ................................................100 euroa 
Lento-oppilaan lupakirja ...................................................................  30 euroa 
RT-kelpuutuksen myöntäminen ilman olemassa olevaa lupakirjaa...  50 euroa 
Kelpuutuksen lisääminen ..................................................................  50 euroa 
Kelpuutukseen liittyvän rajoituksen poistaminen ..............................  50 euroa 
Lupakirjan hyväksyminen (validation of license)..............................100 euroa 
 
4.3 Lääketieteellinen kelpoisuustodistus ......................................... 50 euroa 
 
4.4 Vanhentuneen kelpuutuksen/merkinnän uusiminen 
 tai voimassaolon jatkaminen ...................................................... 50 euroa 
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4.5 Eräät muut maksut 
 
Lisämaksu (taulukkohinnan lisäksi); hakijan pyynnöstä  
tapahtuvasta lupakirjaa tai lääketieteellistä kelpoisuustodistusta  
koskevasta nopeutetusta käsittelystä, mikäli hakemus tutkitaan  
viimeistään seuraavan työpäivän aikana siitä, kun hakemus on  
jätetty. Lisämaksu peritään, vaikka lupakirjaa tai lääketieteellistä  
kelpoisuustodistusta ei voida myöntää.............................................  500 euroa 
 
Oikeus tai valtuutus toimia lennonopettajien kouluttajana JAR-FCL- 
vaatimusten mukaisessa toiminnassa (FIFI) ....................................  100 euroa  
Oikeus hinaus- ja metsäpalolentäjäkouluttajaksi .............................    50 euroa 
Kielitaitomerkinnän lisääminen .......................................................    50 euroa 
Poikkeuslupahakemuksen käsittely koskien Osa 66-lupakirjaa siten,  
että käsittelyn yhteydessä tehdään uusi AMC-esitys .......................  500 euroa 
Poikkeuslupa-/ hyvityspäätös koskien ammattilupakirjaa,  
kelpoisuustodistusta, oikeutta tai valtuutusta...................................  200 euroa 
Poikkeuslupapäätös koskien muuta lupakirjaa, oikeutta tai  
valtuutusta........................................................................................  100 euroa 
Lupakirja kadonneen tilalle..............................................................    50 euroa 
Lento-oppilaan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja kadonneen tilalle  25 euroa 
Lääketieteellinen kelpoisuustodistus  kadonneen tilalle ..................    25 euroa 
Miehistökortti (Crew Member Certificate) .....................................  100 euroa 
Todistus lupakirjanhaltijalle voimassa olevista lupakirjoista,  
kelpuutuksista ja lääketieteellisistä kelpoisuustodistuksista ............ 50 euroa 
 
Huom. 7: Lupakirjan uudelleen kirjoittamisesta ja siihen sisältyviä oikeuksia muuttamatta pe-
ritään kohtien 4.1 tai 4.2 mukainen uuden hakemuksen käsittelystä/ lupakirjan myöntämisestä 
perittävä maksu. GPL, MGPL, UPL, AGL, BPL lupakirjoihin sovelletaan uudelleen kirjoitta-
misen yhteydessä kohdan 4.4 mukaista maksua. 
 
Lupakirjan erillisestä uudelleenkirjoittamisesta (siihen sisältyviä oikeuksia muuttamatta) peri-
tään kohtien 4.1, 4.2, 4.4 tai 4.6 mukainen uuden hakemuksen käsittelystä/lupakirjan myöntä-
misestä perittävä maksu. GPL, MGPL, UPL, AGL, BPL lupakirjoihin sovelletaan uudelleen 
kirjoittamisen yhteydessä kohdan 4.4 mukaista maksua. 
 
Jos lupakirjanhaltijalla on useita lupakirjoja, peritään kohtien 4.1 tai 4.2 tai 4.4 mukainen 
maksu jokaisesta erikseen kirjoitettavasta lupakirjasta. 
 
Kouluttajaoikeuden tai – valtuutuksen tai merkinnän voimassaolon jatkamisesta tai uusimises-
ta peritään kohdan 4.4 mukainen maksu. 
 
Lupakirjan/lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen nopeutettu käsittely on lisäpalvelua, jonka 
saatavuus riippuu käytettävissä olevista resursseista. Tästä johtuen voidaan nopeutettuun käsit-
telyyn ottaa vain sellainen rajallinen määrä hakemuksia, joka ei vaaranna normaalia käsittely-
prosessia. 
 
4.6 Lennonvarmistushenkilöstön lupakirjat ja kelpoisuustodistukset 
 
Lennonjohtajan lupakirja ....................................................................  250 euroa 
Lennontiedottajan kelpoisuustodistus..................................................  250 euroa 
Lennonjohtajaoppilaan lupakirja .........................................................  100 euroa 
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Kelpuutuksen tai merkinnän lisääminen lennonjohtajaoppilaan 
lupakirjaan ...........................................................................................  100 euroa 
Kelpuutuksen tai merkinnän lisääminen lennonjohtajan lupakirjaan  
tai lennontiedottajan kelpoisuustodistukseen sekä vanhentuneen 
kelpuutuksen/merkinnän uusiminen tai voimassaolon jatkaminen .....  250 euroa 
 
Huom. 8: Niiden maksujen osalta, joita ei ole erikseen mainittu tässä kohdassa, noudatetaan 
kohtien 4.3 ja 4.5 mukaisia maksuja 
 
Uuden kelpuutuksen tai merkinnän lisäämisestä sekä vanhentuneen kelpuutuksen tai merkinnän 
uusimisesta perittävä maksu sisältää lupakirjan/kelpoisuustodistuksen uudelleenkirjoitusmaksun. 
 
Lupakirjan tai kelpoisuustodistuksen erillisestä uudelleen kirjoittamisesta (siihen sisältyviä oi-
keuksia muuttamatta) peritään uuden hakemuksen käsittelystä/lupakirjan tai kelpoisuustodis-
tuksen myöntämisestä perittävä maksu. 
 
5. Lennonvarmistus, lentopaikat ja lentoesteet  maksu  vuosimaksu 
 
Perusmaksu ilmaliikennepalvelun tuottajalta organisaation käytössä  
olevan ATS-henkilöstön määrän mukaan  
Luokka I 1 - 10 ATS-henkilöä .............................................................................    10 000 euroa 
Luokka II 11 - 25 ATS-henkilöä ..........................................................................    40 000 euroa  
Luokka III 26 - 50 ATS-henkilöä ........................................................................    80 000 euroa  
Luokka IV 51 - 75 ATS-henkilöä ........................................................................  130 000 euroa  
Luokka V 76 -100 ATS-henkilöä ........................................................................  200 000 euroa  
Luokka VI 101 -150 ATS-henkilöä .....................................................................  350 000 euroa 
Luokka VII 151 - 200 ATS-henkilöä ...................................................................  500 000 euroa  
Luokka VIII yli 200 ATS-henkilöä ......................................................................  700 000 euroa 
 
Ilmaliikennepalveluyksikön kokoon perustuva valvontamaksu  
Maksu/10 vuosityöntekijää .....................................................................................    2 200 euroa 
 
Palveluntuottajalle ilmailumääräyksestä myönnettävä poikkeuslupa,  
maksu/hakemus.....................................................................................................       300 euroa 
 
Lentomittausorganisaation valvontamaksu .......................................................    6 000 euroa 
 
Muun lennonvarmistuspalvelujen tuottajan valvontamaksu ...........................    6 000 euroa 
 
Lentoasemien valvontamaksut 
Lentoasema, 2xCAT II ..........................................................................................   60 000 euroa 
Lentoasema, CAT II ..............................................................................................   30 000 euroa 
Lentoasema, CAT I................................................................................................   12 000 euroa 
Lentoasema, ei-tarkkuus ........................................................................................    6 000 euroa 
 
