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YLEISTÄ

1.1 Soveltamisala
Tämä määräys koskee purjelentokoneella
harjoitettavaan lentotoimintaan vaadittavaa
lupakirjaa koskevia vaatimuksia.

lentoonlähtötavoille.
Lupakirjavaatimusten
osalta tällainen itselähtevä purjelentokone
rinnastetaan
purjelentokoneeseen
ja
lentokokemus luetaan purjelentokokemuk
seksi.

Pilvilento, pilvilennolla tarkoitetaan lentoa
purjelentokoneella pilvessä yksinomaan mit
tareiden avulla ilman ulkoisia vertailukohtia.

Purjelentokoneesta, apumoottorilla varuste
tulla purjelentokoneesta ja itselähtevästä
purjelentokoneesta käytetään tässä määräyk
sessä yhteisnimikettä, purjelentokone, jos
tarkempaa erittelyä ei tarvita.

LUPAKIRJAN MYÖNTÄMISEN
EDELLYTYKSET

1.2 Määritelmiä

2.1 Ikä

Purjelentokone, tässä määräyksessä purje
lentokoneella tarkoitetaan ilmaa raskaampaa
ilma-alusta, joka saa pääasiallisen nostovoi
mansa kunkin lentotilan aikana kiinteinä py
syviin ilma-aluksen pintoihin vaikuttavista ae
rodynaamisista reaktioista ja joka voi pysytel
lä ilmassa ilman moottorinvoimaa.
Apumoottorilla varustettu purjelentoko
ne, tässä määräyksessä apumoottorilla va
rustetulla purjelentokoneella tarkoitetaan
moottoripurjelentokonetta, joka voi pysytellä
ilmassa omalla moottorivoimalla, mutta joka
ei ole hyväksytty lähtemään lentoon omalla
moottorivoimalla. Lupakirjavaatimusten osal
ta tällainen apumoottorilla varustettu purje
lentokone rinnastetaan purjelentokoneeseen
ja lentokokemus luetaan purjelentokokemuk
seksi.
Itselähtevä purjelentokone, tässä määrä
itselähtevällä
purjelentokoneella
yksessä
tarkoitetaan moottoripurjelentokonetta, joka
voi lähteä lentoon omalla moottorivoimalla,
mutta joka on hyväksytty myös muille
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Hakijan on oltava vähintään 16-vuotias.

2.2 Tiedot
Hakijalta vaaditaan Ilmailuhallinnon hyväksy
män lentokoulutusluvan haltijan antama tie
topuolinen koulutus. Hakijalta vaaditaan to
distus siitä, että hän on kokeissa osoittanut
purjelentäjäitä vaadittavaa tiedon tasoa seu
raavissa oppiaineissa:
a) ilmailun säädökset,

b) purjelentokonerakenteet ja - mekanismit,
c) purjelentokonemittarit,
d) aerodynamiikka,
e) ohjausoppi ja lentotoimintamenetelmät,
f)

sääoppi,

g) lentosuunnistus,
h) purjelentokoneen käyttö ja hoito, lento
käsikirja,
i)

