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CERTIFIKAT FÖR AUTOGIROFLYGARE 

Denna luftfartsbestämmelse har utfärdats med stöd av 45 § i luftfartslagen (1242/2005). 
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1 ALLMÄNT 

1.1 Tillämpningsområde 

I bestämmelsen regleras kraven på det certifikat som krävs för flygverksamhet med 
högst tvåsitsiga gyroplan. 

1.2 Definitioner 

I denna luftfartsbestämmelse avses med: 

autogiro ett luftfartyg som får sin huvudsakliga lyftkraft genom aerodynamiska re
aktioner mot en rotor som roterar fritt kring en nära vertikal axel, 

luftfartsmyndighet den behöriga luftfartsmyndigheten i Finland. 

I denna bestämmelse används förkortningen AG-flygare för autogiroflygare, AG
certifikat för autogiroflygarens certifikat, AG-flygutbildning för autogiroflygutbild
ning samt AG-flyglärare för autogiroflyglärare. 

2 VILLKOR FÖR BEVILJANDE AV CERTIFIKAT 

2.1 Ålder 
Söka n den ska ha fyllt 17 år. 

2.2 Teoretisk kunskap 

Sökanden ska ha genomgått sådan teoretisk utbildning som ordnas av en flygutbild
ningstillståndsinnehavare som godkänts av luftfartsmyndigheten. Sökanden ska ha 
ett intyg över att i provet ha uppvisat den kunskapsnivå som krävs av autogirofly
gare i följande läroämnen: 

a) luftfartsförfattningarna 

b) autogirons konstruktioner och motor 

c) autogirons instrument 

d) aerodynamik 

e) manöverlära 

f) meteorologi 

g) flygorientering 
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h) användning och underhåll av autogiron, förtrogenhet med instruktionsboken 

i) människans prestationsförmåga och begränsningar 

j) flygoperativa procedurer. 

Utöver kunskaperna i de ovan nämnda läroämnena ska sökanden ha begränsad ra
diotelefonistbehörighet (PEL M2-92 eller PEL M3-93) eller giltig utbildning för sådan 
(TRG M1-ll). 

2.2.1 Om sökanden har ett giltigt certifikat för segelflygare eller varmluftsballong
flygare, ska sökanden ha ett intyg över att han eller hon i provet har uppvisat den 
kunskapsnivå som krävs av autogiroflygare i de läroämnen som anges i punkterna 
b) -h) och j). 

2.2.2 Om sökanden har giltig klass- eller typbehörighet för flygplan eller ett giltigt 
certifikat för motorsegelflygare eller ultralättflygare, ska sökanden ha ett intyg över 
att han eller hon i provet har uppvisat den kunskapsnivå som krävs av autogirofly
gare i de läroämnen som anges i punkterna b) -e) och h). 

2.2.3 Om sökanden har giltig typbehörighet för helikopter, ska sökanden ha ett in
tyg över att han eller hon i provet har uppvisat den kunskapsnivå som krävs av au
togiroflygare i de läroämnen som anges i punkterna b), e) och h). 

2.2.4 Om sökanden har avlagt ett godkänt prov i sådan teoretisk utbildning som 
krävs för något av de certifikat som nämns ovan i punkterna 2.2.1- 2.2.3, kan han 
eller hon befrias från den teoretiska utbildningen och slutprovet i samma läroämnen 
som innehavaren av respektive certifikat, om det inte har förlöpt mer än två år från 
det slutprov som hör samman med den tidigare teoretiska utbildningen. 

2.2.5 Om sökanden har ett föråldrat certifikat som nämns i punkterna 2.2.1- 2.2.3, 
ska sökanden vid behov ges kompletterande teoretisk utbildning i de läroämnen 
inom utbildningsprogrammet från vilka han eller hon skulle vara berättigad till befri
else med stöd av ett giltigt certifikat. Sökanden ska genomföra och bli godkänd i 
slutprovet i alla läroämnen. 

