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Vastuullinen liikenne.
Rohkeasti yhdessä.

Yleistä

• Hakemukset ja muut asiakirjat lähetetään osoitteeseen
• kirjaamo@trafi.fi tai
• Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki

• Täydentäessä viitataan asian diaarinroon jos tiedossa
(TRAFI/…)

• Lupakirjat yksikkö palvelee
lupakirjat@trafi.fi tai Puh. 029 534 6312 (arkisin klo 9-11)

• Viranomaisen koesuorituspaikkoja Hki, Lpr, Roi
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Lomakkeista: Lupakirjahakemus LU3133 ja
EASA muunto LU3131(har)
• Löytyy helpoiten osoitteesta www.suomi.fi

11.3.2016
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Medikaalivaatimuksista
• Luokka 4 poistunut 8.4.2013
• Jo myönnetyt luokan 4 medikaalit voimassa viimeiseen voimassaolopäivämäärään
saakka, kuitenkin EASA lupakirjan yhteydessä enintään 8.4.2017
(Lentomiehistöasetus artikla 5(3))

• Lupakirjat-yksikön linjauksen mukaan voimassaoleva luokan 4 medikaali voidaan
rinnastaa LAPL medikaaliksi

• Linjaus lupakirjan oikeuksien käyttämisestä kun medikaalitaso tippuu
1 => 2 ≠> LAPL:
Tiedote medikaalivaatimuksista 6.10.2014
(http://www.trafi.fi/ilmailu/henkiloluvat)

• Ulkomailla medikaalitarkastuksessa

käydessä huomioitava, että
Liikennelääketiedeyksikkö edellyttää
medikaalitarkastuksen dokumenttien
lähettämistä Trafiin

• Medikaaliasiat:

Liikennelääketiede-yksikkö,
liikennelaaketiede@trafi.fi
http://www.trafi.fi/ilmailu/ilmailulaaketiede

11.3.2016
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Lento-oppilas
• IL 864/2014: Lento-oppilas saa lentää
yksin, kun:

1. lennonopettaja antaa siihen luvan ja
valvoo lentoa;

2. lento-oppilas on täyttänyt 16 vuotta

ennen lentokoneen, helikopterin,
autogiron ja ilmalaivan yksinlentoa ja 14
vuotta ennen purjelentokoneen ja
ilmapallon yksinlentoa; sekä

3. hänellä on lääketieteellinen
kelpoisuustodistus.

• PEL M2-1 Lento-oppilaan

lupakirjamääräys kumottu 5.10.2015

• Muut määräykset sisältävät vielä

viittauksia lento-oppilaan lupakirjoihin

• Tiedote Lento-oppilaan lupakirja sekä

lento-oppilaan lupa yksinlentoihin,
kansallinen koulutus
(http://www.trafi.fi/ilmailu/henkiloluvat/l
entajat)

Koulutuksen
aloitusikä..?
11.3.2016

• FCL.020 mukaan lento-oppilas ei saa
lentää yksin ellei lennonopettaja anna
siihen lupaa ja valvo lentoa.
• Lupa koulutusohjelman mukaisille
yksinlennoille annetaan merkitsemällä
oppilaan lentopäiväkirjan
huomautukset/remarks –kohtaan
teksti ”hyväksytty yksinlentoihin”, kun
oppilas on valmis ensimmäiselle
yksinlennolle (koulutustarkastuslento)
• Päälennonopettajan tai
koulutuspäällikön tulee vahvistaa lupa
allekirjoituksellaan.
• Merkintä toimii myös todisteena
kohdassa FCL.045 vaadittavasta
luvasta koulutusohjelman mukaan
yksin suoritettaville matka-lennoille.
Liikenteen turvallisuusvirasto
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Lentopäiväkirja-merkinnät

• Viimeaikainen kokemus todennetaan
lentopäiväkirjamerkinnöillä

• Koulutustarkastuslento: ”Hyväksytty yksinlentoihin”
• Matkalento –merkinnät, ”..pysähtymiseen saakka..”
• Kansalliset lento-oikeudet: vesilento-, UL lento-oikeus…
• UL kertauskoululento tai tarkastuslento voidaan merkitä
myös lupakirjan taakse

