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1 YLEISTÄ 

 
1.1 Soveltamisala 

 

Tämä määräys koskee ultrakevyellä lentokoneella harjoitettavaan koulutustoimintaan vaadit-

tavaa opettajakelpuutusta koskevia vaatimuksia. 

 

1.2 FI(A)-lennonopettajan erillinen oikeus ultrakevytlennonopetukseen 

 

Oikeus antaa teoriakoulutusta ja lennonopetusta ultrakevyellä lentokoneella on myös voimassa 

olevan lentokoneiden lennonopettajakelpuutuksen (FI(A)) haltijalla, joka on suorittanut kohdan 

2.4 mukaisen lentokokeen ultrakevytlennonopetusta varten ja jonka ultrakevytlento-oikeus on 

voimassa. Rajoitetun lennonopettajakelpuutuksen haltijalla on kohdan 3.1 mukaiset oikeudet 

ja rajoittamattoman lennonopettajakelpuutuksen haltijalla kohdan 3.2 mukaiset oikeudet. 

FI(A)-kelpuutuksen nojalla määräytyvät opetusoikeudet ovat soveltuvin osin voimassa myös 

ultrakevytlentokoneilla opetettaessa. Tässä tarkoitetun lennonopetusoikeuden saamiseksi ei 

tarvitse esittää erillistä hakemusta.  

 

1.3 Määritelmät 

 

Tässä määräyksessä tarkoitetaan: 

 

ultrakevyellä lentokoneella (UL-lentokone) ilmailumääräyksessä AIR M5-10 määriteltyä ultra-

kevyttä lentokonetta, 
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TMG-moottoripurjelentokoneella moottoripurjelentokonetta, jossa on kiinteästi asennettu 

moottori ja potkuri, joita ei voida vetää sisään; sen on lentokäsikirjansa mukaan voitava lähteä 

lentoon ja nousta omalla moottorivoimallaan, 

 

ultrakevytlento-oikeudella sellaista oikeutta ultrakevyiden lentokoneiden lentämiseen, jonka 

lentokoneen yksityislentäjän, ansiolentäjän tai liikennelentäjän lupakirjan tai kevyiden ilma-

alusten lupakirjan (LAPL(A)) haltija on hankkinut vaaditut edellytykset täyttämällä ilman, että 

hänellä on ultrakevytlentäjän lupakirjaa. 

 

 

2 KELPUUTUKSEN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET 

 

2.1 Ikä 

 

Hakijan on oltava vähintään 18-vuotias. 

 

2.2 Tiedot 

 

2.2.1 Hakijalla on oltava Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymän koulutusorganisaation 

antama lennonopettajakurssin mukainen tietopuolinen koulutus ja hänen on oltava ko-

keissa osoittanut hallitsevansa ultrakevytlentäjän lupakirjaan vaadittavat oppiaineet se-

kä lisäksi seuraavat oppiaineet: 

 

a) opetusoppi, 

b) lennonopetusoppi ja 

c) lentokoulutus ja sen järjestely. 

 

Koulutuksesta ja kokeista on esitettävä todistus. 

 

2.2.2 Hakijalta, jolla on voimassa oleva purje-, moottoripurje-, autogyro-, helikopteri- tai 

moottorilennonopettajan kelpuutus sekä ultrakevytlentäjän lupakirja, ei edellytetä edel-

lä mainittua koulutusta ja todistusta. 

 

2.3 Lentokoulutus ja -kokemus 

 

2.3.1 Hakijan on suoritettava arviointilento lennonopettajakurssin opettajan kanssa enintään 

6 kuukautta ennen lentokoulutuksen aloittamista oman lentotaitonsa varmistamiseksi. 

Hakijalta vaaditaan Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymän koulutusorganisaation 

antama lennonopettajakurssin mukainen lentokoulutus. Hakijalta vaaditaan todistus sii-

tä, että hän on saavuttanut lennonopettajalta vaadittavan osaamisen tason. 