2.3 Flygutbildning och flygerfarenhet 
Sökanden ska ha genomgått sådan autogiroflygutbildning som ges vid en auto
giroflygkurs hos en flygutbildningstillståndsinnehavare som godkänts av luftfarts
myndigheten. Sökanden ska ha ett intyg över att han eller hon har genomfört ut
bildningsprogrammet på en sådan prestationsnivå som krävs av autogiroflygare och 
att han eller hon har sådan flygerfarenhet som anges i följande punkter. 

2.3.1 Av en sökande som inte har tidigare flygerfarenhet krävs 

a) minst 30 flygtimmar med autogiro, av vilka minst 15 flygtimmar ska vara skol
flygningar och minst 5 flygtimmar ensamflygningar, och 

b) att de ovan nämnda flygningarna omfattar minst 5 flygtimmar sträckflygning, 
inbegripet en sträckflygning på minst 100 km som ska ha utförts ensam och un
der vilken en fullstoppslandning vid minst en annan flygplats än startflygplatsen 
ska ha gjorts. 

2.3.2 Av en sökande som har ett giltigt segelflygarcertifikat krävs 

a) minst 35 flygtimmar med segelflygplan innan flygutbildningen inleds, 

b) minst 20 flygtimmar med autogiro, av vilka minst 10 flygtimmar ska vara skol
flygningar, och 

c) att de ovan nämnda flygningarna omfattar minst 5 flygtimmar sträckflygning, 
inbegripet en sträckflygning på minst 100 km som ska ha utförts ensam och un
der vilken en fullstoppslandning vid minst en annan flygplats än startflygplatsen 
ska ha gjorts. 

2.3.3 Av en sökande som har ett giltigt certifikat för motorsegelflygare eller ult
ralättflygare eller en giltig klass- eller typbehörighet för flygplan krävs minst 15 
flygtimmar med autogiro, av vilka minst 10 flygtimmar ska vara skolflygningar och 
minst 2 flygtimmar ensamflygningar. 
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2.3.4 Av en sökande som har en giltig typbehörighet för helikopter krävs minst 10 
flygtimmar med autogiro, av vilka minst S flygtimmar ska vara skolflygningar och 
minst 2 flygtimmar ensamflygningar. 

2.3.S Av en sökande som har ett giltigt certifikat som nämns i punkt 2.3.3 och en 
giltig typbehörighet för helikopter krävs minst S flygtimmar med autogiro som skol
flygningar. 

2.3.6 Av en sökande som har ett föd�ldrat certifikat för segelflygare, motorsegelfly
gare eller ultralättflygare eller en för�ldrad typ- eller klassbehörighet för flygplan el
ler helikopter, krävs utöver den utbildning som avses i punkterna 2.3.2- 2.3.S ovan 
även sådan tilläggsutbildning som utbildningschefen eller chefsflygläraren fastställer 
p� basis av flyglärarens utvärderingsskolflygning. 

2.4 Praktisk kunskap 
Sökanden ska ha ett intyg över att han eller hon under ett flygprov 

a) med autogiro har utfört både normala manövreringar och manövreringar som 
krävs i nödsituationer p� den prestationsniv� som krävs av autogiroflygare och 

b) har visat sin färdighet att följa de instruktioner och metoder som gäller för flyg-
trafikledningstjänst. 

Sökanden ska genomg� hela certifikatskursen och bli godkänd i alla teoretiska prov 
samt uppfylla de krav p� flygerfarenhet som anges i punkt 2.3 innan han eller hon 
utför det flygprov som krävs för att certifikatet ska beviljas. 

