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PEL M2-

41 

3.2.1 3.2.1 Purjelentäjän lupakirjan haltija saa toimia päällikkönä purjelentoko-

neessa, apumoottorilla varustetussa purjelentokoneessa tai itselähtevässä 

purjelentokoneessa vain, jos hän on viimeisen 12 18 kuukauden aikana 

lentänyt jollain edellä mainituista ilma-aluksista:  

Hyväksytään poikkeus 6 kk aiemman lentoko-

kemuksen hyödyntämiseen. Lupakirjan haltija 

palaa yhden lennon jälkeen normaaliin 12 kk 

sykliin poikkeusluvan oletettuna voimassaolo-

aikana. 

3.2.2 Ei myönnetä Hallituksen suosituksen mukaan tulee lähikon-

takteja rajoittaa myös harrastetoiminnassa. 

Matkustajankuljetusoikeuden voi saada voi-

maan 3.2.2a) kohdan mukaan yksinlennoilla, 

jotka voi toki olla myös opettajan valvomia, lu-

pakirjan haltijan niin halutessaan. 

6 6 LUPAKIRJAN UUDELLEEN KIRJOITTAMINEN 

Ilmailumääräyksessä PEL M1-4 julkaistujen, lupakirjan uudelleen kirjoitta-

mista koskevien vaatimusten lisäksi lupakirjan uudelleen kirjoittamisen 

edellytyksenä on, että:  

a) hakija on toiminut purje-, moottoripurje-, ultrakevytlentokoneen tai au-

togyron ohjaajana vähintään kahdella eri lennolla lupakirjan voimassaolon 

päättymistä edeltävien 12 18 kuukauden aikana, tai  

… 

c) hakija esittää todistuksen lupakirjan voimassaolon päättymistä edeltä-

vien 12 18 kuukauden aikana jollakin kohdassa 6 a) mainitulla ilma-aluk-

sella lennetystä, kyseistä lupakirjaa koskevan ilmailumääräyksen rajoituk-

sia koskevan kohdan tarkoittamasta koululennosta, tai  

… 

Hyväksytään poikkeukset 6 kk aiemman lento-

kokemuksen tai koululennon hyödyntämiseen.  

9.1.2 9.1.2 Lähtötapaoikeuden voimassaolo 

Lähtötapaoikeus on voimassa edellyttäen, että sen haltija on viimeisten 24 

kuukauden aikana lentänyt vähintään yhden lennon kyseistä lentoonlähtö-

tapaa käyttäen tai kun oikeuden haltija on lentänyt vähintään yhden len-

toonlähdön kyseisellä lähtötavalla lennonopettajan kanssa tai itselähtevän 

purjelentokoneen osalta lennonopettajan valvonnassa. 

Lentoonlähtötapaoikeus itselähtevillä purjelentokoneilla on voimassa, jos 

henkilöllä on voimassa oleva luokka- tai tyyppikelpuutus lentokoneita var-

ten tai käyttöoikeudellinen ultrakevytlentäjän tai moottoripurjelentäjän 

lupakirja. 

Hyväksytään poikkeusmenettely myös lähtöta-

paoikeudelle, jossa opettaja voi valvoa len-

toonlähdön koneen ulkopuolelta myös muiden 

kuin itselähtevän purjelentokoneen osalta.  

9.2.4 9.2.4 Pilvilento-oikeuden haltijan oikeudet Hyväksytään poikkeukset 6 kk aiemman lento-

kokemuksen tai koululennon tai tarkastuslen-

non hyödyntämiseen. 
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Pilvilento-oikeuden haltija on oikeutettu toimimaan päällikkönä purjelento-

koneessa pilvilennolla edellyttäen, että hänen oikeutensa toimia purjelento-

koneen päällikkönä on muilta osin voimassa ja hän on viimeisen 24 30 

kuukauden aikana: 