ihmisen suorituskyky ja rajoitukset.
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Edellä mainittujen oppiaineiden lisäksi haki
jalla on oltava rajoitetun radiopuhelimen hoi
tajan kelpuutus (PEL M2-92 tai PEL M2-93)
tai sitä varten voimassa oleva koulutus (TRG
M1-ll).
2.2.1 Mikäli hakijalla on voimassaoleva kuu
mailmapallolentäjän lupakirja, hakijalta vaa
ditaan todistus siitä, että hän on kokeissa
osoittanut purjelentäjäitä vaadittavaa tiedon
tasoa oppiaineissa b) - h).
2.2.2 Mikäli lentokoulutukseen käytetään it
selähtevää purjelentokonetta, hakijalta vaadi
taan riittävät tiedot oppiaineessa "moottorin
käyttö ja hoito".
2.2.3 Mikäli hakijalla on voimassaoleva luok
ka- tai tyyppikelpuutus lentokoneita varten,
helikopterin tyyppikelpuutus, ultrakevytlentä
jän, autogyrolentäjän- tai moottoripurjelentä
jän lupakirja, hakijalta vaaditaan todistus sii
tä, että hän on kokeissa osoittanut purjelen
täjältä vaadittavaa tiedon tasoa oppiaineissa
b), e) ja h).
2.2.4 Mikäli hakijalla on hyväksytysti suori
tettu teoriakoulutus jotakin edellä kohdassa
2.2.3 mainittua lupakirjaa varten, hänet voi
daan vapauttaa teoriakoulutuksesta ja loppu
kokeista niiden oppiaineiden kohdalta kuin
ko. lupakirjan haltijakin, jos aiemmin suori
tettuun teoriakoulutukseen liittyvien loppuko
keiden suorituspäivämäärät ovat enintään
kaksi vuotta vanhoja.
2.2.5 Mikäli hakijalla on jokin vanhentunut
kohdassa 2.2.3 mainittu lupakirja, on hakijal
le järjestettävä tarvittaessa täydentävää teo
riaopetusta niistä koulutusohjelmaan kuulu
vista oppiaineista, joista voimassa oleva lupa
kirja oikeuttaisi antamaan vapautuksen ja op
pilaan on suoritettava hyväksytysti kaikkien
oppiaineiden loppukokeet.

2.3 Lentokoulutus ja kokemus
Hakijalta vaaditaan Ilmailuhallinnon hyväksy
män lentokoulutusluvan haltijan purjelento
kurssin mukainen purjelentokoulutus. Haki
jalta vaaditaan todistus siitä, että hän on
purjelentäjäitä
suorittanut
vaadittavalla
suoritustasolla koulutusohjelman ja että hä
nellä on seuraavissa kohdissa vaadittu lento
kokemus.
2.3.1 Hakijalta, jolla ei ole aiempaa lentoko
kemusta vaaditaan:
a) vähintään 10 lentotuntia purjelentoko
neella, ja

b) vähintään 50 lentoa purjelentokoneella,
joista vähintään 30 koululentoina sekä
vähintään 10 yksinlentoa; lentoonlähdöis-

tä vähintään 40 on suoritettava koulutuk
sessa pääsääntöisesti käytetyllä lentoon
lähtötavalla.
2.3.2 Hakijalta, jolla on voimassaoleva tyyp
pikelpuutus helikoptereita varten tai autogy
rolentäjän lupakirja, vaaditaan:
a) vähintään 5 lentotuntia purjelentokoneel
la ja

b) vähintään 25 lentoa purjelentokoneella,
joista vähintään 15 koululentoina sekä
vähintään 2 yksinlentoina purjelentoko
neella.
2.3.3 Hakijalta, jolla on voimassaoleva luok
ka- tai tyyppikelpuutus lentokoneita· varten
tai ultrakevytlentäjän tai moottoripurjelentä
jän lupakirja, vaaditaan:

c)

vähintään 2 lentotuntia purjelentokoneel
la ja

d) vähintään 10 lentoa purjelentokoneella,
joista vähintään 7 koululentoina sekä vä
hintään 2 yksinlentoina purjelentokoneel
la.
Huom. Hakijalle ennen yksinlentoa annet
tuun, kohdan 2.3.1 mukaiseen lentokoulutuk
seen on käytettävä pääsääntöisesti yhtä len
toonlähtötapaa ja kohdan 2.3.3 mukaiseen
lentokoulutukseen vain yhtä lentoonlähtöta
paa, joihin annetun koulutuksen on täytettä
vä kohdassa 9 asetetut vaatimukset.
2.3.4 Hakijalta, jolla on vanhentunut koh
dassa 2.3.3 mainittu lupakirja, vaaditaan
edellä mainitun kohdan 2.3.3 mukaisen kou
lutuksen lisäksi, lennonopettajan arviontikou
lulennon pohjalta koulutuspäällikön tai pää
lennonopettajan määrittelemä lisäkoulutus.