Lentoasemaa koskevat luvat ja hyväksynnät 
Hyväksyntä ensimmäisen kerran ................................................ 3 500 euroa 
Kiitotien tai jatkeen rakennuslupa .............................................. 2 500 euroa 
Poikkeamalupa............................................................................ 1 500 euroa 
Muu lupa ..................................................................................... 1 500 euroa 
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Muun lentopaikan valvontamaksu ............................................. 100 euroa 
 
Muuta lentopaikkaa koskevat luvat ja hyväksynnät 
Rakennuslupa................................................................................. 600 euroa 
Pitolupa .......................................................................................... 600 euroa 
Poikkeamalupa............................................................................... 400 euroa 
Muu lupa ........................................................................................ 400 euroa 
Lentoestelupa ............................................................................... 150 euroa 
 
Hakemuksesta tapahtuva ilmailun tai ilmailulle  
vaaraa aiheuttavan toiminnan kieltäminen tai  
rajoittaminen, maksu/hakemus .................................................. 250 euroa 
 
Lupa lentää kielto-, vaara-  tai rajoitusalueella,  
maksu/hakemus............................................................................ 150 euroa 
 
6. Ilma-alukset ja ilmailuvälineet 
 
6.1. Ilma-alusten huolto  ensimaksu  vuosimaksu 
 
I ) Osa M luku G -toimilupa 
1. Toimiluvasta peritään kustakin ilma-alusluokasta suurimman sallitun lentoonlähtömassan 
tai moottoreiden lukumäärän mukainen ensimaksu ja vuosittainen maksu seuraavasti: 
 
Ilma-aluksen maksuluokka  
Lentokoneet MTOM enintään 1000 kg................................................     200 200 euroa 
Lentokoneet MTOM 1001 - 2730 kg ..................................................     800  800 euroa 
Lentokoneet MTOM 2731 – 5700 kg ..................................................  2 000 2 000 euroa  
Lentokoneet MTOM 5701 – 20 000 kg ...............................................  4 400 4 400 euroa  
Lentokoneet MTOM 20 001 - 35 000 kg.............................................  6 200 6 200 euroa  
Lentokoneet MTOM 35 001 – 55 000 kg ............................................  8 000 8 000 euroa  
Lentokoneet MTOM 55 001 – 100000 kg ...........................................  9 800 9 800 euroa  
Lentokoneet MTOM 100001 – 200000 kg ..........................................13 300 13 300 euroa  
Lentokoneet MTOM 200001 – 300000 kg ..........................................15 100 15 100 euroa  
Lentokoneet MTOM 300001 – 400000 kg ..........................................16 900 16 900 euroa  
Lentokoneet MTOM 400001 – 500000 kg ..........................................18 700 18 700 euroa  
Lentokoneet MTOM 500001 – 600000 kg ..........................................20 500 20 500 euroa  
Helikopterit MTOM yli 3175 kg tai monimoottoriset .........................  4 400 4 400 euroa  
Helikopterit MTOM enintään 3175 kg  ..............................................  2 000 2 000 euroa  
Muut ilma-alukset ................................................................................     200 200 euroa 
 
2. Toimilupaan merkitystä luvasta lentokelpoisuuden tarkastamiseksi peritään kustakin en-
simmäisestä hyväksynnästä ensihyväksyntämaksu ja sen jälkeen vuosittain valvontamaksu il-
ma-alustyypin suurimman sallitun lentoonlähtömassan tai moottoreiden lukumäärän mukaan 
seuraavasti: 
 
Ilma-aluksen maksuluokka 
Lentokoneet MTOM enintään 1000 kg................................................   100  100 euroa 
Lentokoneet MTOM 1001 - 2730 kg...................................................   400  400 euroa  
Lentokoneet MTOM 2731 - 5700 kg...................................................   900  900 euroa 
Lentokoneet MTOM 5701 - 20000 kg.................................................1 300   1 300 euroa  
Lentokoneet MTOM 20001 - 35000 kg...............................................1 700  1 700 euroa 
Lentokoneet MTOM 35001 - 55000 kg...............................................2 200  2 200 euroa 
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Lentokoneet MTOM 55001 - 100000 kg............................................. 2 700  2 700 euroa 
Lentokoneet MTOM 100001 - 200000 kg........................................... 3 200  3 200 euroa  
Lentokoneet MTOM 200001 - 300000 kg........................................... 3 600  3 600 euroa 
Lentokoneet MTOM 300001 - 400000 kg........................................... 4 000  4 000 euroa 
Lentokoneet MTOM 400001 - 500000 kg........................................... 4 400  4 400 euroa 
Lentokoneet MTOM 500001 - 600000 kg........................................... 4 900  4 900 euroa 
Helikopterit MTOM yli 3175 kg tai monimoottoriset ......................... 1 300  1 300 euroa 
Helikopterit MTOM enintään 3175 kg ...............................................    900  900 euroa 
Muut ilma-alukset ................................................................................    100  100 euroa 
 
3. Yksittäisen huolto-ohjelman hyväksynnästä peritään kyseisen ilma-alusluokan suurimman 
sallitun lentoonlähtömassan tai moottoreiden lukumäärän mukainen ensimaksu ja vuosittainen 
maksu seuraavasti: 
 
Ilma-aluksen maksuluokka  
Lentokoneet MTOM enintään 1000 kg................................................      200 0 euroa  
Lentokoneet MTOM 1001 –  2730 kg .................................................      800 0 euroa  
Lentokoneet MTOM  2731 – 5700 kg .................................................   2 000  2 000 euroa  
Lentokoneet MTOM  5701 – 20000 kg ...............................................   4 400  4 400 euroa  
Lentokoneet MTOM  20001 - 35000 kg..............................................   6 200  6 200 euroa  
Lentokoneet MTOM  35001 – 55000 kg .............................................   8 000  8 000 euroa  
Lentokoneet MTOM  55001 – 100000 kg ...........................................   9 800 9 800 euroa  
Lentokoneet MTOM  100001 – 200000 kg ......................................... 13 300 13 300 euroa  
Lentokoneet MTOM  200001 – 300000 kg ......................................... 15 100  15 100 euroa  
Lentokoneet MTOM  300001 – 400000 kg ......................................... 16 900 16 900 euroa  
Lentokoneet MTOM  400001 – 500000 kg ......................................... 18 700 18 700 euroa  
Lentokoneet MTOM  500001 – 600000 kg ......................................... 20 500 20 500 euroa  
Helikopterit MTOM yli 3175 kg tai monimoottoriset .........................   4 400    4 400 euroa  
Helikopterit MTOM enintään 3175 kg  ..............................................   2 000    2 000 euroa  
Muut ilma-alukset ................................................................................      200 0 euroa 
 
Niissä ilma-alusluokissa, joissa vuosimaksua ei peritä, peritään huolto-ohjelman muutoksen 
hyväksynnästä 100 euron käsittelymaksu. 
 
Huom. 9: Maksu peritään huolto-ohjelman tai muutoksen hyväksynnän hakijalta. Jos jatkuvan 
lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio hakee hyväksyntää ilma-aluksen omistajan puolesta, 
maksua ei peritä omistajalta. Huolto-ohjelman epäsuorasta hyväksynnästä ei peritä maksua. 
 