a) toiminut vähintään 1 tunnin ohjaajana pilvilennoilla, tai 

b) harjoitellut mittarilentoa vähintään 3 tuntia lennonharjoittelulaitteella, 

tai 

c) hänellä on voimassa oleva mittarilentokelpuutus lentokoneita varten, tai 

d) lentänyt vähintään 1 tunnin mittarilentoaikaa koululentoina purjelento-

koneella, pilvilento-oikeuden omaavan purjelennon 

opettajan kanssa, tai 

e) hän on hyväksytysti suorittanut kohdan 9.2.3 tarkoittaman lentokokeen 

tai tarkastuslennon ja tarkastuslentäjä on tehnyt siitä nimikirjoituksellaan 

vahvistetun merkinnän pilvilento-oikeuden haltijan lentopäiväkirjaan ja an-

tanut ilmailumääräyksen TRG M1-6 mukaisen lausunnon lentokokeesta tai 

tarkastuslennosta. 

PEL M2-

44 

3.3 Purjelennonopettajan tai purjelennonopettajaharjoittelijan kelpuutuksen 

haltija saa toimia lennonopettajana purjelentokoneessa vain, jos hän on vii-

meisen 24 30 kuukauden aikana toiminut: 

a) Purjelennonopettajana vähintään 2 tuntia viidellä eri lennolla, tai 

b) hänen oikeutensa toimia lennonopettajana moottoripurje- tai ultrakevy-

ellä lentokoneella tai autogyrolla tai helikopterilla tai lentokoneella on voi-

massa ja 

päällikkökokemus purjelentokoneella viimeisten 24 30 kk aikana on vähin-

tään 3 tuntia, tai 

c) hän on lentänyt opettajatarkastuslennon purjelentokoneella, jonka hy-

väksytystä suorituksesta tarkastuslentäjä on tehnyt nimikirjoituksellaan 

vahvistetun merkinnän purjelennonopettajan kelpuutuksen haltijan lento-

päiväkirjaan haltijan lentopäiväkirjaan ja antanut ilmailumääräyksen TRG 

M1-6 mukaisen tarkastuslentolausunnon. 

Hyväksytään poikkeukset 6 kk aiemman lento-

kokemuksen tai koululennon tai tarkastuslen-

non hyödyntämiseen. 

6 6 KELPUUTUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN 

Ilmailumääräyksessä PEL M1-4 julkaistujen, kelpuutuksen voimassaolon 

jatkamista koskevien vaatimusten lisäksi kelpuutuksen voimassaolon jatka-

misen edellytyksenä on, että: 

a) hakija on toiminut lennonopettajana purje- tai moottoripurje- tai ultrake-

vyellä lentokoneella tai autogyrolla tai helikopterilla tai lentokoneella vähin-

tään 2 tuntia viidellä eri lennolla viimeisten 24 30 kuukauden aikana, tai 

Hyväksytään poikkeukset 6 kk aiemman lento-

kokemuksen tai koululennon tai tarkastuslen-

non hyödyntämiseen. 



 5/10 

Liite 1 Yksityiskohtaiset poikkeukset päätökseen TRAFICOM/150540/03.04.00.00/2020 

 
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ▪ PL 320, 00059 TRAFICOM ▪ p. 029 534 5000 ▪ Y-tunnus 2924753-3  

Transport-och kommunikationsverket Traficom ▪ PB 320, 00059 TRAFICOM ▪ tfn 029 534 5000 ▪ FO-nummer 2924753-3 

www.traficom.fi

Määräys Kohta Poikkeus Perustelut 

b) hakija esittää lausunnon enintään kolme yhdeksän kuukautta vanhasta 

hyväksytysti suoritetusta lentokokeesta tai tarkastuslennosta lennonopetta-

jakelpuutusta varten jollakin kohdassa 6 a) mainitulla ilma-aluksella. 

PEL M2-

46 

3.2.1 3.2.1 Moottoripurjelentäjän lupakirjan haltija saa toimia päällikkönä moot-

toripurjelentokoneessa 

vain, jos hän on viimeisen 12 18 kuukauden aikana suorittanut moottori-

purje-, 

ultrakevyellä lentokoneella tai lentokoneella. 

a) Vähintään kaksi lentoa, tai 

b) lentänyt koululennon lennonopettajan kanssa. 

