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Liikenne- ja viestintävirasto 

PEL M2-70: Ultrakevytlentäjän lupakirja 

Määräyksen tausta ja säädösperusta 

Ultrakevytlentäjän lupakirjamääräykset kuuluvat edelleen kokonaan kansallisen il-

mailuviranomaisen toimivaltaan, sillä EASA-perusasetuksen (EU) 2018/11391 liite I 

sulkee asetuksen soveltamisalan ja siten myös lentomiehistön lupakirjoja koskevan 

EU-sääntelyn ulkopuolelle mm. tietyn painorajan alittavat ultrakevyet ilma-alukset. 

Tämän perusteella kansallisen sääntelyn piiriin jäävät yksipaikkaiset lentokoneet, 

joiden suurin sallittu lentoonlähtöpaino (MTOM) on maalentokoneilla enintään 300 

kg ja vesilentokoneilla enintään 330 kg, sekä vastaavasti kaksipaikkaiset lentoko-

neet, joiden MTOM on 450/495 kg; lisäksi sakkausnopeus saa olla enintään 35 sol-

mua. Samoin kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvat samoilla painorajoilla enintään 

kaksipaikkaiset helikopterit; sekä purje- ja moottoripurjelentokoneet, joiden paino-

raja on yksipaikkaisilla 250 kg ja kaksipaikkaisilla 400 kg. Kansallinen lupakirja-

määräys PEL M2-70 ei kuitenkaan koske ultrakevyiden helikopterien ja purjelento-

koneiden lupakirjoja, koska tällaisia ilma-aluksia on Suomessa toistaiseksi hyvin 

vähän tai ei lainkaan. 

Lisäksi Suomessa on otettu käyttöön EASA-asetuksen 2 artiklan 8 kohdassa sallittu 

poikkeusmahdollisuus (ns. opt-out), jolla korotettiin kansallisen sääntelyn piiriin 

kuuluvien ultrakevyiden ilma-alusten painorajoja. Näin ollen kansallisen lainsää-

dännön ja sitä kautta määräyksen PEL M2-70 soveltamisalaan kuuluvat myös kak-

sipaikkaiset lentokoneet, joiden sakkausnopeus tai pienin vakaa lentonopeus lasku-

asussa on enintään 45 solmua kalibroitua ilmanopeutta ja MTOM maalentokoneilla 

enintään 600 kg ja vesilentokoneilla enintään 650 kg. Yksipaikkaisten ultrakevyiden 

lentokoneiden painoraja on kansallisessa määräyksessä AIR M5-10 määritelty EA-

SA-asetuksessa sallittua maksimipainoa alemmas, siten että se on maalentokoneilla 

enintään 450 kg ja amfibio- tai vesilentokoneilla enintään 500 kg. Samassa AIR-

määräyksessä ultrakevyet lentokoneet ja helikopterit jaotellaan luokkiin B1 ja B2, 

joista B1 sisältää EASA-asetuksen liitteessä I tarkoitetut, matalamman painorajan 

mukaiset ilma-alukset ja B2 taas korkeamman painorajan mukaiset ilma-alukset, 

jotka on otettu kansallisen sääntelyn piiriin EASA-asetuksen 2 artiklan 8 kohdan 

mukaisen poikkeusmahdollisuuden perusteella. 

Tässä määräysmuutoksessa ultrakevytlupakirjoja koskevaan määräykseen PEL M2-

70 siirretään ultrakevyiden lentokoneiden lento-oikeutta koskevat vaatimukset ku-

mottavasta määräyksestä OPS M1-20, Kansallisen ilma-aluksen miehitys. Muilta 

osin määräyksen OPS M1-20 sisältö siirretään samanaikaisesti uudistettavaan mää-

räykseen PEL M1-4, Lentolupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä. Lisäksi selvenne-

tään vaatimuksia erityiskelpuutusten, kuten vesilento-, hinauslento- tai taitolento-

kelpuutuksen, voimassaolosta silloin, kun EASA-sääntelyn alaisen ilma-aluksen lu-

pakirjan haltijalla on oikeus lentää myös ultrakevyttä lentokonetta, sekä lisätään 

erillinen vaatimus ultrakevytlentokoneen taitolento-oikeudesta.  