11.3.2016
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Ultrakevytlentäjän lento-oikeus
Haluan lentää
tänään
11.3.2016,
medikaali ok

24kk

Tarkastuslento*

1h Kertauskoululento*

Yksinlentokokemus
≥12h

90vrk

Yksinlennot
11.3.2016 OK

11.3.2016

Tarkastuslento*

24kk = 11.3.2014-11.3.2016
90vrk = 12.12.2015-11.3.2016
* UL/SEP/TMG

Yksinlentokokemus
<12h
Yksinlennot
11.3.2016
valvottuna OK

1h Kertauskoululento*
Matkustajan kuljetus
11.3.2016 OK

3 lentoonlähtöä
& laskua*

Liikenteen turvallisuusvirasto
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Ultrakevytlentäjän kertauskoululento

• kertauskoululennolla lennonopettajan kanssa
suoritettavaa lentoa, jossa kerrataan turvalliseen lennon
suorittamiseen liittyviä menetelmiä lupakirjanhaltijan
nykyinen osaamistaso huomioiden

• …kokonaislentoajaltaan vähintään yhden (1) tunnin
pituisen kertauskoululennon lennonopettajan kanssa.
Lennonopettajan on varmennettava nimikirjoituksellaan
ja lupakirjanumerollaan hyväksytysti suoritettu
kertauskoululento lupakirjan haltijan lentopäiväkirjaan.

• Tämä koululento voidaan korvata millä tahansa

Suorittaminen
useammassa
kuin yhdessä
osassa…?

yksimoottorisella lentokoneella tai TMGmoottoripurjelentokoneella suoritetulla
kertauskoululennolla, tarkastuslennolla tai lentokokeella.

11.3.2016
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Ultrakevytlentäjän muut oikeudet
• Ultrakevyen lento-oikeus (OPS M1-20):
• Seuraavien lupakirjojen osalta lento-oikeuden edellytyksenä on lisäksi,

..tai vastaavasti
LAPL(A)
voimassa

että SEP-luokkakelpuutus on voimassa ja että henkilö on lentänyt
kaksi tuntia koululentoja ultrakevyellä lentokoneella
lentokoulussa, jolla on ultrakevytkoulutuslupa ja lentokoulutusluvan
haltijan koulutuspäällikkö tai päälennonopettaja vahvistaa
nimikirjoituksellaan näin saavutetun ultrakevytlento-oikeuden lupakirjan
haltijan lentopäiväkirjaan. Koulutuksesta on annettava todistus, joka
lähetetään Liikenteen turvallisuusvirastoon.

• Vesilento-oikeus (PEL M2-70)
• vesilento-oikeudella oikeutta lentää kellukevarusteisella ultrakevyellä

lentokoneella lentoonlähtö- ja laskeutumisalustasta riippumatta ja
oikeutta lentää ultrakevyellä vesi- tai amfibiolentokoneella vedestä.
(Full Lotus!)

• Koulutus, kokemus ja tarkastuslento
tai SEP(SEA) + eroavuuskoulutus

• Hinauslento-oikeus (PEL M2-70)
• Koulutus, kokemus ja tarkastuslento

tai voimassaoleva TOW (Sailplane Towing)

11.3.2016
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Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus
PEL M2-71
• Uudistui lokakuu 2014
• Kelpuutuksen voimassaolo 5v -> 3v
• Tiukennettu opettajakurssin pääsyvaatimuksia
• Opettajaharjoittelijan rajoituksen poisto perustuen
tuntimäärään, ei koulutettujen oppilaiden lukumäärään

• Opettaja-opettaja vaatimukset:
• teoria- ja lennonopetusta UL-lentäjän lennonopettajakelpuutusta
varten edellyttäen, että hänellä on tarkastuslentäjänvaltuutus tai,
että hänellä on tarkastuslentäjävaltuutukseen vaadittava lento- ja
kouluttajakokemus.

11.3.2016
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Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus
PEL M2-71
• 6 KELPUUTUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN
• 6.1 … kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:
• a) …osallistunut … kertauskoulutukseen viimeisten 36 kuukauden
aikana,

• b) … antanut lennonopetusta … vähintään kuusi (6) tuntia

kuudella (6) eri lennolla viimeisen 36 kuukauden aikana,

• c) … suorittanut … tarkastuslennon, pätevyyden arvioinnin tai
lentokokeen lennonopettajakelpuutusta varten …

• 6.2 Vähintään joka toisessa voimassaolon jatkamisessa
kelpuutuksen osalta haltijan on läpäistävä
tarkastuslento.