4. Toimilupaan merkitty laatujärjestelmässä toimiva organisaatiohyväksyntä, maksu/jokainen 
ensimmäinen hyväksyntä ja vuotuinen valvontamaksu/hyväksyntämerkintä  1 300 euroa 
 
II ) Osa 145 –toimilupa  ensimaksu/vuosimaksu 
a) huollot (A-oikeudet) ilma-aluksille luokka 
A2-lentokoneet MTOM enintään 5700 kg........................................................  1 000 euroa 
A1-lentokoneet MTOM 5701 - 20000 kg.........................................................  2 300 euroa 
A1-lentokoneet MTOM 20001 - 35000 kg.......................................................  3 200 euroa 
A1-lentokoneet MTOM 35001 - 55000 kg.......................................................  4 100 euroa 
A1-lentokoneet MTOM 55001 - 100000 kg.....................................................  5 000 euroa 
A1-lentokoneet MTOM 100001 - 200000 kg...................................................  5 900 euroa 
A1-lentokoneet MTOM 200001 - 300000 kg...................................................  6 800 euroa 
A1-lentokoneet MTOM 300001 - 400000 kg...................................................  7 700 euroa  
A1-lentokoneet MTOM 400001 - 500000 kg...................................................  8 600 euroa 
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A1-lentokoneet MTOM 500001 - 600000 kg...................................................  9 500 euroa 
A3-helikopterit MTOM yli 3175 kg tai monimoottoriset .................................  2 300 euroa 
A3-helikopterit yksimoottoriset, MTOM enintään 3175 kg .............................  1 000 euroa 
A4-ilma-alukset, muut ilma-alukset .................................................................     600 euroa 
 
Huom. 10: Maksu peritään kustakin painorajaryhmästä, jos siihen kuuluvia ilma-alustyyppejä 
on merkitty toimilupaan. 
 
b) huollot moottorit (B-oikeudet) luokka  
B1-turbiinimoottori ...........................................................................................  3 500 euroa  
B2-mäntämoottori .............................................................................................     800 euroa  
B3-APU-voimalaite ..........................................................................................  3 500 euroa  
 
Huom. 11: Maksu peritään kustakin voimalaiteluokasta, jos siihen kuuluvia voimalaitetyyppe-
jä on merkitty toimilupaan. 
 
c) huollot, muut osat ja laitteet kuin kokonaiset moottorit tai APU (C-oikeudet) 
luokka 
C1-C20 muut osat ja laitteet kuin täydelliset moottorit tai APU,  
ensi- ja vuosimaksu/kpl ...................................................................................     300 euroa  
 
Huom. 12: Maksu peritään kustakin toimilupaan merkitystä laiteluokasta  
 
d) erikoistyöt (D-oikeudet) ............................................................................  1 300 euroa  
 
III ) Osa M luku F -toimilupa 
a) huollot (A-oikeudet) ilma-aluksille luokka 
A2-lentokoneet MTOM enintään 5700 kg .......................................................  1 000 euroa  
A2-lentokoneet MTOM enintään 2730 kg........................................................     800 euroa 
A3-helikopterit yksimoottoriset, MTOM yli 3175 kg ......................................  1 200 euroa 
A3-helikopterit yksimoottoriset, MTOM enintään 3175 kg .............................  1 000 euroa 
A4-ilma-alukset, muut ilma-alukset .................................................................     600 euroa 
 
Huom. 13: Maksu peritään kustakin painorajaryhmästä, jos siihen kuuluvia ilma-alustyyppejä 
on merkitty toimilupaan. 
 
b) huollot moottorit (B-oikeudet) luokka  
B1-turbiinimoottori ...........................................................................................  3 500 euroa 
B2-mäntämoottori .............................................................................................     800 euroa 
B3-APU-voimalaite ..........................................................................................  3 500 euroa 
 
Huom. 14: Maksu peritään kustakin voimalaiteluokasta, jos siihen kuuluvia voimalaitetyyppe-
jä on merkitty toimilupaan. 
 
c) huollot muut osat ja laitteet kuin kokonaiset moottorit tai APU (C-oikeudet) luokka  
C1-C20 muut osat ja laitteet kuin täydelliset moottorit tai  
APU, ensi- ja vuosimaksu/kpl...........................................................................     300 euroa 
 
Huom. 15: Maksu peritään kustakin toimilupaan merkitystä laiteluokasta.  
 
d) erikoistyöt (D-oikeudet) ............................................................................  1 300 euroa 
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e) rajoitetut toimiluvat 
Lupa punnitukseen ilma-alukset MTOM enintään 1000 kg .............................    200 euroa 
Lupa pelastuslaskuvarjojen huoltoon................................................................    200 euroa 
 
Huom. 16: Kohdissa II ja III tarkoitettuihin toimilupiin (Osa 145-toimilupa ja Osa M luku F-
toimilupa) lisättävistä oikeuksista peritään ensimaksun suuruinen maksu.  
 
Huom. 17: Jokaisesta kohdissa II ja III tarkoitetun toimiluvan haltijan sivutoimipaikasta peri-
tään maksu, joka on suuruudeltaan 25 prosenttia kyseisen toimipaikan oikeuksiin perustuvasta 
maksusta. Mikäli sivutoimipaikalla on ainoastaan linjahuolto-oikeudet, on maksun suu-
ruus 10 prosenttia kyseisen toimipaikan oikeuksiin perustuvasta maksusta. 
 
IV ) Kansalliset toimiluvat  maksu/suorite 
AIR M13-1:n mukainen ilma-aluskorjaamon toimilupa...................................  5 000 euroa 
Lisäys AIR M13-1:n mukaisen toimiluvan hyväksynnän laajuuteen ...............     390 euroa 
AIR M13-2:n mukainen huoltoyrityksen toimilupa..........................................  1 100 euroa 
Lisäys AIR M13-2:n mukaisen toimiluvan hyväksynnän laajuuteen ...............     150 euroa 
 
V ) Muut perusasetuksen Liite II ilma-alusten huoltoon, muutokseen tai 
rakentamiseen liittyvät maksut  
Yksittäiselle ilma-alukselle tai laitteelle annettu lupa ......................................     100 euroa 
 
6.2 Lentokelpoisuuden valvonta 
 
a) ilma-alukset, joiden lentokelpoisuuden valvonnassa Suomen Ilmailuliitto ry avustaa 
Liikenteen turvallisuusvirastoa  
 
 ensimmäinen vuosimaksu 
 LK-todistus/ 
 ensimmäinen 
 lupa ilmailuun 
 

Perusmaksu ...............................................................................       50  
 
b) ilma-alukset, MTOM enintään 2730 kg  
Perusmaksu ...............................................................................       50  25 euroa 
Lisäveloitus jokaista MTOM:n täyttä 100 kg kohden ..............       20  10 euroa 
 
c) ilma-alukset, MTOM 2731 – 5700 kg 
Perusmaksu ...............................................................................     500  250 euroa 
Lisäveloitus jokaista MTOM:n täyttä 100 kg kohden ..............       20  10 euroa  
 
d) ilma-alukset, MTOM yli 5700 kg 
Perusmaksu ...............................................................................  1 625  975 euroa  
Lisäveloitus jokaista MTOM:n täyttä 1000 kg kohden ............       98  46 euroa 
 
e) muut lentokelpoisuusmaksut 
Muutostyön hyväksyminen (hinta/h) ........................................   108 euroa 
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Muut lentokelpoisuusmaksut  
a) Lentokelpoisuuden tarkastus tai katsastus AIR M16-1 mukaisesti maksu 
Lentokelpoisuuden tarkastus tai katsastus kohdan a) ilma-aluksille.................    100 euroa 
Lentokelpoisuuden tarkastus tai katsastus kohdan b) ilma-aluksille ................    400 euroa 
Lentokelpoisuuden tarkastus tai katsastus kohdan c) ilma-aluksille.................    600 euroa 
Lentokelpoisuuden tarkastus tai katsastus kohdan d) ilma-aluksille ................1 200 euroa 
b) Lentokelpoisuuden tarkastus Osa M mukaisesti 
Lentokelpoisuuden tarkastus kohdan a) ilma-aluksille .....................................    200 euroa 
Lentokelpoisuuden tarkastus kohdan b) ilma-aluksille.....................................    800 euroa 
Lentokelpoisuuden tarkastus kohdan c) ilma-aluksille .....................................1 200 euroa 
Lentokelpoisuuden tarkastus kohdan d) ilma-aluksille.....................................2 400 euroa 
 