Lisäksi määräykseen on tehty muita poistoja, tarkennuksia ja selvennyksiä, joista 

vaatimusten sisältöön vaikuttavat eritellään jäljempänä yksityiskohtaisissa peruste-

luissa. 

                                           
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1139, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2018,  

yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston perustamisesta, 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 2111/2005, (EY) N:o 1008/2008, (EU) N:o 

996/2010, (EU) N:o 376/2014 ja direktiivien 2014/30/EU ja 2014/53/EU muuttamisesta sekä Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetusten (EY) N:o 552/2004, (EY) N:o 216/2008 ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 
3922/91 kumoamisesta (EUVL L 212, 22.8.2018, s. 1) 
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Liikenne- ja viestintävirasto 

Liikenne- ja viestintävirasto antaa muutetun määräyksen liikenteen palveluista an-

netun lain (320/2017) 131 §:n nojalla, jonka mukaan virasto voi antaa lentoturval-

lisuuden varmistamiseksi Chicagon yleissopimuksessa tarkoitettuihin standardeihin 

ja suosituksiin sekä EASA-asetukseen ja sen nojalla annettuihin komission asetuk-

siin perustuvat tarkemmat määräykset lupien kelpoisuusvaatimuksista ja voimas-

saoloajoista.  

Määräyksen PEL M2-70 vastainen toiminta voi johtaa liikenteen palveluista annetun 

lain mukaisiin hallinnollisiin seuraamuksiin. Näitä ovat lain 245 §:n mukainen huo-

mautus tai varoitus sekä luvan peruuttaminen, muuttaminen tai rajoittaminen lain 

242 §:n mukaisesti. Liikenne- ja viestintävirasto voi lain 255 §:n mukaisesti vel-

voittaa luvanhaltijan korjaamaan virheensä tai laiminlyöntinsä sekä asettaa tällai-

sen päätöksen tehosteeksi uhkasakon. Liikenneturvallisuuden vaarantamisesta 

määrättävistä rangaistuksista säädetään rikoslain 23 luvun 1 ja 2 §:ssä, joihin vii-

tataan ilmailulain 175 §:ssä. 

Määräyksen valmistelu 

Määräyksen muutoshanke käynnistettiin 2.2.2022 julkaistulla määräyshankepää-

töksellä määräyshankkeen OPS M1-20 / PEL M1-4 yhteydessä. Kyseisessä hank-

keessa on tarkoitus kumota määräys OPS M1-20, Kansallisen ilma-aluksen miehi-

tys, ja siirtää sen sisältö tarvittavilta osin yleiseen lupakirjamääräykseen PEL M1-4 

sekä tähän ultrakevytlentäjän lupakirjoja koskevaan määräykseen PEL M2-70. Mää-

räysluonnos on valmisteltu Liikenne- ja viestintävirastossa virkatyönä. Määräykses-

tä järjestetään sidosryhmien kuulemiseksi ulkoinen lausuntokierros samanaikaisesti 

määräysluonnoksen PEL M1-4 kanssa. 

Lausuntopalaute  

(lisätään lausuntokierroksen jälkeen) 

Arvio määräyksen vaikutuksista 

Määräysmuutoksen tarkoituksena on ennen kaikkea selkeyttää sääntelyä ja helpot-

taa sen tulkintaa. Muutos selventää asiakkaille, mitkä vaatimukset koskevat lentä-

mistä kansallisen sääntelyn alaisilla ultrakevyillä ilma-aluksilla, mikä voi vähentää 

viranomaiselle asiasta tulevia kyselyjä ja erillisten selvitysten tarvetta. Vaatimusten 

täsmentäminen ja selventäminen edistää myös lentoturvallisuutta.  

Uusi vaatimus ultrakevyen lentokoneen taitolento-oikeudesta edellyttäisi, että lupa-

kirjanhaltija suorittaa koulutusorganisaatiossa koulutuksen, johon kuuluu teoriakou-

lutus sekä vähintään viisi tuntia taitolentokoulutusta. Tästä aiheutuisi lupakirjanhal-

tijalle kertaluonteinen kustannus, jonka suuruusluokka on noin tuhannesta eurosta 

muutamaan tuhanteen. Koska ultrakevyellä lentokoneella ei yleensä ole mahdollista 

antaa taitolentokoulutusta opettajan kanssa, koulutus olisi suoritettava muulla len-

tokoneella, joten kustannuksiin tulisi lisättäväksi lentokoneen vuokra.  