2.4 Taito
Hakijalta vaaditaan todistus siitä, että hakija
on lentokokeessa:
a) suorittanut purjelentäjäitä vaadittavalla
suoritustasolla sekä normaalit että hätäti
lanteiden vaatimat ohjausliikkeet purje
lentokoneella ja

b) osoittanut valmiutensa noudattaa purje
lentoa koskevia toimintaohjeita ja mene
telmiä.
Hakijan on suoritettava koko lupakirjakurssi
ja kaikki tietopuoliset kokeet hyväksytysti en
nen lupakirjan myöntämiseksi lennettävää
lentokoetta.

2.5 Lääketieteelliset vaatimukset
Hakijalla on oltava voimassa oleva luokan 1,2
tai 4 lääketieteellinen kelpoisuustodistus.
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LUPAKIRJAN HALTilAN OI
KEUDET JA RAJOITUKSET
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3.1 Oikeudet
3.1.1 Purjelentäjän lupakirjan haltija on oi
keutettu toimimaan ilman korvausta purjelen
tokoneen päällikkönä käyttäen sitä lentoon
lähtötapaa, jolla lentokoulutus on annettu, tai
muuta lentoonlähtötapaa, mikäli hän täyttää
9
lisävaatimukset,
annetut
kohdassa
seuraavasti:
a)

lentämään yksinlentoja ja

b) kuljettamaan matkustajia edellyttäen, et
tä:
- hän on vähintään 17-vuotias,
- hänellä on vähintään 35 lentotuntia
purjelentokoneella, joista vähintään 15
tuntia yksinlentoina ja vähintään 100
lentoa purjelentokoneella, joista vähin
tään 15 käytettävällä lentoonlähtötaval
la,
- hän on tarkastuslennolla osoittanut ky
kenevänsä suorittamaan sekä normaa
lit että hätätilanteiden vaatimat ohjaus
liikkeet matkustajien kuljettamiseen
riittävällä suoritustasolla ja tarkastus
lentäjä on tehnyt nimikirjoituksellaan
vahvistetun merkinnän hyväksytysti
suoritetusta
tarkastuslennosta
matkustajankuljetusoikeutta varten lu
pakirjan haltijan lentopäiväkirjaan ja
antanut ilmailumääräyksen TRG M1-6
mukaisen tarkastuslentolausunnon.
3.1.2 Jos purjelentäjän lupakirjan haltijalla
on voimassa oleva ultrakevytlentäjän tai
moottoripurjelentäjän lupakirja ilman mat
kustajankuljetusoikeutta, hän on oikeutettu
kuljettamaan matkustajia purjelentokoneella
edellyttäen, että:
a)

hänellä on vähintään 30 lentoa purjelen
tokoneella, joista vähintään 15 käytettä
vällä lentoonlähtötavalla,

3/5

hän on oikeutettu kuljettamaan matkustajia
purjelentokoneella ilman erillistä merkintää
edellyttäen,
matkustajankuljetusoikeudesta
että hänellä on vähintään 15 lentoonlähdön
kokemus käytettävällä lentoonlähtötavalla.
Itselähtevien purjelentokoneiden osalta edel
lytetään 5 lentoonlähtöä.

3.2 Rajoitukset
3.2.1 Purjelentäjän lupakirjan haltija saa toi
mia päällikkönä purjelentokoneessa, apu
moottorilla varustetussa purjelentokoneessa
tai itselähtevässä purjelentokoneessa vain,
jos hän on viimeisen 12 kuukauden aikana
lentänyt jollain edellä mainituista ilma-aluk
sista:
a) vähintään kaksi lentoa, tai

b) koululennon purjelennonopettajan kanssa
ja
c)

hänen oikeutensa kyseisen lentoonlähtötavan käyttämiseen on voimassa.

3.2.2 Purjelentäjän lupakirjan haltija, jolla
on matkustajankuljetusoikeus, saa kuljettaa
matkustajaa vain, jos hän on viimeisen 12
kuukauden aikana lentänyt purjelentokoneel
la aiottua lentoonlähtötapaa käyttäen:
a) vähintään kaksi lentoa tai

b) koululennon purjelennonopettajan kans
sa.