• 8.1 Tämän määräyksen voimaantulon jälkeen 1.

kelpuutuksen voimassaolon jatkamisen yhteydessä on
toisen kohdassa 6.1 mainituista suoritettavaksi vaadituista
vaatimuksista oltava tarkastuslento.

11.3.2016
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Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus
PEL M2-71
• 7 KELPUUTUKSEN UUSIMINEN
• … uusimista edeltävien 12 kuukauden aikana
• a) … osallistunut … lennonopettajan kertauskoulutukseen,
JA

• b) … suorittanut hyväksytysti tarkastuslennon, …

11.3.2016
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MGPL lupakirjan EASA muunto
• TMG: moottoripurjelentokonetta, jossa on kiinteästi asennettu

moottori ja potkuri, joita ei voida vetää sisään; sen on
lentokäsikirjansa mukaan voitava lähteä lentoon ja nousta omalla
moottorivoimallaan; (~Grob G109)

• Moottoripurjelentokone: ilma-alusta, joka on varustettu yhdellä tai
useammalla moottorilla ja jolla on purjelentokoneen ominaisuudet
silloin, kun moottorit eivät ole käytössä; (~PIK-20E)

• Pelkkä MGPL lupakirja muuntuu LAPL(S)/SPL lupakirjaksi TMG
laajennuksella

• Vaatimuksena muuntoon 25 h yhteenlaskettua pursi & moputiimaa
• Jos MGPL lupakirjan haltijalla ei ole myös purjelentolupakirjaa,
tulee rajoitus ”voimassa vain TMG koneilla”

• TMG luokka voidaan liittää lentokonelupakirjoihin
• MGPL ja esim PPL(A) haltijalta vaaditaan siirtymäaikana (<8.4.2018)
erillinen TMG luokkakelpuutustarkastuslento FE(A) tarkastuslentäjän
kanssa

• Tällöin voidaan hyödyntää TMG tunteja myös SEPin ylläpitämisessä
FCL.740.A(b)(2)

11.3.2016
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TMG-laajennus:
Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset
• FCL.140.S LAPL(S) – Viimeaikaisen kokemuksen vaatimukset
• …
• b) TMG-moottoripurjelentokone. LAPL(S)-lupakirjan haltija saa käyttää
TMG- moottoripurjelentokoneen lupakirjan oikeuksia vain, jos hän on

• 1) suorittanut TMG-moottoripurjelentokoneella viimeksi kuluneiden 24
kuukauden aikana

•

i) vähintään 12 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien 12
lentoonlähtöä ja laskua, ja

•

ii) kokonaislentoajaltaan vähintään yhden tunnin pituisen kertauskoulutuksen
kouluttajan kanssa.

• 2) Jos LAPL(S)-lupakirjan haltijalla on myös oikeus lentää lentokoneita, 1
kohdan vaatimukset voidaan täyttää lentokoneilla.

• c) LAPL(S)-lupakirjan haltijoiden, jotka eivät täytä a tai b kohdan
vaatimuksia, on suoritettava ennen oikeuksien palauttamista

• 1) hyväksytysti tarkastuslento tarkastuslentäjän kanssa purjelentokoneella tai
tarvittaessa TMG-moottoripurjelentokoneella, tai

• 2) lisälentoaika tai lentoonlähdöt ja laskut joko koululentoina tai yksinlentoina
kouluttajan valvonnassa täyttääkseen a tai b kohdan vaatimukset.

11.3.2016
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LAPL(S) ja FI(S) yhdistelmä
• Lentomiehistöasetuksessa ei selvästi sanota voidaanko FI(S)
opettajakelpuutus yhdistää LAPL(S) lupakirjaan.