Määräyksellä ei ole vaikutuksia ympäristöön eikä esteettömyyteen tai tasa-arvoon. 

Yksityiskohtaiset perustelut 

Kohta 1, Soveltamisala: Kohdasta on poistettu viittaus kumottavaan määräykseen 

OPS M1-20. Sen sisältämät vaatimukset ultrakevyen lentokoneen lento-oikeudesta 

EASA-lupakirjan perusteella on tarkoitus siirtää tämän määräyksen PEL M2-70 koh-

taan 2. 

Kohta 2, Määritelmät: Kohtaan on lisätty 'koulutusorganisaation' määritelmä, jonka 

mukaan organisaatio voi olla joko koulutusluvan saanut tai ilmoituksen tehnyt. Täl-

löin muissa määräyksen kohdissa ei tarvitse erikseen mainita, että koulutusorgani-

saation on oltava Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymä tai sille ilmoituksen teh-

nyt, vaan riittää pelkästään termi "koulutusorganisaatio". Nykyisin määräyksen TRG 
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M1-11, Kansallinen lentokoulutus, mukaisesti kansallinen ultrakevytlento- ja autogi-

rokoulutus on ilmoituksenvaraista. 

Kohta 3, Ultrakevytlentäjältä vaadittava lupakirja tai lento-oikeus: Tähän kohtaan 

on siirretty kumottavan määräyksen OPS M1-20 kohdan 3.2 sisältö. Ensinnäkin ult-

rakevyttä lentokonetta saa lentää henkilö, joka on hankkinut suomalaisen  ultrake-

vytlentäjän lupakirjan, tai jolla on Suomessa lentämiseen oikeuttava ulkomainen 

ultrakevytlentäjän lupakirja (kohta 3.1). Ulkomaisten lentolupakirjojen hyväksymi-

sestä Suomessa määrätään yleisen lupakirjamääräyksen PEL M1-4 kohdassa 8. Sen 

mukaan missä tahansa ICAO:n jäsenvaltiossa myönnetty lentolupakirja oikeuttaa 

tilapäisen Suomessa oleskelun aikana toimimaan yksityislennoilla ohjaajana enin-

tään 28 päivän ajan sellaisessa Suomessa rekisteröidyssä kansallisessa yhden oh-

jaajan ilma-aluksessa, joka kuuluu samaan ilma-alusryhmään. Mikäli henkilö aikoo 

lentää muita kuin yksityislentoja tai pidempään kuin 28 päivän ajan, hänen on ha-

ettava lupakirjansa validointia.  

Toiseksi ultrakevyen lentokoneen lento-oikeus on tiettyjen EASA-lupakirjojen halti-

joilla (kohta 3.2) kohdissa 3.3 ja 3.4 määrätyin lisäedellytyksin. Kumottavasta 

määräyksestä OPS M1-20 poiketen tässä kohdassa otetaan huomioon myös EU-

vaatimusten mukainen usean ohjaajan miehistölupakirja (multi-crew pilot licence, 

MPL). Vastaavasti myös Suomessa lentämiseen oikeuttava ICAO-vaatimusten mu-

kainen lentokoneen yksityislentäjän, ansiolentäjän tai liikennelentäjän lupakirja tai 

usean ohjaajan miehistölupakirja antaa oikeuden suomalaisen ultrakevytlentoko-

neen lentämiseen, jos ohjaaja täyttää kohdan 3.4 mukaiset lisävaatimukset. 

Kohdan 3.3 mukaan LAPL-lupakirjan haltijoilla ultrakevyen lentokoneen lento-

oikeuden saamiseen vaaditaan kaksi tuntia koululentoja ultrakevyellä lentokoneella 

koulutusorganisaatiossa sen lisäksi, että lento-oikeus lentokoneella on voimassa. 

Vaatimus on sama kuin kumottavassa määräyksessä OPS M1-20. 

Kohdan 3.4 mukaan PPL, CPL, ATPL tai MPL-lupakirjan haltijoilla ultrakevyen lento-

koneen lento-oikeuden saamiseen vaaditaan voimassa oleva SEP-luokkakelpuutus 

sekä kaksi tuntia koululentoja ultrakevyellä lentokoneella koulutusorganisaatiossa. 