LUPAKIRJAN VOIMASSAOLO
AIKA
4

Lupakirja myönnetään enintään viideksi vuo
deksi.
Lupakirjan voimassaolon edellytyksenä on,
että lupakirjan haltijalla on voimassa oleva
luokan 1, 2 tai 4 lääketieteellinen kelpoisuus
todistus.

5

LUPAKIRJAN MYÖNTÄMINEN

b) hän on tarkastuslennolla osoittanut kyke
nevänsä suorittamaan sekä normaalit
että hätätilanteiden vaatimat ohjausliik
keet matkustajien kuljettamiseen riittä
vällä suoritustasolla ja

Lupakirjan myöntämistä varten hakijan on
esitettävä Ilmailuhallinnolle ilmailumääräyk
sessä PEL M1-4 mainitut asiakirjat.

c)

LUPAKIRJAN UUDELLEEN
KIRJOITTAMINEN

että tarkastuslentäjä on tehnyt nimikirjoi
merkinnän
vahvistetun
tuksellaan
hyväksytysti suoritetusta tarkastuslen
nosta matkustajankuljetusoikeutta var
ten lupakirjan haltijan lentopäiväkirjaan
ja antanut ilmailumääräyksen TRG M1-6
mukaisen tarkastuslentolausunnon.

3.1.3 Jos purjelentäjän lupakirjan haltijalla
on voimassa oleva luokka- tai tyyppikelpuu
tus lentokoneita varten tai voimassa oleva
ultrakevytlentäjän tai moottoripurjelentäjän
lupakirja sekä matkustajankuljetusoikeus,

6

Ilmailumääräyksessä PEL M1-4 julkaistujen,
lupakirjan uudelleen kirjoittamista koskevien
vaatimusten lisäksi lupakirjan uudelleen kir
joittamisen edellytyksenä on, että:
a) hakija on toiminut purje-, moottoripurje
ultrakevytlentokoneen tai autogyron oh
jaajana vähintään kahdella eri lennolla lu
pakirjan voimassaolon päättymistä edel
tävien 12 kuukauden aikana, tai
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b) hakija esittää todistuksen voimassa ole
vasta luokka- tai tyyppikelpuutuksesta
lentokoneita tai tyyppikelpuutuksesta he
likoptereita varten, tai

Purjelentäjän lupakirjan haltijalta vaaditaan
vähintään 7 koululentoa asianomaisella len
toonlähtötavalla lennonopettajan kanssa.

c)

hakija esittää todistuksen lupakirjan voi
massaolon päättymistä edeltävien 12
kuukauden aikana jollakin kohdassa 6 a)
mainitulla ilma-aluksella lennetystä, ky
seistä lupakirjaa koskevan ilmailumäärä
yksen rajoituksia koskevan kohdan tar
koittamasta koululennosta, tai

Purjelentäjän lupakirjan haltijalta, vaaditaan
lennonopettajan antama koulutus, jossa on
perehdyttävä kyseisen itselähtevän purjelen
tokoneen:

d) hakija esittää lausunnon enintään kolme
kuukautta vanhasta hyväksytysti suorite
tusta lentokokeesta tai tarkastuslennosta
jollakin kohdassa 6 a) mainitulla ilma
aluksella, tai

b) saatava lentokoulutus, jonka tulee sisäl
tää vähintään 7 koululentoa itselähtevällä
purjelentokoneella.

e) hakija esittää lausunnon enintään kolme
kuukautta vanhasta hyväksytysti suorite
tusta lentokokeesta tai tarkastuslennosta
kohdassa 6. b) tarkoitetun luokka- tai
tyyppikelpuutuksen myöntämistä tai voi
massaolon jatkamista varten.
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LUPAKIRJAN UUSIMINEN

Vanhentuneen lupakirjan uusimisesta määrä
tään erikseen (ilmailumääräykset PEL Ml-4 ja
PEL Ml-5).
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PERE HDYTTÄMISKOULUTUS

Jokaiselle uudelle purjelentokonetyypille on
ohjaajan saatava perehdyttämiskoulutus.
Koulutuksessa on perehdyttävä lentokäsikir
jaan.