Lentokelpoisuuden tarkastustodistus suositusraporttiin perustuen kohdan  
a) ilma-aluksille ................................................................................................      50 euroa 
Lentokelpoisuuden tarkastustodistus suositusraporttiin perustuen kohdan  
b), c) ja d) ilma-aluksille...................................................................................    100 euroa 
Tarkastus Export Certificate:a varten kohdan a) ilma-aluksille........................    100 euroa 
Tarkastus Export Certificate:a varten kohdan b) ilma-aluksille .......................    300 euroa 
Tarkastus Export Certificate:a varten kohdan c) ilma-aluksille........................    600 euroa 
Tarkastus Export Certificate:a varten kohdan d) ilma-aluksille .......................1 200 euroa 
Lentokelpoisuustodistus, lentokelpoisuuden tarkastustodistus (ARC) tai lupa  
ilmailuun kadonneen tilalle...............................................................................      50 euroa 
 
Huom. 18: EU-alueen ulkopuolelta maahan tuotavan ilma-aluksen tarkastuksesta EASA AMC 
M.A:904(a)2:n mukaisesti peritään välittömät työ- ja välinekustannukset, matkustamiskustan-
nukset, päivärahat ja majoittumiskorvaukset sekä mahdolliset muut välittömät kustannukset. 
 
Huom. 19: Kun ilma-alukselle myönnetään uudelleen rekisteröinnin yhteydessä uusi lentokel-
poisuustodistus, peritään vastaava maksu kuin uutta lentokelpoisuustodistusta myönnettäessä. 
 
Huom. 20: Väliaikainen lupa ilmailuun on maksuton. 
 
 Ensitarkastus/vuosimaksu 
6.3. Tuotanto-organisaation toimilupa (POA)..............................................16 500 euroa 
 
7. Ilma-alusrekisteri 
Rekisteröimistodistus........................................................................................    150 euroa 
Rekisteröimistodistus omistajan nimenmuutoksen vuoksi ...............................      60 euroa 
Väliaikainen rekisteröimistodistus....................................................................      60 euroa 
Rekisteröimistodistus kadonneen tilalle ...........................................................      50 euroa 
Kiinnityksen vahvistaminen .............................................................................    100 euroa 
Kiinnityksen uudistaminen ja kuolettaminen....................................................      60 euroa 
Kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen ............................................      60 euroa 
Rasitustodistus tai muu rekisteritietoja koskeva todistus 
 taikka ote ilma-alusrekisteristä ........................................................................      60 euroa 
Ilma-alusrekisterin vuotuinen ylläpitomaksu rekisteriin 
 merkitystä ilma-aluksesta.................................................................................      60 euroa 
 
Huom. 21: Ilma-alusrekisterin vuotuista ylläpitomaksua ei peritä siltä vuodelta, jolloin  
ilma-alus ensimmäisen kerran merkitään ilma-alusrekisteriin. 
 
 maksu/vuosimaksu 
8. Siviili-ilmailun turvaaminen 
Tunnetun lähettäjän hyväksyntä .......................................................................    100 euroa 
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MAKSUASETUKSEN 3 § 

 
Merenkulkutoimiala 

 
MERENKULUN TARKASTUSTOIMINNAN SUORITTEET 
 
1  Turvallisuusasiakirjat 
 
1.1 Matkustaja-aluksen turvallisuuskirja .................................................................  184 euroa 
1.2 Lastialuksen rakenneturvallisuuskirja................................................................  184 euroa 
1.3 Lastialuksen varusteturvallisuuskirja.................................................................  184 euroa 
1.4 Lastialuksen radioturvallisuuskirja ....................................................................  184 euroa 
1.5 Lastiviivakirja ....................................................................................................  184 euroa 
1.6 Aluserivapaus ja vapautuskirja ..........................................................................  277 euroa 
1.7 Erivapauden voimassaoloaikaa koskeva muutos ...............................................  92 euroa 
1.8 Vaatimuksenmukaisuustodistus (laivanisäntä), ulkomaanliikenne....................  184 euroa 
1.9 Vaatimuksenmukaisuustodistus (laivanisäntä), kotimaanliikenne.....................  92 euroa 
1.10 Turvallisuusjohtamistodistus (alus), ulkomaanliikenne...................................  184 euroa 
1.11 Turvallisuusjohtamistodistus (alus), kotimaanliikenne....................................  92 euroa 
1.12 Kotimaanliikenteen matkustaja-alus, turvallisuuskirja ....................................  92 euroa 
1.13 Certificate of Compliance, kalastusalus, 24 m ja yli........................................  92 euroa 
1.14 Muut turvallisuuskirjat.....................................................................................  184 euroa 
1.15 Lastinkiinnityskäsikirja, hyväksyminen ..........................................................  461 euroa 
1.16 Lastinkiinnityskäsikirja, uudelleen arviointi....................................................  184 euroa 
1.17 Todistus tai asiakirja, joka uudistetaan aluksen nimen, kotipaikan tai 
muun vastaavan tiedon muuttumisen tai lisäämisen vuoksi ....................................  92 euroa 
1.18 Muut todistukset ja päätökset………………………………….......................  92 euroa 
 
Lastinkiinnityskäsikirjan yksittäisten sivujen korjaaminen yhteystietojen  
päivittämiseksi tai vastaavasta syystä on maksuton toimenpide. 
 
2 Meriympäristön suojeluun liittyvät todistukset ja asiakirjat 
 
2.1 IAPP-todistus .....................................................................................................  184 euroa 
2.2 IOPP-todistus säiliöaluksille..............................................................................  184 euroa 
2.3 IOPP-todistus muille aluksille ...........................................................................  184 euroa 
2.4 ISPP-todistus......................................................................................................  184 euroa 
2.5 CLC-todistus......................................................................................................  184 euroa 
2.6 CLB-todistus......................................................................................................  184 euroa 
2.7 IGC-, GC- tai eGC-koodin mukainen todistus...................................................  184 euroa 
2.8 IBC- tai BCH-koodin mukainen todistus...........................................................  461 euroa 
2.9 NLS-todistuskirja...............................................................................................  92 euroa 
2.10 Alusjätepoikkeuslupa.......................................................................................  92 euroa 
2.11 Menettelytapaohjekirjan (täydellisen) tarkastus ..............................................  922 euroa 
2.12 Menettelytapaohjekirjan (yksinkertaistetun) tarkastus ....................................  461 euroa 
2.13 Öljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP) tarkastus.....................................  461 euroa 
2.14 Öljyvahinkovalmiussuunnitelman (SOPEP) päivitys ......................................  184 euroa 
2.15 Valmiussuunnitelma meriympäristövahingon varalle (SMPEP), tarkastus .....  461 euroa 
2.16 Valmiussuunnitelma meriympäristövahingon varalle (SMPEP), päivitys.......  184 euroa 
2.17 INF-lastia kuljettavan aluksen todistuskirja.....................................................  184 euroa 
2.18 INF-lastia kuljettavan aluksen valmiussuunnitelma, tarkastus ........................  461 euroa 
2.19 INF-lastia kuljettavan aluksen valmiussuunnitelma, päivitys..........................  184 euroa 
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2.20 Vaarallisten lastien kuljettamista koskeva poikkeuslupa.................................  277 euroa 
2.21 Vaarallisten aineiden kuljetustodistus 
2.21.1 Annettaessa todistus alukselle ensimmäisen kerran, perusmaksu.................  184 euroa 
2.21.2 Annettaessa todistus alukselle ensimmäisen kerran, lisämaksu  
kultakin lastitilalta....................................................................................................  92 euroa 
2.21.3 Lastitilaa koskeva muutos.............................................................................  92 euroa 
2.21.4 Todistuksen uusiminen .................................................................................  92 euroa 
2.21.5 Lastitilaa koskeva poikkeuslupa ...................................................................  277 euroa 
2.22 Todistus tai asiakirja, joka uudistetaan aluksen nimen, kotipaikan tai  
muun vastaavan tiedon muuttumisen tai lisäämisen vuoksi ....................................  92 euroa 
2.23 Muut todistukset ja päätökset...........................................................................  92 euroa 
 