Hyväksytään poikkeukset 6 kk aiemman lento-

kokemuksen tai koululennon hyödyntämiseen. 

3.2.2 Ei myönnetä  ks. perustelut PEL M2-41, kohdasta 3.2.2 

6 6 LUPAKIRJAN UUDELLEENKIRJOITTAMINEN 

Ilmailumääräyksessä PEL M1-4 julkaistujen, lupakirjan uudelleenkirjoitta-

mista koskevien 

vaatimusten lisäksi lupakirjan uudelleenkirjoittamisen edellytyksenä on, 

että: 

a) hakija on toiminut moottoripurje-, purje-, ultrakevyen lentokoneen, au-

togyron, tai lentokoneen ohjaajana vähintään kahdella eri lennolla lupakir-

jan päättymistä edeltävien 12 18 kuukauden aikana, tai 

b) hakija esittää todistuksen voimassa olevasta luokka- tai tyyppikelpuu-

tuksesta 

lentokoneita varten tai helikopterin tyyppikelpuutuksesta, tai 

c) hakija esittää todistuksen lupakirjan voimassaolon päättymistä edeltä-

vien 12 18 kuukauden aikana jollakin kohdassa 6 a) tai b) mainitulla ilma-

aluksella lennetystä, kyseistä lupakirjaa koskevan ilmailumääräyksen rajoi-

tuksia koskevan kohdan tarkoittamasta koululennosta, tai 

d) hakija esittää lausunnon enintään kolme kuukautta vanhasta hyväksy-

tysti suoritetusta lentokokeesta tai tarkastuslennosta jollakin kohdassa 6 a) 

mainituista ilma-aluksista, tai 

e) hakija esittää lausunnon enintään kolme kuukautta vanhasta hyväksy-

tysti suoritetusta lentokokeesta tai tarkastuslennosta kohdassa 6 b) tarkoi-

tetun luokka tai tyyppikelpuutuksen myöntämistä tai voimassaolon jatka-

mista varten. 

Hyväksytään poikkeukset 6 kk aiemman lento-

kokemuksen tai koululennon hyödyntämiseen. 

PEL M2-

47 

3.3 3.3 Rajoitukset 

Moottoripurjelennonopettajan tai moottoripurjelennonopettajaharjoittelijan 

kelpuutuksen haltija saa toimia lennonopettajana moottoripurjelentoko-

neessa vain, jos hän on viimeisen 24 30 kuukauden aikana toiminut; 

a) moottoripurjelennonopettajana vähintään 2 tuntia viidellä eri lennolla, tai 

Hyväksytään poikkeukset 6 kk aiemman lento-

kokemuksen tai koululennon tai tarkastuslen-

non hyödyntämiseen. 
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b) hänen oikeutensa toimia lennonopettajana purje- tai ultrakevytlentoko-

neella, 

autogyrolla, helikopterilla tai moottorilentokoneella on voimassa ja päällik-

kökokemus 

moottoripurjelentokoneella viimeisten 24 30 kk aikana on vähintään 3 tun-

tia, tai 

c) hän on lentänyt opettajatarkastuslennon moottoripurjelentokoneella, 

jonka hyväksytystä suorituksesta tarkastuslentäjä on tehnyt nimikirjoituk-

sellaan vahvistetun merkinnän moottoripurjelennonopettajan kelpuutuksen 

haltijan lentopäiväkirjaan ja antanut ilmailumääräyksen TRG M1-6 mukai-

sen tarkastuslentolausunnon. 

6 6 KELPUUTUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN 

Lennonopettajakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi kelpuutuksen halti-

jan on täytettävä kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta: 

a) oltava osallistunut ilmailumääräyksessä TRG M1-7 kohdassa 9.2.6 mää-

riteltyyn tai muuhun ilmailuviranomaisen hyväksymään lennonopettajan 

kertauskoulutukseen viimeisten 60 kk aikana; 

b) oltava antanut lennonopetusta moottoripurjelento-, purjelento- tai ultra-

kevyellä lentokoneella, autogyrolla, helikopterilla tai moottorilentokoneella 

vähintään 2 tuntia viidellä eri lennolla viimeisen 24 30 kk aikana; 

c) oltava suorittanut kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltä-

neiden 12 18 kuukauden kuluessa tarkastuslento tai lentokoe lennonopet-

tajakelpuutusta varten moottoripurjelento-, purjelento- tai ultrakevyellä 

lentokoneella, autogyrolla, moottorilentokoneella tai helikopterilla. 