• SPL lupakirja on tältä osin huomattavasti selvempi (esim FCL.205.S)
• Syynä lienee komission aiheuttama viime hetken muutos
lentomiehistöasetukseen poistamalla LAFI-opettajakelpuutus:

• http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//TEXT+WQ+E-2011-001936+0+DOC+XML+V0//EN

• vastaus
• http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E2011-001936&language=EN

• "However, after a constructive debate the Committee agreed to keep

some elements of LAFI by allowing that a flight instructor holds a
Leisure Aircraft Pilot Licence (LAPL) instead of a professional
licence for instructing leisure pilots.”

• Tulkinta1 Lupakirjat-yksikössä: opettaja voi toimia yhdistelmällä
LAPL(S) & FI(S)

• Tulkinta2 Lupakirjat-yksikössä: LAPL(S) & FI(S) opettaja voi antaa
opetusta SPL lupakirjan hakijalle tai haltijalle

11.3.2016
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Mopuopetus EASA aikana
FCL.110.S LAPL(S) – Kokemusvaatimukset ja
hyvittäminen
• a) LAPL(S)-lupakirjan hakijan on oltava saanut vähintään 15 tuntia

lentokoulutusta purjelentokoneilla tai moottoripurjelentokoneilla, mukaan lukien
vähintään
Lentomiehistö-

asetus ei tunne
”pystymetsän”
mopuopetusta

•

1) 10 tuntia koululentoja opettajan kanssa;

•

2) 2 tuntia valvottua yksinlentoaikaa;

•

3) 45 lentoonlähtöä ja laskua;

•

4) yksi vähintään 50 kilometrin (27 NM) yksinmatkalento tai yksi vähintään 100
kilometrin (55 NM) matkalento opettajan kanssa.

• b) Edellä a kohdassa vaaditusta 15 tunnista enintään 7 voidaan suorittaa
TMG- moottoripurjelentokoneella.

• c) Hyvittäminen. Hakijat, joilla on aikaisempaa kokemusta ilma-aluksen

päällikkönä toimimisesta, voivat saada hyvitystä a kohdan vaatimuksista.

• Hyvityksen määrästä päättää se hyväksytty koulutusorganisaatio, jossa lentäjä
suorittaa kurssin, ennen koulutuksen aloittamista suoritetun arviointilennon
perusteella, mutta hyvitys ei missään tapauksessa saa

•

1) ylittää ilma-aluksen päällikkönä lennettyä kokonaislentoaikaa;

•

2) olla yli 50 %:a a kohdassa vaadituista tunneista;

•

3) sisältää a kohdan 2–4 alakohdan vaatimuksia.

11.3.2016
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Mopuopetus EASA aikana
FCL.135.S LAPL(S) – Oikeuksien laajentaminen
TMG-moottoripurjelentokoneisiin
• LAPL(S)-lupakirjan oikeudet laajennetaan TMG-

moottoripurjelentokoneisiin, kun lentäjä on suorittanut Lentomiehistöhyväksytyssä koulutusorganisaatiossa vähintään
asetus ei tunne

• a) 6 tuntia lentokoulutusta TMG-moottoripurjelentokoneella,
johon on kuulunut

”pystymetsän”
mopuopetusta

• 1) 4 tuntia koululentoja opettajan kanssa;
• 2) yhden vähintään 150 kilometrin (80 NM) yksinmatkalennon, johon
sisältyy yksi lasku pysähtymiseen asti muulle kuin lähtölentopaikalle;

• b) lentokokeen, jossa osoitetaan riittävä käytännön taitotaso

TMG-moottoripurjelentokoneella; lentokokeen aikana hakijan on
osoitettava tarkastuslentäjälle myös riittävä teoriatiedon taso
TMG-moottoripurjelentokoneista seuraavissa oppiaineissa:

•
•
•
•
•
11.3.2016

lennonteoria
lentotoimintamenetelmät
suoritusarvot ja lennonsuunnittelu
ilma-aluksen yleistuntemus
lentosuunnistus.
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Mopuopetus EASA aikana
FCL.130.S LAPL(S) – Lentoonlähtötavat
• a) LAPL(S)-lupakirjan oikeudet rajoitetaan lentokokeessa käytettyyn
lentoonlähtötapaan. Rajoitus voidaan poistaa, kun lentäjä on
suorittanut

• 1) vintturihinausta tai autohinausta käytettäessä vähintään 10 lähtöä
koululentona ja 5 valvottua lähtöä yksinlennolle;

• 2) lentokonehinausta käytettäessä tai itselähtevällä purjelentokoneella

vähintään 5 lähtöä koululentona ja 5 valvottua lähtöä yksinlennolle;
itselähtevän purjelentokoneen koululennot voidaan suorittaa TMGmoottoripurjelentokoneella;

• 3) kumiköysistarttia käytettäessä vähintään 3 lähtöä, jotka suoritetaan
koululentona tai valvottuna yksinlentona.