3 Mittakirjat ja vetoisuustodistukset 
 
3.1 Mittakirjasta sekä sellaisesta maasta kotoisin olevan aluksen vetoisuustodistuksesta,  
joka ei ole liittynyt vuoden 1969 kansainväliseen aluksenmittausyleissopimukseen  
(SopS 31/1982), peritään maksua 0,08 euroa kerrottuna aluksen bruttovetoisuudella. 
Maksu kuitenkin vähintään 190 euroa. 
 
3.2 Mittakirjasta tai vetoisuustodistuksesta, joka uudistetaan aluksen nimen, kotipaikan tai  
muun vastaavan tiedon muuttumisen tai lisäämisen vuoksi, peritään 92 euroa.  
 
4 Vakavuustietojen hyväksyminen 
 
4.1 Matkustaja-alus, uudisrakennus.........................................................................  738 euroa 
4.2 Lastialus, uudisrakennus ....................................................................................  738 euroa 
4.3 Vuotovakavuus ja Tukholman sopimuksen mukainen todistus .........................  738 euroa 
4.4 Sisaralus .............................................................................................................  247 euroa 
4.5 Muutos ...............................................................................................................  461 euroa 
4.6 Määräaikainen kallistuskoe................................................................................  247 euroa 
4.7 Pienen lastialuksen (alle 80 m) vakavuuslaskelmat ...........................................  461 euroa 
4.8 Viljan lastauslupa...............................................................................................  461 euroa 
4.9 Yksittäisen lastitapauksen hyväksyminen..........................................................  184 euroa 
4.10 Muut todistukset ja päätökset...........................................................................  92 euroa 
 
5  Miehitystodistukset, pätevyyskirjat ja -todistukset sekä muut miehitykseen  
 ja pätevyyteen liittyvät asiakirjat 
 
5.1 Ennakkolausunto miehityksestä tai miehitystodistus 
5.1.1 Ulkomaanliikenne...........................................................................................  184 euroa 
5.1.2 Ulkomaanliikenne, uudistaminen ...................................................................  92 euroa 
5.1.3 Kotimaanliikenne............................................................................................  92 euroa 
5.1.4 Kotimaanliikenne, uudistaminen ....................................................................  46 euroa 
5.1.5 Jos miehitystodistus vastaa ennakkolausuntoa, peritään miehitys- 
todistuksesta puolet edellä mainitusta maksusta. 
5.2 Pätevyyskirja lukuun ottamatta vahtimiehen, kansimiehen, laivakokin ja  
talousapulaisen pätevyyskirjaa.................................................................................  92 euroa 
5.3 Pätevyyskirja lukuun ottamatta vahtimiehen, kansimiehen, laivakokin ja  
talousapulaisen pätevyyskirjaa, uudistaminen .........................................................  46 euroa 
5.4 Lisäpätevyyskirja ja sen uudistaminen ..............................................................  46 euroa 
5.5 Erivapaus toimia ylemmässä tehtävässä ............................................................  277 euroa 
5.6 Pätevyyskirja, vahtimiehen, kansimiehen, laivakokin ja talousapulaisen..........  46 euroa 
5.7 Todistus kotimaanliikenteen laivurin koulutuksesta ja neljän kuukauden 
meripalvelusta..........................................................................................................  92 euroa 
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5.8 Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja .......................................................  92 euroa 
5.9 Kansainvälinen huviveneenkuljettajankirja, uudistaminen................................  46 euroa 
5.10 Vuokraveneen kuljettajankirja .........................................................................  92 euroa 
5.11 Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus ............................................................  92 euroa 
5.12 Alusliikenneohjaajan pätevyystodistus, uudistaminen ....................................  46 euroa 
5.13 Alusliikennepalvelun esimiehen peruskoulutuksen hyväksymismerkintä.......  46 euroa 
5.14 Poikkeuslupa terveydellisistä syistä.................................................................  92 euroa 
5.15 Poikkeuslupa terveydellisistä syistä, uudistaminen .........................................  46 euroa 
5.16 STCW-kelpoisuustodistus................................................................................  92 euroa 
5.17 STCW-kelpoisuustodistus, uudistaminen ........................................................  46 euroa 
5.18 Käsisammuttimien huoltajatodistus .................................................................  46 euroa 
5.19 Muut todistukset ..............................................................................................  62 euroa 
 
Pätevyyskirjaa, lisäpätevyyskirjaa, kotimaanliikenteen laivurin koulutuksesta ja  
neljän kuukauden meripalvelusta annettavaa todistusta, alusliikenneohjaajan  
pätevyystodistusta, terveydellisistä syistä myönnettävää poikkeuslupaa ja STCW- 
kelpoisuustodistusta koskevasta hylkäävästä päätöksestä ei peritä maksua.  
 
6 Muut todistukset ja asiakirjat 
 
6.1 Lossinkuljettajan kuulustelutodistus..................................................................  92 euroa 
6.2 Todistus suoritetusta kuljettajan kuulustelusta, kalastusalukset ........................  92 euroa 
6.3 Kansainvälinen huvivenetodistus.......................................................................  92 euroa 
6.4 Kansainvälinen huvivenetodistus, uudistaminen ...............................................  46 euroa 
6.5 Kaksoispohjalausunto ........................................................................................  92 euroa 
6.6 Aluksen paineastioiden rekisteritodistus............................................................  92 euroa 
6.7 Jääluokat  
6.7.1 Aluksen jääluokan vahvistaminen ..................................................................  529 euroa 
6.7.2 Mallikoeraporttien tarkastus konetehon osalta ...............................................  529 euroa 
6.7.3 Koneteholaskelmien tarkastus ........................................................................  227 euroa 
6.8 Henkilöluettelointijärjestelmä, hyväksyminen...................................................  184 euroa 
6.9 Henkilöluettelointijärjestelmä, muutoksen hyväksyminen ................................  92 euroa 
6.10 Veneily-yhdistyksen lippupäätös .....................................................................  92 euroa 
6.11 Ammattiveneen tyyppihyväksyntä...................................................................  92 euroa 
6.12 Laiva- ja konepäiväkirjan sinetöiminen, lehdeltä ............................................  0,20 euroa 
6.13 Muut todistukset ja päätökset...........................................................................  92 euroa 
 
Lossinkuljettajan kuulustelutodistusta ja kalastusaluksen kuljettajan kuulustelutodistusta  
koskevasta hylkäävästä päätöksestä ei peritä maksua.  
 