2.5 Medicinska krav 
Sökanden ska ha ett giltigt medicinskt intyg av klass l, 2 eller 4. 

3 CERTIFIKATSINNEHAVARENS RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNs

NINGAR AV RÄTTIGHETERNA 

3.1 Rättigheter 
3 .1.1 En AG-flygarcertifikatsinnehavare är berättigad att utan ersättning fungera 
som befälhavare på autogiro enligt följande: 

a) att flyga ensamflygningar och 

b) att befordra passagerare, under förutsättning att 

certifikatsinnehavaren har erfarenhet av minst 40 flygtimmar med autogiro, 
av vilka minst 1S timmar ska vara ensamflygningar och 

han eller hon har blivit godkänd vid en kompetenskontroll för rätt att be
fordra passagerare och kontrollflygaren har infört en anteckning om rätt till 
passagerarbefordran i certifikatsinnehavarens flygdagbok, bestyrkt anteck
ningen med sin namnteckning och gett ett s�dant kompetenskontrollutlåt
ande som avses i luftfartsbestämmelse TRG M1-6. 

3.1.2 Om AG-flygarcertifikatsinnehavaren har ett giltigt certifikat för segelflygare, 
motorsegelflygare eller ultralättflygare med rätt att befordra passagerare eller giltig 
klass- eller typbehörighet för flygplan eller typbehörighet för helikopter, är han eller 
hon berättigad att befordra passagerare ocks� med autogiro. 

3.2 Begränsningar 
3.2.1 En AG-flygarcertifikatsinnehavare f�r fungera som befälhavare p� autogiro 
endast om han eller hon under de senaste 12 m�naderna med en autogiro eller heli
kopter har utfört 

a) minst tv� flygningar eller 

b) en skolflygning tillsammans med en flyglärare .  

3.2.2 En AG-flygarcertifikatsinnehavare som har rätt att befordra passagerare f�r 
befordra passagerare endast om han eller hon under de senaste 90 dygnen i egen
skap av manövrerande pilot p� en autogiro eller helikopter har utfört 

a) minst 3 starter och landningar eller 
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Punkt 2.5 har upphävts genom luftfartsföreskriften OPS M1-20, Nationella luftfartygs bemanning, 11.4.2013.
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b) en skolflygning tillsammans med en flyglärare. 

4 CERTIFIKATETs GILTIGHETSTID 

Certifikatet beviljas för högst fem år. För att certifikatet ska vara giltigt förutsätts 
det att certifikatsinnehavaren har ett giltigt medicinskt intyg av klass l, 2 eller 4. 

5 BEVILJANDE AV CERTIFIKAT 

För beviljande av certifikatet ska sökanden förete de handlingar som nämns i luft
fartsbestämmelse PEL Ml-4 för luftfartsmyndigheten. 

6 ÅTERUTSKRIVNING AV CERTIFIKAT 

Äterutskrivning av ett certifikat förutsätter, utöver det som föreskrivs om förnyelse 
av certifikat i luftfartsbestämmelse PEL Ml-4, 

a) att sökanden har fungerat som pilot på en autogiro, ett segelflygplan, ett mo
torsegelflygplan, ett ultralättflygplan, ett motorflygplan eller en helikopter vid 
minst två olika flygningar under de 12 månader som föregår utgången av certi
fikatets giltighetstid, eller 

b) att sökanden företer ett intyg över giltig klass- eller typbehörighet för flygplan 
eller typbehörighet för helikopter, eller 

c) att sökanden företer ett intyg över en skolflygning med något av de luftfartyg 
som nämns i punkt 6 a) eller b), som utförts under de 12 månader som föregår 
utgången av certifikatets giltighetstid och som avses i punkten angående be
gränsningar i luftfartsbestämmelsen angående certifikatet i fråga, eller 

d) att sökanden företer ett utlåtande över ett godkänt flygprov eller en godkänd 
kontrollflygning som genomförts högst tre månader tidigare med något av de 
luftfartyg som nämns i punkt 6 a), eller 

e) att sökanden företer ett utlåtande över ett godkänt flygprov eller en godkänd 
kontrollflygning som genomförts högst tre månader tidigare för beviljande av 
sådan klass- eller typbehörighet som avses i punkt 6 b) eller för förlängning av 
dess giltighetstid. 