Hyväksytään poikkeus 6 kk aiemman lentoko-

kemuksen tai koululennon hyödyntämiseen. 

PEL M2-

50 

3.2 3.2 Rajoitukset  

Kuumailmapallolentäjän lupakirjan haltija saa toimia päällikkönä kuumail-

mapallossa vain, jos hän on viimeisen 24 30 kuukauden aikana: 

a) suorittanut vähintään kaksi kuumailmapallon täyttää ja tyhjennystä ja 

toiminut vähintään kaksi tuntia kuumailmapallon ohjaajana vähintään vii-

dellä eri lennolla, tai 

b) lentänyt koululennon kuumailmapallolennonopettajan kanssa. 

Hyväksytään poikkeus 6 kk aiemman lentoko-

kemuksen tai koululennon hyödyntämiseen.  

6 6 LUPAKIRJAN UUDELLEEN KIRJOITTAMINEN  

Ilmailumääräyksessä PEL M1-4 julkaistujen, lupakirjan uudelleen kirjoitta-

mista koskevien vaatimusten lisäksi lupakirjan uudelleen kirjoittamisen 

edellytyksenä on, että: 

Hyväksytään poikkeukset 6 kk aiemman lento-

kokemuksen tai koululennon tai tarkastuslen-

non hyödyntämiseen. 
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a) hakija on lupakirjan voimassaolon päättymistä edeltävien 24 30 kuukau-

den aikana suorittanut vähintään kaksi kuumailmapallon täyttää ja tyhjen-

nystä ja toiminut kuumailmapallon ohjaajana vähintään kaksi tuntia vähin-

tään viidellä eri lennolla, tai 

b) hakija esittää todistuksen lupakirjan voimassaolon päättymistä edeltä-

vien 24 30 kuukauden aikana kohdassa 2. 2 b) tarkoitetusta koululennosta, 

tai 

c) hakija esittää lausunnon enintään kolme yhdeksän kuukautta vanhasta 

hyväksytysti suoritetusta tarkastuslennosta kuumailmapallolla. 

PEL M2-

51 

3.3 3.3 Rajoitukset  

Kuumailmapallolennonopettaja- tai kuumailmapallolennonopettajaharjoitte-

lijan kelpuutuksen haltija saa toimia lennonopettajana kuumailmapallolla tai 

kaasupallolla vain, jos hän on viimeisen 24 30 kuukauden aikana:  

a) toiminut lennonopettajana kuumailmapallolla tai kaasupallolla vähintään 

2 tuntia neljällä eri lennolla, tai  

b) lentänyt opettajatarkastuslennon kuumailmapallolla tai kaasupallolla, 

jonka hyväksytystä suorituksesta tarkastuslentäjä tai tarkastuslennon vas-

taanottajaksi hyväksytty kuumailmapallolennonopettaja on tehnyt merkin-

nän kuumailmapallolennonopettajan kelpuutuksen haltijan lentopäiväkir-

jaan ja antanut ilmailumääräyksen TRG M 1-6 mukaisen tarkastuslentolau-

sunnon. 

Hyväksytään poikkeukset 6 kk aiemman lento-

kokemuksen tai tarkastuslennon hyödyntämi-

seen. 

6 6 Kelpuutuksen voimassaolon jatkaminen 

Ilmailumääräyksessä PEL M 1-4 julkaistujen kelpuutuksen voimassaolon 

jatkamista koskevien vaatimusten lisäksi kelpuutuksen voimassaolon jatka-

misen edellytyksenä on, että:  

a) hakija on toiminut kuumailmapallolennonopettajana vähintään 2 tuntia 

neljällä eri lennolla viimeisen 24 30 kuukauden aikana, tai  

b) hakija esittää lausunnon enintään kolme yhdeksän kuukautta vanhasta 

hyväksytysti suoritetusta tarkastuslennosta kuumailmapallolennonopettajan 

kelpuutusta varten 

Hyväksytään poikkeukset 6 kk aiemman lento-

kokemuksen tai tarkastuslennon hyödyntämi-

seen. 