7 Aluksen, sataman ja satamarakenteen turvatoimiin liittyvät turva-asiakirjat 
 
7.1 Aluksen turvasuunnitelma, hyväksyminen……………… ................................  461 euroa 
7.2 Aluksen turvasuunnitelma, uudelleen arviointi .................................................  184 euroa 
7.3 Aluksen kansainvälinen turvatodistus................................................................  184 euroa 
7.4 Väliaikainen aluksen kansainvälinen turvatodistus ...........................................  184 euroa 
7.5 Satamarakenteen vaatimuksenmukaisuusvakuutus............................................  184 euroa 
7.6 Sataman turvapäällikön ja muun turvahenkilöstön  
vaatimuksenmukaisuusvakuutus..............................................................................  92 euroa 
7.7 Vapautus turvatoimiin liittyvien tietojen antamisesta........................................  277 euroa 
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8  Irtolastialusten turvallisen lastaamisen ja lastin purkamisen valvontaan  
 liittyvät asiakirjat 
 
8.1 Äskettäin perustetulle terminaalille annettu tilapäinen toimintalupa.................  184 euroa 
8.2 Arviointilaitoksen nimeämistä koskeva päätös..................................................  461 euroa 
 
9  Satama-alueen vaarallisten aineiden kuljetukseen ja tilapäiseen säilytykseen  
 liittyvät suoritteet 
 
9.1 Satama-alueen turvallisuusselvitys 
9.1.1 Hyväksyminen ensimmäisen kerran ...............................................................   461 euroa 
9.1.2 Muutoksen hyväksyminen ..............................................................................   184 euroa 
9.1.3 Hyväksymisen uusinta ....................................................................................   184 euroa 
9.1.4 Poikkeus..........................................................................................................   277 euroa 
 
10  Laivaväen luettelointi 
 
10.1 Ote merimiesluettelosta ...................................................................................   11 euroa 
 
LUOTSAUSTOIMINNAN SUORITTEET 
 
1 Luotsin tutkinto 
 
1.1 Kirjallinen tutkinto 
1.1.1 Kirjallinen koe ................................................................................................    518 euroa 
1.1.2 Peitepiirroskoe, jokaiselta kartalta ..................................................................      20 euroa 
1.2 Koeluotsaus, alkavalta tunnilta ..........................................................................    207 euroa 
1.3 Luotsin ohjauskirja ...........................................................................................    174 euroa 
 
2 Linjaluotsin tutkinto 
 
2.1 Kirjallinen tutkinto 
2.1.1 Kirjallinen koe ................................................................................................    518 euroa 
2.1.2 Peitepiirroskoe, jokaiselta kartalta… ..............................................................      20 euroa 
2.2 Koeluotsaus, alkavalta tunnilta… ......................................................................    207 euroa 
2.3 Linjaluotsinkirja.................................................................................................    174 euroa 
 
Koeluotsauksesta peritään maksu vähintään kahdelta tunnilta. Lisäksi peritään toimenpiteestä  
aiheutuneet valtion matkustussäännön mukaiset korvaukset sekä mahdolliset alusten käytöstä  
aiheutuneet kustannukset. 
 
Jos koeluotsaus peruutetaan myöhemmin kuin vuorokautta ennen sovittua koeluotsausta, peritään 
maksu kahdelta tunnilta sekä muut peruuntumisesta aiheutuneet kustannukset siltä osin kun ne 
ovat syntyneet ennen kuin tieto peruuntumisesta on saatu. 
 
3 Itämerenluotsin tutkinto 
 
3.1 Itämerenluotsin tutkinnosta, joka sisältää kirjallisen kokeen ja itämerenluotsin ohjauskirjan, 
peritään 174 euroa. 
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4 Aluskohtainen erivapaus luotsinkäyttövelvollisuudesta 
 
4.1 Luotsauslain (940/2003) 16 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä, jolla alus vapautetaan luotsin-
käyttövelvollisuudesta, peritään 310 euroa. 
 
5 Yleispoikkeukset luotsauspalvelujen tarjoamisvelvollisuudesta ja  

luotsinkäyttövelvollisuudesta 
 
5.1 Luotsauslain 21 §:ssä tarkoitetusta päätöksestä, jolla erityisten sää- tai jääolosuhteiden 
vuoksi myönnetään poikkeuksia Luotsausliikelaitokselle luotsauspalvelujen tarjoamisvelvolli-
suudesta tai aluksille luotsinkäyttövelvollisuutta koskevien säännösten noudattamisesta, peri-
tään 145 euroa. 
 
ALUSREKISTERISUORITTEET 
 
1  Toimenpidemaksut 
 
1.1 Rekisteröinti...................................................................................216 euroa 
1.2 Muutos rekisteritietoihin ...............................................................108 euroa 
1.3 Kiinnityksen vahvistaminen ..........................................................216 euroa 
1.4 Kiinnityksen uudistaminen ............................................................108 euroa 
1.5 Kiinnityksen kuolettaminen ..........................................................108 euroa 
1.6 Kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen ........................108 euroa 
1.7 Kiinnitystiedon merkitseminen velkakirjaan ................................    6,50 euroa 
 
Aluksen tai alusrakennuksen poistaminen rekisteristä on maksuton toimenpide. 
 
2  Asiakirjat 
 
2.1 Kansallisuuskirja ...........................................................................216 euroa 
2.2 Väliaikainen kansallisuustodistus ..................................................108 euroa 
2.3 Rekisteriote ...................................................................................108 euroa 
2.4 Rasitustodistus ..............................................................................108 euroa 
2.5 Tunnuskirjainpäätös ......................................................................  90 euroa 
2.6 Historiatiedot-asiakirja...................................................................  90 euroa 
2.7 Muu päätös tai todistus .................................................................108 euroa 
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MAKSUASETUKSEN 4 § 
 
Rautatietoimiala 
 
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet 
 
1) Liikkuvan kaluston rekisteröintipäätös   ..........................................................125 euroa 
2) Kalustoyksikön rekisteröinti tietojärjestelmään: .............................................   
ensimmäiset 50 kpl ..............................................................................................   50 euroa/kpl 
muut kalustoyksiköt..............................................................................................     5 euroa/kpl 
3) Liikkuvan kaluston jatkuvan kunnossapidon katsastus  ..................................   20 euroa 
4) Yksittäiskatsastuksen perusteella myönnetty liikkuvan kaluston  
katsastuspäätös .....................................................................................................125 euroa 
5) Erivapaus tehtäväkohtaisesta pätevyydestä  ....................................................125 euroa 
6) Erivapaus terveydentilavaatimuksista  ............................................................205 euroa 
7) Työterveyshuollon ammattihenkilön hyväksyminen   .....................................205 euroa 
8) Rautatiealan asiantuntijalääkärin hyväksyminen   ...........................................205 euroa 
9) Kertauskouluttajan hyväksyminen  .................................................................125 euroa 
10) Lupakirja liikkuvan kaluston kuljettajalle ......................................................150 euroa 
11) Kelpoisuuskirja muussa liikenneturvallisuustehtävässä kuin  
kuljettajan tehtävässä toimivalle henkilölle ..........................................................150 euroa 
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MAKSUASETUKSEN 5 § 
 