Itselähtevä purjelentokone

a) lentokäsikirjaan sekä moottorin käyttöön
ja hoitoon ja

Jos koulutus toteutetaan yksipaikkaisella itse
lähtevällä purjelentokoneella, on koulutetta
valla oltava lähtötapaoikeus lentokonehinauk
sella ja lentokokemuksen purjelentokoneilla
koulutuksen alkaessa oltava vähintään 35
tuntia ja lennonopettajan tulee valvoa lentoja
ko. lentopaikalla maasta käsin ja koulutetta
van ja opettajan välillä on oltava kaksipuoli
nen radioyhteys.
Lähtötapaoikeus on voimassa, kun koulutuk
sen antanut lennonopettaja on vahvistanut
nimikirjoituksellaan hyväksytysti suoritetun
koulutuksen lupakirjan haltijan lentopäiväkir
jaan tai antanut koulutuksesta muun todis
tuksen.
Purjelentäjän lupakirjan haltijalta, jolla on
myös moottoripurjelentäjän-, ultrakevytlen
täjän- tai moottorilentäjän lupakirja, vaadi
taan edellä mainitun koulutuksen sijasta koh
dan 8 mukainen perehdyttämiskoulutus.
9.1.2 Lähtötapaoikeuden voimassaolo

9

LISÄOIKEUDET

9.1 Lähtötapaoikeudet
Purjelentokoneen päälliköllä on oltava len
toonlähtöön käytettävää lähtötapaa vastaava,
voimassa oleva lähtötapaoikeus, joita ovat:
a) auto- ja vintturihinaus,

b) lentokonehinaus ja
c)

lentoonlähtö itselähtevän
neen omalla moottorilla.

purjelentoko-

Oikeus lupakirjan myöntämiseen johtaneella
purjelentokurssilla käytettyyn lähtötapaan on
voimassa ilman lennonopettajan erillistä kuit
tausta sillä lentoonlähtötavalla jota on käytet
ty lentokokeessa. Uusi lentoonlähtötapaoike
us on voimassa kun koulutuksen antanut len
nonopettaja on vahvistanut nimikirjoituksel
laan hyväksytysti suoritetun koulutuksen lu
pakirjan haltijan lentopäiväkirjaan tai antanut
koulutuksesta muun todistuksen.
9.1.1 Lähtötapakoulutus

Auto-, vintturi- tai lentokonehinaus

Lähtötapaoikeus on voimassa edellyttäen,
että sen haltija on viimeisten 24 kuukauden
aikana lentänyt vähintään yhden lennon ky
seistä lentoonlähtötapaa käyttäen tai kun oi
keuden haltija on lentänyt vähintään yhden
lentoonlähdön kyseisellä lähtötavalla lennon
opettajan kanssa tai itselähtevän purjelento
koneen osalta lennonopettajan valvonnassa.
Lentoonlähtötapaoikeus itselähtevillä purje
lentokoneilla on voimassa, jos henkilöllä on
voimassaoleva luokka- tai tyyppikelpuutus
lentokoneita varten tai käyttöoikeudellinen
ultrakevytlentäjän tai moottoripurjelentäjän
lupakirja.

9.2 Pilvilento-oikeus
9.2.1 Tiedot

Pilvilento-oikeuden saamiseksi purjelentäjän
lupakirjan haltijan on täytettävä seuraavat
vaatimukset:
Purjelentäjän lupakirjan haltijalla on oltava Il
mailuhallinnon hyväksymän lentokoulutuslu
van haltijan antama tietopuolinen koulutus
pilvilento-oikeutta varten. Häneltä vaaditaan
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todistus siitä, että hän on kokeissa osoittanut
pilvilento-oikeuden edellyttämää tiedon ta
soa seuraavissa oppiaineissa:
a) pilvilentäjän mittarilennon teoria

b) pilvilentäjän sääoppi
c)

ihmisen suorituskyky ja rajoitukset pilvi
lennossa

d) pilvilentoja koskevat lentotoimintamenetelmät
Mikäli purjelentäjän lupakirjan haltijalla on li
säksi voimassaoleva ansio- tai liikennelentä
jän lupakirja, mittarilentokelpuutus lentoko
neita tai helikoptereita varten vaaditaan oppi
aine d).
9.2.2 Len tokoulutus ja - kokemus