• b) Lisäharjoituslähtöjen suorittaminen on merkittävä lentopäiväkirjaan,
ja kouluttajan on allekirjoitettava merkintä.

• c) Säilyttääkseen kunkin lentoonlähtötavan oikeudet ohjaajan on oltava
suorittanut viimeksi kuluneiden 24 kuukauden aikana vähintään viisi
lentoonlähtöä lukuun ottamatta kumiköysistarttia, jota varten ohjaajan
on oltava suorittanut vain kaksi lähtöä.

• d) Jos ohjaaja ei täytä c kohdan vaatimuksia, hänen on suoritettava
puuttuva määrä lähtöjä koululentona tai opettajan valvomana
yksinlentona saadakseen oikeutensa takaisin.

11.3.2016
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Mopuopetus EASA aikana
FCL.940.FI FI – Voimassaolon jatkaminen ja
uusiminen
• a) FI-kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi sen haltijan on
täytettävä kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta:

• 1) annettava …iii) FI(S)-kelpuutuksen osalta vähintään 30 tuntia tai 60

lentoonlähtöä lennonopetuksena purjelentokoneilla,
moottoripurjelentokoneilla tai TMG-moottoripurjelentokoneilla tai FIlennonopettajana tai tarkastuslentäjänä kelpuutuksen voimassaoloaikana;

• 2) osallistuttava lennonopettajien kertauskoulutukseen kelpuutuksen
voimassaoloaikana (3v);

• 3) läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti FI-

kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltävien 12 kuukauden
aikana.

• b) Vähintään … joka kolmannessa voimassaolon jatkamisessa

FI(As)-, (S)- tai (B)-kelpuutuksen osalta haltijan on läpäistävä
pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti.

• c) Uusiminen. Jos FI-kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt,
hakijan on uusimista edeltävien 12 kuukauden aikana

• 1) osallistuttava lennonopettajien kertauskoulutukseen;
• 2) läpäistävä pätevyyden arviointi FCL.935 kohdan mukaisesti.
11.3.2016
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Hyvitykset LAPL(A)/SEP lupakirjaan
FCL.110.A
1. Nykyinen lupakirja LAPL(S) TMG -laajennuksella ja hakijalla
riittävästi TMG -lentokokemusta. FCL.110.A(b)

• 3h SEP + lentokoe jossa mitataan myös teoriatiedon taso

2. Muu kuin vaihtoehdon 1 mukainen lentolupakirja ja/tai –kokemus.
FCL.110.A(c)

• LAPL(A) SEP teoriakoulutus ja viranomaiskokeet
• LAPL(A) SEP lentokoulutus ja -koe
• Hyvityksiä lentokoulutukseen voi saada aiemmasta lentokokemuksesta
arviointilennon perusteella (myös ultrakevytkokemuksesta)

• Lisätietoja:
• http://www.trafi.fi/tietopalvelut/usein_kysyttya/ilmailu_-_easa (Haluan
LAPL(A)-lentolupakirjan ja minulla on muun ilma-alusryhmän EASAlupakirja. Mitkä vaatimukset minun pitää täyttää?)

• http://www.trafi.fi/ilmailu/henkiloluvat/lentajat (Muilla kuin EASA-ilmaaluksilla lennettyjen tuntien hyvittäminen EASA-lupakirjaa haettaessa)

11.3.2016
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Katsaus:
EASA Basic Training Organisation - BTO

11.3.2016
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Kysymyksiä ja kiitokset

lupakirjat@trafi.fi
Liikenteen turvallisuusvirasto
Kumpulantie 9, 00520 Helsinki
PL 320, 00101 Helsinki
Puhelin 029 534 5000
www.trafi.fi
11.3.2016
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