Tieliikennetoimiala 

 
1 Ajoneuvon, osan, järjestelmän ja erillisen teknisen yksikön tyyppihyväksyntä  
 
1.1 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön EY-, E- tai kansallinen 
tyyppihyväksyntä tai teknisistä muutoksista johtuva hyväksynnän laajennus...450 euroa 
1.2 Osan, järjestelmän tai erillisen teknisen yksikön muista kuin teknisistä  
muutoksista johtuva tyyppihyväksynnän laajennus...........................................200 euroa 
1.3 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä (hinta/tyyppi)....................500 euroa 
1.4 Kansallinen koko ajoneuvon tyyppihyväksyntä (hinta/versio) ....................250 euroa 
1.5 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus  
(hinta/laajennus).................................................................................................375 euroa 
1.6 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus  
(hinta/versio)......................................................................................................250 euroa 
1.7 Kansallisen koko ajoneuvon tyyppihyväksynnän laajennus  
(hinta/siirrettävä versio) .....................................................................................  15 euroa 
1.8 Muu tyyppihyväksyntätyö (hinta/työpv)......................................................950 euroa/työpv 
tai ......................................................................................................................130 euroa/h 
- matkakorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan 
1.9 EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvoversion tietojen tallennus ATJ:ään 
(hinta/hakemus eli perusmaksu) ........................................................................    5 euroa 
1.10 EY-tyyppihyväksytyn ajoneuvoversion tietojen tallennus ATJ:ään 
(hinta/versio)......................................................................................................  40 euroa 
1.11 Tyyppitietoihin tehty muutos tai korjaus (perusmaksu) ...........................  40 euroa 
1.12 Tyyppitietoihin tehty muutos tai korjaus (hinta/versio) ............................  10 euroa 
1.13 Muu selvitys- ja tietojen korjaus- tai tallennustyö (hinta/h) ......................130 euroa 
1.14 Tuotannon vaatimustenmukaisuuden ja tutkimuslaitosten valvonta..........950 euroa/työpv 
tai ......................................................................................................................130 euroa/h 
1.15 Hyväksynnän peruuttaminen .....................................................................  60 euroa 
1.16 Kansallinen koko ajoneuvon piensarjatyyppihyväksyntä (hinta/tyyppi) ...500 euroa 
1.17 Kansallinen koko ajoneuvon piensarjatyyppihyväksyntä (hinta/versio)....250 euroa 
1.18 Kansallisen koko ajoneuvon piensarjatyyppihyväksynnän laajennus 
(hinta/laajennus).................................................................................................375 euroa 
1.19 Kansallisen koko ajoneuvon piensarjatyyppihyväksynnän laajennus  
(hinta/versio)......................................................................................................250 euroa 
1.20 Kansallinen koko ajoneuvon piensarjatyyppihyväksynnän laajennus  
(hinta/siirrettävä versio) .....................................................................................  15 euroa 
1.21 Ulkomaisen piensarjatyyppihyväksynnän tietojen tallennus  
(hinta/hakemus eli perusmaksu) ........................................................................     5 euroa 
1.22 Ulkomaisen piensarjatyyppihyväksynnän tietojen tallennus (hinta/versio)  40 euroa 
1.23 Tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan hyväksyminen................ 200 euroa 
1.24 Tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan hyväksymispäätöksen  
muuttaminen ...................................................................................................... 100 euroa 
1.25 Tutkimuslaitoksen tai hyväksytyn asiantuntijan arviointityö (hinta/tunti)  100 euroa 
 
 
 
 
 



 N:o 424  
  

 

1603

2 Ajoneuvotekniset lausunnot ja luvat  
 
2.1 Ajoneuvon varusteita, rakennetta tai käyttöä tiellä koskeva poikkeuslupa.. 380 euroa 
2.2 Lupatietoihin tehty korjaus ..........................................................................  60 euroa 
2.3 Muu ajoneuvotekninen lupa, todistus, lausunto tai vastaava .......................  60 euroa 
2.4 Luvan myöntäminen ADR–katsastuksia varten...........................................  25 euroa 
 
3 Liikennetarvikkeiden kauppaan sekä asennus- ja korjaustoimintaan liittyvät suoritteet 
 
3.1 Liikennetarvikkeen asennus- ja korjaustoimintaa koskeva lupa.................. 125 euroa 
3.2 Takaisinkutsukampanjan muistutuskirje/kpl................................................    5 euroa 
 
4 Autokiinnityssuoritteet 
  
4.1 Autokiinnityksen vahvistaminen .................................................................  90 euroa 
4.2 Muu kiinnitysasiassa tehty päätös................................................................  50 euroa 
4.3 Rasitustodistus .............................................................................................  30 euroa 
 
5 Ajoneuvojen rekisteröintisuoritteet  
 
5.1 Rekisteröintipalvelut 
 
a) Rekisteröintisuorite, liitteetön rekisteri-ilmoitus ...........................................  12 euroa 
- Rekisteröintitodistuksen uusintatulostus .........................................................  12 euroa 
b) Rekisteröintisuorite, liitteellinen rekisteri-ilmoitus .......................................  17 euroa 
c) Sähköinen rekisteri-ilmoitus 
- Liikennekäytöstä poisto...................................................................................    6,50 euroa 
- Liikennekäyttöön otto......................................................................................    6,50 euroa 
- Todistuksen tulostus kadonneen tai turmeltuneen tilalle.................................    6,50 euroa 
d) Teknisten tietojen korjauksen vuoksi tulostettu rekisteröintitodistus  
(hinta/ajoneuvo) ................................................................................................  12 euroa 
e) Tuntityönä suoritettu rekisteröintipalvelu......................................................  60 euroa 
 
5.2 Erityisrekisteröintipalvelut 
 
a) Ennakkoilmoitus ............................................................................................  10 euroa 
b) Ennakkoilmoitustodistuksen uusintatulostus.................................................  10 euroa 
c) Vientirekisteröinti ..........................................................................................  50 euroa 
d) Vientirekisteröinnin tietojen korjaus ja poisto...............................................  12 euroa 
e) Siirtolupa........................................................................................................  17 euroa 
f) Tullikilpien käyttöön oikeuttava todistus .......................................................  30 euroa 
g) Erityistunnuksen myöntämistä koskevan päätöksen korjaus.........................  23 euroa 
h) Diplomaattiautojen rekisteröinti ....................................................................  12 euroa 
 
5.3 Rekisterikilvet 
 
a) Ajoneuvon rekisterikilpi ................................................................................    7,50 euroa 
b) Erityis-, vienti-, koenumero-, tulli- tai diplomaattikilpi ................................  10 euroa 
c) Kadonneen tai turmeltuneen tilalle annettava tai muusta syystä yksittäisenä  
valmistettu rekisterikilpi ....................................................................................  10 euroa 
d) Poikkeus rekisterikilpien lukumäärästä .........................................................  25 euroa 
e) Ennakkoilmoitetun ajoneuvon rekisterikilpi..................................................    7,50 euroa 
 
 



 N:o 424  
  

 

1604

6 Ajokorttisuoritteet 
  
6.1 Ajokortti......................................................................................................   15 euroa 
6.2 Lyhytaikainen ajokortti...............................................................................   15 euroa 
6.3 Väliaikainen ajokortti .................................................................................     8 euroa 
 
7 Kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoihin liittyvät suoritteet ja päätökset 
 
7.1 Ajoharjoitteluradan hyväksymistä koskeva päätös .....................................230 euroa 
7.2 Kuljettajanopetuksessa käytettävän opetussuunnitelman vahvistaminen ...   80 euroa 
7.3 Teoriakoe ....................................................................................................   19 euroa 
7.4 Suullinen teoriakoe .....................................................................................   43 euroa 
7.5 Ajokoe A1-, A-, T-, B-, C-, C1- ajoneuvolla ..............................................   39 euroa 
7.6 Ajokoe BE-, D1- tai D-luokan ajoneuvolla ...............................................   58 euroa 
7.7 A1- tai A-luokan käsittelykoe.....................................................................   17 euroa 
7.8 E-luokan käsittelykoe .................................................................................   30 euroa 
7.9 Poliisin määräyksestä suoritettava ajonäyte................................................   36 euroa 
7.10 Autokoulun hyväksymistarkastus .............................................................   70 euroa 
- kilometrikorvaukset valtion matkustusohjesäännön mukaan 
7.11 Ajokoe raskaalla E-luokan ajoneuvoyhdistelmällä...................................   64 euroa 
7.12 Autokoululupa ..........................................................................................290 euroa 
 