Vaatimus on sama kuin kumottavassa määräyksessä OPS M1-20. 

Kohdassa 3.5 annetaan ohjeet ultrakevytlento-oikeuden vahvistamisesta lentopäi-

väkirjaan sekä koulutustodistuksen lähettämisestä Liikenne- ja viestintävirastolle. 

Vaatimukset ovat samat kuin kumottavassa määräyksessä OPS M1-20. 

Kohdassa 3.6 selvennetään, että vesilento-, hinauslento- ja taitolentokelpuutusten 

sekä muiden vastaavien erityiskelpuutusten on oltava voimassa myös silloin, kun 

tällaista toimintaa harjoitetaan ultrakevyellä lentokoneella. Toimintaan oikeuttaa 

joko yksimoottorisella mäntämoottorilentokoneella hankittu EU-sääntelyn mukainen 

kelpuutus, tai vaihtoehtoisesti on hankittava vesilento-oikeus, hinauslento-oikeus 

tai taitolento-oikeus ultrakevyellä lentokoneella tämän määräyksen PEL M2-70 mu-

kaisesti. 

Kumottavan määräyksen kohta 2.5, Lääketieteelliset vaatimukset: Poistettu erilli-

nen maininta lääketieteellisestä kelpoisuudesta. Jatkossa kaikkien kansallisten lu-

pakirjojen lääketieteellisistä kelpoisuusvaatimuksista määrätään yleisessä lupakir-

jamääräyksessä PEL M1-4. 

Kohta 5, Lupakirjan haltijan oikeudet ja rajoitukset: Kohdassa 5.1.2 ilmaus "kahden 

vuoden välein" on muutettu muotoon "kahden vuoden ajanjaksolla", koska lentoko-

kemus luonnollisesti hankitaan tietyn ajan kuluessa vähitellen eikä yhdellä kertaa. 

Kokemusvaatimuksen täyttymistä kuitenkin tarkastellaan kahden vuoden jaksolla 

siitä lukien, kun lento-oikeus hankittiin tai sen voimassaoloa viimeksi jatkettiin, eikä 

vaatimuksen tarvitse täyttyä aina juoksevasti kulloisestakin ajankohdasta taakse-

päin. Lisäksi on tarkennettu, että yhden tunnin pituisen kertauskoululennon voi tar-

vittaessa jakaa useampaan osaan. Ultrakevytlentokoneen toiminta-aika ei välttä-

mättä riitä koko tunnin kestävään koululentoon. 
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Kumottavan määräyksen kohta 5, Lupakirjan myöntämiseksi esitettävät asiakirjat: 

Kohta on poistettu, koska jatkossa kaikkien kansallisten lupakirjojen ja kelpuutus-

ten hakemisesta ja hakemuksen liitteistä määrätään yleisessä lupakirjamääräyk-

sessä PEL M1-4. 

Kumottavan määräyksen kohta 6, Lupakirjan uudelleen kirjoittaminen ja uusimi-

nen: Poistettu, koska ultrakevytlentäjän lupakirjat ovat nykyisin voimassa tois-

taiseksi ja vain lento-oikeutta on pidettävä voimassa. Vanhentuneen lupakirjan uu-

simisesta määrätään yleisessä lupakirjamääräyksessä PEL M1-4. 

Kohta 7, Perehdyttämis- ja eroavuuskoulutus: Alakohtien järjestystä on muutettu 

sen selventämiseksi, että kohdassa 7.2 tarkoitetut vaatimukset eroavuuskoulutuk-

sesta eivät koske sellaista lupakirjan haltijaa, jolla on oikeus lentää vastaavanlaisil-

la ominaisuuksilla tai järjestelmillä varustetulla yksimoottorisella mäntämoottorilen-

tokoneella (SEP) tai TMG-moottoripurjelentokoneella. Kohta 7.3 sen sijaan on erilli-

nen vaatimus eroavuuskoulutuksesta siirryttäessä luokan B1 ultrakevytlentoko-

neesta painavamman luokan B2 koneeseen. Tällöin eroavuuskoulutusta ei vaadita 

sellaiselta henkilöltä, jolla on jo oikeus lentää yksimoottorisia mäntämoottorilento-

koneita. Sen sijaan TMG-moottoripurjelentokonetta ei tässä yhteydessä pidetä omi-

naisuuksiltaan luokan B2 ultrakevytlentokonetta vastaavana, koska asiaan vaikut-

tavat muutkin lento-ominaisuudet kuin paino. Kohta 7.5 on poistettu, koska sen si-

sältö on siirretty kohtaan 7.2 viimeiseksi virkkeeksi. 