 

2.3.2 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutuksen hakijalta, jolla on voimassa oleva ultrakevyt-

lentäjän lupakirja, vaaditaan: 

 

a) vähintään 2 vuotta voimassa ollut ultrakevytlentäjän tai muu lentäjän lupakirja, ja 

 

b) vähintään 150 lentotunnin kokonaislentokokemus ja matkustajankuljetusoikeus en-

nen kurssin aloittamista, ja 

 

c) vähintään 100 lentotunnin päällikkökokemus UL-lentokoneella, TMG-

moottoripurjelentokoneella tai moottorilentokoneella, josta vähintään 10 tuntia on 

oltava lennetty kelpuutushakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana, ja 
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d) että hän on antanut ultrakevytlennonopettajaharjoittelijana vähintään 30 tuntia 

lento-opetusta, joka kattaa koko ultrakevytlentäjän lupakirjakurssin lentokoulutus-

ohjelman, hänen valvojakseen hyväksytyn ultrakevytlennonopettajan valvonnassa 

ja on saanut kyseiseltä ultrakevytlennonopettajalta puoltavan kirjallisen lausunnon. 

 

2.3.3 Jos ultrakevytlennonopettajan kelpuutuksen hakijalla on jo oikeus antaa opetusta TMG-

moottoripurjelentokoneella, autogyrolla, helikopterilla tai yksimoottorisella lentokoneel-

la, vaaditaan: 

 

a) voimassa oleva ultrakevytlentäjän lupakirja ja 

 

b) yhteensä vähintään 100 lentotunnin päällikkökokemus UL-lentokoneella, TMG-

moottoripurjelentokoneella tai moottorilentokoneella, josta vähintään 10 tuntia on 

oltava lennetty kelpuutushakemusta edeltävien 12 kuukauden aikana. 

 

Hakijalta ei edellytetä kohdassa 2.3.1 vaadittua koulutusta ja todistusta. 

 
2.4 Taito 

 

Hakijalla on oltava tarkastuslentäjän antama hyväksytty lentokoelausunto, joka todistaa sen, 

että hän on osoittanut lentokokeessa ja siihen liittyvässä tietopuolisessa kuulustelussa kykynsä 

antaa vaaditun tasoista lennonopetusta UL-lentokoneella, mukaan lukien ennen ja jälkeen 

koululennon annettava lentoon liittyvä koulutus. 

 

 

3 KELPUUTUKSEN HALTIJAN OIKEUDET JA RAJOITUKSET 

 

3.1 Ultrakevytlennonopettajaharjoittelijan kelpuutus 

 

Ultrakevytlennonopettajan kelpuutuksen hakijalle, jolla ei ole oikeutta antaa opetusta TMG-

moottoripurjelentokoneella, autogyrolla, helikopterilla tai moottorilentokoneella, myönnetään 

aluksi ultrakevytlennonopettajaharjoittelijan kelpuutus, kunnes hän täyttää kohdan 2.3.2 d) 

vaatimuksen. Ultrakevytlennonopettajaharjoittelijan kelpuutuksen haltija saa antaa koulutus-

päällikön hyväksymän lennonopettajan valvonnassa:  

 

a)  teoriaopetusta ultrakevytlentäjän lupakirjaa varten,  

 

b)  lentokoulutusta ultrakevytlentäjän lupakirjaa varten, lukuun ottamatta ennen oppi-

laan ensimmäistä yksinlentoa suoritettavaa koulutustarkastuslentoa. 

 

3.2 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus 

 

Ultrakevytlennonopettajan kelpuutuksen haltija saa antaa:  

 

a) teoria- ja lennonopetusta ultrakevytlentäjän lupakirjaa varten, 

 

b) teoria- ja lennonopetusta ultrakevytlentäjän vesilento-oikeutta varten edellyttäen, 

että hänellä on vesilento-oikeus UL-lentokoneilla tai vesilentokelpuutus lentokoneita 

varten sekä vähintään 15 tunnin vesilentokokemus, 

c) teoria- ja lennonopetusta ultrakevytlentäjän hinauslento-oikeutta varten edellyttä-

en, että hänellä on vastaava hinauslento-oikeus tai hinauslentäjän kelpuutus lento-

koneita varten sekä vähintään 15 tunnin hinauslentokokemus, 
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d) teoria- ja lennonopetusta ultrakevytlentäjän lennonopettajakelpuutusta varten 

edellyttäen, että hänellä on tarkastuslentäjän valtuutus tai tarkastuslentäjän val-

tuutukseen vaadittava lento- ja kouluttajakokemus. 

 

 

4 KELPUUTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA 

 

Ultrakevytlennonopettajan kelpuutus on voimassa kolme (3) vuotta. Voimassaoloaika merki-

tään päättymiskuukauden loppuun asti. 