PEL M2-

70 

3.1.1 - Ko. pykälässä ei ole määräaikoja. 

3.1.2 3.1.2 Lento-oikeuden voimassa pitämiseksi hänen on oltava suorittanut 

kahden vuoden välein UL-lentokoneella, yksimoottorisella lentokoneella tai 

TMG-moottoripurjelentokoneella:  

- vähintään 12 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, mukaan lukien 

12 lentoonlähtöä ja laskua, ja vähintään yksi valvottu yksinlento yhden 

(1) tunnin pituinen kertauskoululento, tai  

- tarkastuslento. 

Kohdan 3.1.3 ja perustelumuistion mukaisesti 

kahden vuoden määräajassa on jonkin verran 

joustoa. Kertauskoululennon korvaaminen nyt 

poikkeustilanteessa valvotulla yksinlennolla 

johtaa lähes samaan turvallisuustasoon. Valvo-

tuilla yksinlennoilla on oltava lennonopettajan 

määräämä ohjelma.  
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3.1.3 3.1.3 Jos lupakirjanhaltijan suoriutumisessa kertauskoululennolla on ollut 

puutteita, vaadittu lentokokemus ennen kertauskoululentoa valvottua yk-

sinlentoa ei täyty tai tarkastuslennon suoritus on hylätty, voidaan vaatia 

lisäkoulutusta lennonopettajan tai tarkastuslentäjän arvion mukaan. 

PEL M2-70 perustelumuistion mukaan ” jos lu-

pakirjanhaltijan viimeaikainen kokemusvaati-

mus (12 tuntia) ei kokonaan täyty hänen suo-

rittaessaan kertauskoululentoa (hän on lentä-

nyt kahden viime vuoden aikana esim. 10-11 

tuntia), lennonopettaja voi määrätä tarpeen 

mukaan lisäkoulutusta lentokokemuksen täy-

dentämiseksi koululentoina tai opettajan val-

vomina yksinlentoina.” 

3.1.4 - Ei tarvetta muuttaa lento-oikeuden voimassa-

oloaikaa, ks. kohta 3.1.3. 

3.2.3 Ei myönnetä ks. perustelut PEL M2-41, kohdasta 3.2.2 

3.2.4 Ei myönnetä ks. perustelut PEL M2-41, kohdasta 3.2.2 

6 Ei myönnetä Traficom ei näe tarvetta uusia lupakirjaa poik-

keusmenettelyin, joka vanhentunut vuonna 

2018 tai sitä ennen 

PEL M2-

71 

- - SIL esityksessä ei ole eritelty määräyksen koh-

tia, joihin poikkeus haluttaisiin. 

PEL M2-

80 

3.2.1 3.2.1 AG -lentäjän lupakirjan haltija saa toimia päällikkönä autogyrossa 

vain, jos 

hän on viimeisen 12 18 kuukauden aikana suorittanut autogyrolla tai heli-

kopterilla: 

a) vähintään kaksi lentoa, tai 

b) lentänyt koululennon lennonopettajan kanssa. 

Hyväksytään poikkeukset 6 kk aiemman lento-

kokemuksen tai koululennon hyödyntämiseen. 