Kohta 8.3, Taitolento-oikeus: Uusi kohta, jossa tarkennetaan, että mikäli ultrakevy-

en lentokoneen lentokäsikirja sallii taitolentämisen ja ohjaaja aikoo sitä harrastaa, 

ohjaajalla on oltava taitolento-oikeus.  Asiasta ei ole aiemmin ollut kansallista sään-

telyä. Koska EASA-lupakirjan perusteella ultrakevyen lentokoneen lento-oikeuden 

saaneelta lupakirjanhaltijalta kuitenkin vaaditaan taitolentokelpuutus, jos hän aikoo 

harrastaa taitolentoa ultrakevyellä lentokoneella, on tarkoituksenmukaista edellyt-

tää samaa myös alun perin kansallisen ultrakevytlentäjän lupakirjan hankkineelta 

lentäjältä.  

Ultrakevyen lentokoneen taitolento-oikeuden hankkimiseen sovellettaisiin lähtökoh-

taisesti samoja vaatimuksia kuin EU:n lentomiehistöasetuksen mukaiseen taitolen-

tokelpuutukseen kohdassa FCL.800. Sen mukaan vaaditaan lupakirjan myöntämi-

sen jälkeen vähintään 30 tuntia lentoaikaa ilma-aluksen päällikkönä, teoriakoulutus 

sekä vähintään 5 tuntia taitolentokoulutusta. Ultrakevyen lentokoneen taitolento-

koulutuksen saisi kuitenkin suorittaa paitsi EU-sääntelyn mukaisessa hyväksytyssä 

tai ilmoituksenvaraisessa koulutusorganisaatiossa (ATO tai DTO) myös kansallisen 

sääntelyn alaisessa koulutusorganisaatiossa, joka toimii määräyksen TRG M1-7 

mukaisesti. 

Suomessa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole sellaisia ultrakevytlentokoneita, joilla olisi 

mahdollista antaa taitolentokoulutusta lennonopettajan kanssa, koska koneilla on 

erilliset painorajat taitolentoa varten. Tästä syystä taitolentokoulutus on usein len-

nettävä muulla kaksipaikkaisella yksimoottorisella mäntämoottorilentokoneella tai 

TMG-moottoripurjelentokoneella. Taitolento-oikeus voi koskea joko taitolentämistä 

yleensä tai yksittäisiä liikkeitä, sen mukaan kuin koneen lentokäsikirjassa sallitaan.  

Sen jälkeen kun taitolentokoulutus on hyväksytysti suoritettu, koulutusorganisaati-

on koulutuspäällikkö tai päälennonopettaja varmentaa nimikirjoituksellaan taitolen-

to-oikeuden lupakirjan haltijan lentopäiväkirjaan. Vaatimus on vastaava kuin vesi-

lento-oikeuden ja hinauslento-oikeuden osalta kohdissa 8.1 ja 8.2.  

Määräyksen aikataulu 

Uudistettu määräys on tarkoitus antaa syksyllä 2022.  



5(5)  

Liikenne- ja viestintävirasto 

Määräyksestä viestiminen 

Määräyshankepäätöksestä, lausuntokierroksesta ja määräyksen antamisesta tiedo-

tetaan Liikenne- ja viestintäviraston verkkosivuilla sekä sähköpostitse ilmailun 

sääntelyn jakelulistalle ilmoittautuneille. Lisäksi määräysmuutoksesta viestitään 

kohdennetusti ultrakevytlentämisen sidosryhmille (SIL, SMLL). Lopullinen määräys 

julkaistaan Finlex-säädöstietopalvelussa sekä Liikenne- ja viestintäviraston verkko-

sivuilla ilmailumääräyskokoelmassa. 

 

 

LIITTEET:    

Kommenttikooste (lisätään lausuntokierroksen jälkeen) 

 