8  Vaarallisten aineiden ajolupakoulutukseen ja ajolupiin sekä turvallisuus- 

neuvonantajatutkintoon liittyvät suoritteet ja päätökset 
 
8.1 ADR-koulutuslupa ................................................................................    80 euroa 
8.2 ADR-ajolupakoe ...................................................................................    32 euroa 
8.3 ADR-ajoluvan myöntäminen, uudistaminen, muuttaminen tai  
kaksoiskappale ............................................................................................    40 euroa 
8.4 Turvallisuusneuvonantajatutkintomaksu yhdelle kuljetusmuodolle ..... 220 euroa 
8.5 Turvallisuusneuvonantajatutkintomaksu kahdelle kuljetusmuodolle ... 260 euroa 
8.6 Lisämaksu erikoistumisesta useampaan kuin yhteen aineryhmään ......   42 euroa/aineryhmä 
8.7 Tutkintotodistuksen kaksoiskappale .....................................................   25 euroa 
8.8 ADR-ajolupakoe, suullinen................................................................... 110 euroa 
8.9 ADR-ajolupakokeen pitäminen sunnuntaisin ....................................... 240 euroa 
 
9 Todistukset 
 
9.1 Todistus maksetusta verosta .................................................................   6 euroa 
- lähetysmaksu ............................................................................................   2,50 euroa 
9.2 Muu erikseen hinnoittelematon todistus ............................................... 12 euroa 
9.3 CEMT-todistusmaksu……………… ................................................... 16,50 euroa/todistus 
 
10 Katsastustoiminnan kouluttamiseen liittyvät suoritteet 
 
10.1 Koulutuslupa koulutusjaksoittain..............................................................250 euroa 
10.2 Tutkintomaksu/oppilas..............................................................................100 euroa 
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11 Katsastusluvat 
 
11.1 Toimilupahakemuksen  tai sivutoimilupahakemuksen käsittely...............900 euroa 
11.2 Toimiluvan tai sivutoimiluvan uusinta .....................................................200 euroa 
 
12 Asiakirjapalvelut 
 
12.1 Tuloste ajoneuvoliikennerekisteristä .......................................................     6,50 euroa 
12.2 Jäljennös arkistotallenteesta......................................................................   13 euroa 
12.3 Kirjallinen ajoneuvoselvitys ....................................................................   28 euroa 
 
13 Piirturikortit 
 
13.1 Kuljettajakortti ..........................................................................................110 euroa 
13.2 Yrityskortti................................................................................................110 euroa 
13.3 Korjaamokortti..........................................................................................110 euroa 
13.4 Valvontakortti ...........................................................................................110 euroa 
 
14 Kansainväliset kuljetusluvat 
 
14.1. Kansainväliset kuljetusluvat ....................................................................   25 euroa 
 
15 Liikenneyrittäjäsuoritteet 
 
15.1. Liikenneyrittäjäkoulutus, koulutusluvat ..................................................    80 euroa 
15.2. Liikenneyrittäjäkoe ..................................................................................  170 euroa 
15.3. Taksiliikenneyrittäjäkoe...........................................................................  170 euroa 
15.4. Liikennetraktoriyrittäjäkoe ......................................................................  100 euroa 
15.5. Liikenneyrittäjäkoulutus, todistukset .......................................................    35 euroa 
 
16 Kuljettajien ammattipätevyyteen liittyvät suoritteet 
 
16.1. Koulutuskeskuksen hyväksyminen..........................................................  80 euroa 
16.2. Jatkokoulutusohjelman hyväksyminen ....................................................  80 euroa 
16.3. Perustason ammattipätevyyskoulutuksen koe..........................................  50 euroa 
16.4. Perustason ammattipätevyyden rekisteröinti ...........................................    12,50 euroa 
16.5. Jatkokoulutuksen rekisteröinti .................................................................    12,50 euroa 
16.6. Ammattipätevyyskortti ............................................................................  50 euroa 
16.7 Taksinkuljettajakoe ...................................................................................  70 euroa 
16.8 Taksinkuljettajakoulutus, koulutuslupa ....................................................  80 euroa 
16.9 Taksinkuljettajan ajolupa ..........................................................................  40 euroa 
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Maksutaulukon lyhenteiden selitykset 

 

AGL Autogiro Pilot Licence autogirolentäjän lupakirja 

AMC 

AOC Air Operator’s Certificate lentotoimintalupa

APU Auxiliary Power Unit apuvoimalaite

ATPL Airline Transport Pilot Licence liikennelentäjän lupakirja 

ATS Air Traffic Services ilmaliikennepalvelu 

BITD Basic Instrument Training Device Perusmittarilennon harjoituslaite 

BPL Balloon Pilot Licence ilmapallolentäjän lupakirja 

B-RNAV Basic Area Navigation perusaluesuunnistus 

CAT Category kategoria (toimintaluokka) 

CPL Commercial Pilot Licence ansiolentäjän lupakirja 

EASA European Aviation Safety Agency Euroopan lentoturvallisuusvirasto 

ETOPS Extended Twin-engine Operations pitkän matkan lennot kaksimoottorisilla len-

tokoneilla

EU-OPS Annex III to Council Regulation (EEC) No 3922/91 as 

amended 
Euroopan unionin ylikansalliset lentokoneilla 

harjoitettavaa kaupallista ilmakuljetusta kos-

kevat määräykset 

FFS Full Flight Simulator lentosimulaattori

FI Flight Instructor lennonopettaja

FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer Lento- ja suunnistusmenetelmien koulutuslai-

FTO Flight Training Organisation lentokoulutusorganisaatio 

FSTD Flight Simulation Training Device Lentoa simuloiva koulutuslaite 

FTD Flight Training Device Lentokoulutuslaite

GPL Glider Pilot Licence purjelentäjän lupakirja 

HEMS Helicopter Emergency Medical Service kiireelliset lääkintähelikopterilennot 

IMC Instrument Meteorological Conditions mittarisääolosuhteet 

JAR Joint Aviation Requirements yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset 

JAR-FCL Joint Aviation Requirements – Flight Crew Licensing yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset  

- ohjaamomiehistön lupakirjat 

JAR-OPS Joint Aviation Requirements – Operations yhteiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset  

- lentotoiminta

LVTO Low Visibility Take-Off huonon näkyvyyden lentoonlähtö 

MCCI Multi Crew Co-Operation Instructor miehistöyhteistyökouluttaja 

MGPL Motor Glider Pilot Licence moottoripurjelentäjän lupakirja 

MNPS Minimum Navigation Performance Specifications minimisuunnistustarkkuusvaatimukset 

MP Multi-Pilot usean ohjaajan (miehistö) 

MTOE Maintenance Training Organisation Exposition huoltokoulutusorganisaation käsikirja 

MTOM Maximum Take-Off Mass suurin sallittu lentoonlähtömassa 

OL Operating Licence liikennelupa

OM Operations Manual toimintakäsikirja

OTD Other Training Device muu koulutuslaite

POA Production Organisation Approval tuotanto-organisaation hyväksyntä 

PPL Private Pilot Licence yksityislentäjän lupakirja 

P-RNAV Precision Area Navigation tarkkuusaluesuunnistus 

QM Quality Manual laatukäsikirja

QTG Qualification Test Guide hyväksyntätestiohjeet 

RNAV Area Navigation aluesuunnistus

RNAV-APP RNAV Approach RNAV-lähestyminen 

RT-koulutus Radio Telephone Training Radiopuhelinliikenne-koulutus 

RVSM Reduced Vertical Separation Minimum pienennetty korkeusporrastusminimi 

SFI Simulator Flight Instructor simulaattorilennonopettaja 

STI  Synthetic Training Instructor maalaitekouluttaja

TM Training Manual koulutuskäsikirja

TRI Type Rating Instructor tyyppikouluttaja

TRTO Type Rating Training Organisation tyyppikoulutusorganisaatio 

UPL Ultralight Pilot Licence ultrakevytlentäjän lupakirja 

VFR Visual Flight Rules näkölentosäännöt
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