 

 

5 KELPUUTUKSEN MYÖNTÄMINEN JA RAJOITUKSEN POISTO 

 

5.1  Ultrakevytlennonopettajan kelpuutuksen myöntämistä varten hakijan on esitettävä 

Liikenne- ja viestintävirastolle hakemus sekä lennonopettajakurssin todistus ja hyväk-

sytty lentokoelausunto.  

 

5.2 Rajoituksen poistoa varten on esitettävä Liikenne- ja viestintävirastolle hakemus ja 

valvovan ultrakevytlennonopettajan lausunto.  

 

 

6 KELPUUTUKSEN VOIMASSAOLON JATKAMINEN 

 

6.1 Ultrakevytlennonopettajan kelpuutuksen voimassaolon jatkamiseksi kelpuutuksen halti-

jan on täytettävä kaksi seuraavista kolmesta vaatimuksesta: 

 

a) oltava osallistunut ilmailumääräyksen TRG M1-7 kohdassa 9.2.6 määriteltyyn tai 

muuhun Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymään lennonopettajan kertauskoulu-

tukseen edellisten 36 kuukauden aikana, 

 

b) oltava antanut lennonopetusta ultrakevyellä lentokoneella vähintään kuusi (6) tun-

tia kuudella (6) eri lennolla edellisten 36 kuukauden aikana, 

 

c) oltava suorittanut hyväksytysti kelpuutuksen voimassaolon päättymispäivää edeltä-

neiden 12 kuukauden kuluessa tarkastuslento lennonopettajakelpuutusta varten 

ultrakevyellä lentokoneella. 

 

6.2 Vähintään joka toisessa voimassaolon jatkamisessa on suoritettava tarkastuslento 

kohdan 6.1 c) mukaisesti. 

 

6.3 Kohtien 6.1 b) ja c) vaatimukset voi täyttää myös yksimoottorisella lentokoneella, TMG-

moottoripurjelentokoneella, helikopterilla tai autogyrolla annetulla lennonopetuksella tai 

niillä suoritetulla tarkastuslennolla tai lentokokeella kyseisen ilma-alusryhmän opettaja-

kelpuutusta varten. 

 

6.4 Tarkastuslentäjä voi tehdä merkinnän ultrakevytlennonopettajan kelpuutuksen voimas-

saolon jatkamisesta suoraan lupakirjaan. Tarkastuslentäjän on tällöin varmistettava so-

vellettavien vaatimusten täyttyminen sekä toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle 

tarkastuslentolausunto ja tarvittaessa kertauskoulutustodistus. Vaihtoehtoisesti hakija 

voi esittää Liikenne- ja viestintävirastolle hakemuksen voimassaolon jatkamisesta, jol-

loin hänen on toimitettava virastolle tarkastuslentolausunto sekä tarvittaessa todistus 

lennonopettajan kertauskoulutuksesta. 
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7 KELPUUTUKSEN UUSIMINEN 

 
7.1 Jos ultrakevytlennonopettajan kelpuutuksen voimassaolo on päättynyt, hakijan on 

uusimista edeltävien 12 kuukauden aikana  

 

a) oltava osallistunut ilmailumääräyksen TRG M1-7 kohdassa 9.2.6 määriteltyyn tai 

muuhun Liikenne- ja viestintäviraston hyväksymään lennonopettajan kertauskoulu-

tukseen, ja 

 

b) oltava suorittanut hyväksytysti tarkastuslento lennonopettajakelpuutusta varten 

ultrakevyellä lentokoneella. 

 

7.2 Kohdan 7.1 b) vaatimuksen voi täyttää myös yksimoottorisella lentokoneella, TMG-

moottoripurjelentokoneella, helikopterilla tai autogyrolla suoritetulla tarkastuslennolla 

tai lentokokeella kyseisen ilma-alusryhmän opettajakelpuutusta varten. 

 

7.3 Tarkastuslentäjä voi tehdä merkinnän ultrakevytlennonopettajan kelpuutuksen uusimi-

sesta suoraan lupakirjaan. Tarkastuslentäjän on tällöin varmistettava sovellettavien 

vaatimusten täyttyminen sekä toimitettava Liikenne- ja viestintävirastolle tarkastuslen-

tolausunto ja kertauskoulutustodistus. Vaihtoehtoisesti hakija voi esittää Liikenne- ja 

viestintävirastolle hakemuksen kelpuutuksen uusimisesta, jolloin hänen on toimitettava 

virastolle tarkastuslentolausunto sekä todistus lennonopettajan kertauskoulutuksesta. 
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