
 

Lisäys 1 

Teoriatiedon hyvittäminen 

M4 
A. TEORIATIEDON HYVITTÄMINEN LENTOLUPAKIRJAN MYÖN

TÄMISEKSI – SIIRTYMÄKOULUTUS JA KOEVAATIMUKSET 

B 
1. LAPL, PPL, BPL ja SPL 

1.1 LAPL-lupakirjan myöntämistä varten toisen ilma-alusryhmän LAPL-lupa
kirjan haltijalle on hyvitettävä täysimääräisesti FCL.120 kohdan a koh
dassa säädettyjen yhteisten oppiaineiden teoriatiedot. 

M4 
1.2. Rajoittamatta edellä olevan kohdan soveltamista toisen ilma-alusryhmän 

lupakirjan haltijan on LAPL-, PPL-, BPL- tai SPL-lupakirjan myöntämistä 
varten saatava teoriakoulutusta ja läpäistävä teoriakoe asianmukaisella ta
solla seuraavista oppiaineista: 

— lennonteoria 

— lentotoimintamenetelmät 

— suoritusarvot ja lennonsuunnittelu 

— ilma-aluksen yleistuntemus 

— lentosuunnistus. 

B 
1.3 PPL-, BPL- tai SPL-lupakirjan myöntämistä varten saman ilma-alusryh

män LAPL-lupakirjan haltijalle on hyvitettävä täysimääräisesti teoriakou
lutus ja koevaatimukset. 

M4 
1.4. Sen estämättä, mitä 1.2 kohdassa määrätään, LAPL(A)-lupakirjan myöntä

mistä varten sellaisen LAPL(S)-lupakirjan haltijan, johon liittyy TMG-laa
jennus, on osoitettava riittävä teoriatiedon taso yksimoottoristen mäntä
moottorikäyttöisten maalentokoneiden luokassa FCL.135.A kohdan a koh
dan 2 alakohdan mukaisesti. 

B 
2. CPL 

2.1 CPL-lupakirjan hakijan, jolla on CPL-lupakirja toisessa ilma-alusryhmässä, 
on saatava tietopuolista siirtymäkoulutusta hyväksytyllä kurssilla eri ilma- 
alusryhmien CPL-koulutusohjelmissa havaittujen erojen mukaisesti. 

2.2 Hakijan on suoritettava hyväksytysti tässä osassa (FCL) määritelty teoria
koe asianomaisessa ilma-alusryhmässä seuraavista oppiaineista: 

021 – ilma-aluksen yleistuntemus: runko ja järjestelmät, sähköjärjestelmä, 
voimalaitteet, hätävarusteet 

022 – ilma-aluksen yleistuntemus: mittarit 

032/034 – lentokoneiden tai helikopterien suoritusarvot soveltuvin osin 

070 – lentotoimintamenetelmät ja 

080 – lennonteoria. 

2.3 CPL-lupakirjan hakijalle, joka on läpäissyt mittarilentokelpuutuksen teoria
kokeet samassa ilma-alusryhmässä, hyvitetään teoriatietoa koskevat vaa
timukset seuraavista oppiaineista: 

— ihmisen suorituskyky 

— sääoppi. 

B 
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3. ATPL 

3.1 ATPL-lupakirjan hakijan, jolla on ATPL-lupakirja toisessa ilma-alusryh
mässä, on oltava saanut tietopuolista siirtymäkoulutusta hyväksytyssä kou
lutusorganisaatiossa eri ilma-alusryhmien ATPL-koulutusohjelmissa ha
vaittujen erojen mukaisesti. 

M3 
3.2 Hakijan on suoritettava hyväksytysti tässä osassa (FCL) määritelty teoria

koe asianomaisen ilma-alusryhmän mukaan seuraavista oppiaineista: 

021 – ilma-aluksen yleistuntemus: runko ja järjestelmät, sähköjärjestelmä, 
voimalaitteet, hätävarusteet 

022 – ilma-aluksen yleistuntemus: mittarit 

032/034 – lentokoneiden tai helikopterien suoritusarvot soveltuvin osin 

070 – lentotoimintamenetelmät, ja 

080 – lennonteoria. 

B 
3.3 ATPL(A)-lupakirjan hakija, joka on läpäissyt CPL(A)-lupakirjan teoriako

keen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista VFR-radiopuhe
linliikenteessä. 

3.4 ATPL(H)-lupakirjan hakija, joka on läpäissyt CPL(H)-lupakirjan teoriako
keen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista seuraavissa op
piaineissa: 

— ilmailun säädökset 

— lennonteoria (helikopterit) 

— VFR-radiopuhelinliikenne. 

3.5 ATPL(A)-lupakirjan hakija, joka on läpäissyt IR(A)-kelpuutuksen teoria
kokeen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista vaatimuksista IFR-radio
puhelinliikenteessä. 

3.6 ATPL(H)-lupakirjan hakija, jolla on IR(H)-kelpuutus ja joka on läpäissyt 
CPL(H)-lupakirjan teoriakokeen, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista 
vaatimuksista seuraavissa oppiaineissa: 

— lennonteoria (helikopterit) 

— VFR-radiopuhelinliikenne. 

4. IR 

M3 
4.1 IR- tai EIR-kelpuutuksen hakija, joka on läpäissyt CPL-lupakirjan teoria

kokeet samassa ilma-alusryhmässä, saa hyvityksen teoriatietoa koskevista 
vaatimuksista seuraavissa oppiaineissa: 

— ihmisen suorituskyky 

— sääoppi. 

B 
4.2 IR(H)-kelpuutuksen hakijan, joka on suorittanut hyväksytysti ATPL(H) 

VFR-teoriakokeen, on läpäistävä seuraavien oppiaineiden kokeet: 

— ilmailun säädökset 

— lennon suunnittelu ja seuranta 

— radiosuunnistus 

— IFR-radiopuhelinliikenne. 

B 
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