3.2.2 Ei myönnetä ks. perustelut PEL M2-41, kohdasta 3.2.2 

6 6 LUPAKIRJAN UUDELLEENKIRJOITTAMINEN  

Ilmailumääräyksessä PEL M1-4 julkaistujen lupakirjan uudelleenkirjoitta-

mista koskevien vaatimusten lisäksi lupakirjan uudelleenkirjoittamisen 

edellytyksenä on, että: 

a) hakija on toiminut autogyron, purjelentokoneen, moottoripurjelentoko-

neen, ultrakevyen lentokoneen, lentokoneen tai helikopterin ohjaajana vä-

hintään kahdella eri lennolla lupakirjan päättymistä edeltävien 12 18 kuu-

kauden aikana, tai 

b) hakija esittää todistuksen voimassa olevasta luokka- tai tyyppikelpuu-

tuksesta lentokoneita varten tai helikopterin tyyppikelpuutuksesta, tai 

c) hakija esittää todistuksen lupakirjan voimassaolon päättymistä edeltä-

vien 12 18 kuukauden aikana jollakin kohdassa 6 a) tai b) mainitulla ilma-

Hyväksytään poikkeukset 6 kk aiemman lento-

kokemuksen tai tarkastuslennon hyödyntämi-

seen. 
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aluksella lennetystä kyseistä lupakirjaa koskevan ilmailumääräyksen rajoi-

tuksia koskevan kohdan tarkoittamasta koululennosta, tai 

d) hakija esittää lausunnon enintään kolme yhdeksän kuukautta vanhasta 

hyväksytysti suoritetusta lentokokeesta tai tarkastuslennosta jollakin koh-

dassa 6 a) mainituista 

ilma-aluksista, tai 

e) hakija esittää lausunnon enintään kolme yhdeksän kuukautta vanhasta 

hyväksytysti suoritetusta lentokokeesta tai tarkastuslennosta kohdassa 6 b) 

tarkoitetun luokka- tai tyyppikelpuutuksen myöntämistä tai voimassaolon 

jatkamista varten. 

PEL M2-

81 

3.3 3.3 Rajoitukset 

AG-lennonopettajan tai AG-lennonopettajaharjoittelijan kelpuutuksen hal-

tija saa 

toimia lennonopettajana autogyrossa vain, jos hän on viimeisen 24 30 kuu-

kauden aikana toiminut: 

a) AG-lennonopettajana vähintään 2 tuntia viidellä eri lennolla, tai  

b) hänen oikeutensa toimia lennonopettajana purje-, moottoripurje- tai ult-

rakevytlentokoneella, autogyrolla, helikopterilla tai moottorilentokoneella 

on voimassa ja hänen päällikkökokemuksensa autogyrolla viimeisten 24 30 

kuukauden aikana on vähintään 3 tuntia, tai 

c) hän on lentänyt autogyrolla opettajatarkastuslennon, jonka hyväksytystä 

suorituksesta tarkastuslentäjä on tehnyt nimikirjoituksellaan vahvistetun 

merkinnän AG-lennonopettajan kelpuutuksen haltijan lentopäiväkirjaan ja 

antanut ilmailumääräyksen TRG M1-6 mukaisen tarkastuslentolausunnon. 

Hyväksytään poikkeukset 6 kk aiemman lento-

kokemuksen tai tarkastuslennon hyödyntämi-

seen. 

6 6 KELPUUTUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN 

Lennonopettajakelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi kelpuutuksen halti-

jan on täytettävä kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta: 

a) oltava osallistunut ilmailumääräyksen TRG M1-7 kohdassa 9.2.6 määri-

teltyyn tai muuhun ilmailuviranomaisen hyväksymään lennonopettajan ker-

tauskoulutukseen viimeisten 60 kk aikana 

b) oltava antanut lennonopetusta autogyrolla, purjelento-, moottoripurje-

lento- tai ultrakevyellä lentokoneella, helikopterilla tai moottorilentoko-

neella vähintään 2 tuntia viidellä eri lennolla viimeisen 24 30 kuukauden ai-

kana 

c) oltava suorittanut kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltä-

neiden 12 18 kuukauden kuluessa tarkastuslento tai lentokoe lennonopet-

tajakelpuutusta varten 

Hyväksytään poikkeukset 6 kk aiemman lento-

kokemuksen tai tarkastuslennon hyödyntämi-

seen. 
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Määräys Kohta Poikkeus Perustelut 

autogyrolla, purjelento-, moottoripurjelento- tai ultrakevyellä lentokoneella, 

moottorilentokoneella tai helikopterilla. 

 

 

 