7 FÖRNYELSE AV CERTIFIKAT 

Angående förnyelse av ett föråldrat certifikat bestäms särskilt (luftfartsbestämmel
serna PEL Ml-4 och PEL Ml-5). 

8 SKILLNADS- OCH INTRODUKTIONSUTBILDNING 

8.1 Skillnadsutbildningen för en autogiro som är utrustat med avvikande anordning
ar eller egenskaper ska inkludera tillräckliga övningar som omfattar systemens alla 
operativa procedurer såväl i normala situationer som i nödsituationer. 

8.2 Skillnadsutbildning kan ges av en autogiroflyglärare eller av en person som är 
väl förtrogen med typen. Den som svarar för skillnadsutbildningen ska införa en an
teckning om utbildningen i pilotens flygdagbok och bestyrka anteckningen med sin 
namnteckning. 

8.3 Piloten ska genomgå introduktionsutbildning för varje ny autogirotyp. Vid ut
bildningen ska piloten göra sig förtrogen med flyghandboken. 

9 TILLÄGGSRÄTTIGHETER 

9.1 Rätt till sjöflygning 

För att ha rätt till sjöflygning ska autogiroflygaren genomgå utbildning enligt ett 
godkänt program och uppfylla följande krav: 

9.1.1 Autogiroflygaren ska ha kunskap om 
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a) sjötrafik, sjöautogiror och de lagar, förordningar och bestämmelser som gäller 
deras användning; nödsignalering, räddningstrafik och räddningsförfaranden i 
samband med sjötrafik, 

b) manövrering och hantering av sjöautogiror i olika väderleksförhållanden när det 
gäller autogirons rörelser på sjön, att ta i land samt de åtgärder som vidtas i 
nödsituationer, 

c) användning, skötsel och underhåll av sjöautogiror samt sjöautogirons särskilda 
egenskaper, såsom dess aerodynamiska egenskaper, flottörernas resistensfak
torer och prestandajämförelser med motsvarande autogiror utrustade med 
marklandningsställ samt den särskilda utrustning som sjöautogiron ska ha och 
dess användning. 

9.1.2 Flygerfarenhet 

a) Den sammanlagda flygerfarenheten ska omfatta minst 15 flygtimmar som be-
fälhavare på autogiro innan sjöflygningsutbildningen inleds, 

b) fem timmar skolflygningar och 50 landningar på vatten med autogiro och 

c) ett godkänt flygprov för rätt till sjöflygning. 

Självständig sjöflygverksamhet förutsätter att utbildningschefen eller chefsflyglärar
en hos flygutbildningstillståndsinnehavaren har gjort en anteckning om godkänd ut
bildning i certifikatsinnehavarens flygdagbok och bestyrkt anteckningen med sin 
namnteckning samt att kontrollflygaren har gett ett sådant kompetenskontrollutlåt
ande som avses i luftfartsbestämmelse TRG M1-6. 

9. 1. 3 Behörighet eller rättighet till sjöflygning med annat luftfartyg 

Om piloten har behörighet för sjöflygning med motorflygplan eller rätt till sjöflyg
ning med UL-flygplan och minst 15 flygtimmar som befälhavare på autogiro, är han 
eller hon berättigad att utföra sådan flygning också med sjöautogiro efter att ha fått 
skillnadsutbildningen enligt avsnitt 8 i denna bestämmelse. 

10 IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÄNGSBESTÄMMELSER 

10. 1 Denna luftfartsbestämmelse träder i kraft 1. 6. 2009. I och med denna bestäm
melse upphävs luftfartsbestämmelsen PEL M2-80 som utfärdats 12. 5.2008. 

10.2 Utbildning som inletts innan denna bestämmelse trätt i kraft får slutföras se
nast 31.12. 2009. 

10.3 Ända till 31.12.2009 kan luftfartsmyndigheten bevilja undantag för utbildning 
med ensitsigt gyroplan på ansökan och enligt utbildningsprogrammet som fram
ställs av sökanden. Undantaget gäller högst till och med den 31.12. 2010. 