Purjelentäjän lupakirjan haltijalta vaaditaan
Ilmailuhallinnon hyväksymän lentokoulutuslu
van haltijan antama lentokoulutus pilvilento
oikeutta varten ja todistus siitä, että hän on
suorittanut vaaditun koulutusohjelman pilvi
lento-oikeuden edellyttämällä suoritustasolla
ja että hänen lentokokemuksensa täyttää
seuraavat vaatimukset:
a) lentokokemusta ennen koulutuksen aloit
tamista purjelentokoneella vähintään 35
tuntia ja vähintään 5 lentotuntia mittari
lentoaikaa koululentoina purjelentoko
neella
tai
moottoripurjelentokoneella.
Tästä mittarilentoajasta on vähintään
puoli tuntia oltava pilvessä lennettyä mit
tarilentoaikaa. Viiden tunnin mittarilento
ajasta voidaan enintään kaksi tuntia kor
vata viiden tunnin lentokoulutuksella len
nonharjoittelulaitteella, tai

b) mikäli purjelentäjän lupakirjan haltijalla
on myös voimassa oleva ansio- tai liiken
nelentäjän lupakirja tai mittarilentokel
puutus lentokoneita tai helikoptereita var
ten, vähintään 1 lentotunti mittarilentoai
kaa koululentoina purjelentokoneella.
9.2.3 Taito

Hakijan tulee suorittaa hyväksytysti lentokoe
purjelentokoneella pilvilento-oikeutta varten.
Itsenäinen pilvilentotoiminta edellyttää, että
Ilmailuhallinnon hyväksymän lentokoulutuslu
van haltijan koulutuspäällikkö tai päälennon
opettaja on tehnyt merkinnän hyväksytysti
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suoritetusta koulutuksesta lupakirjan haltijan
lentopäiväkirjaan ja tarkastuslentäjä on anta
nut ilmailumääräyksen TRG M1-6 mukaisen
lausunnon hyväksytysti suoritetusta lentoko
keesta.
9.2.4 Pilvilento-oikeuden haltijan oikeu

det

Pilvilento-oikeuden haltija on oikeutettu toi
mimaan päällikkönä purjelentokoneessa pilvi
lennolla edellyttäen, että hänen oikeutensa
toimia purjelentokoneen päällikkönä on muil
ta osin voimassa ja hän on viimeisen 24 kuu
kauden aikana:
a) toiminut vähintään 1 tunnin ohjaajana
pilvilennoilla, tai

b) harjoitellut mittarilentoa vähintään 3 tun
tia lennonharjoittelulaitteella, tai
c)

hänellä on voimassaoleva mittarilentokel
puutus lentokoneita varten, tai

d) lentänyt vähintään 1 tunnin mittarilento
aikaa koululentoina purjelentokoneella,
pilvilento-oikeuden omaavan purjelennon
opettajan kanssa, tai
e) hän on hyväksytysti suorittanut kohdan
9.2.3 tarkoittaman lentokokeen tai tar
kastuslennon ja tarkastuslentäjä on teh
nyt siitä nimikirjoituksellaan vahvistetun
merkinnän pilvilento-oikeuden haltijan
lentopäiväkirjaan ja antanut ilmailumää
räyksen TRG M1-6 mukaisen lausunnon
lentokokeesta tai tarkastuslennosta.

VOIMAANTULO JA SIIRTY
MÄSÄÄNNÖKSET
10

10.1 Tämä ilmailumääräys tulee voimaan
15.1.2008 ja kumoaa 16.12.1999 annetut il
mailumääräykset PEL M2-41 ja PEL M2-43.
10.2 Ennen tämän määräyksen voimaantu
loa aloitettu koulutus voidaan suorittaa lop
puun 31.12.2009 mennessä.
10.3 Purjelentäjän lupakirjaan merkitty pil
vilentokelpuutus (CF) pysyy edelleen voimas
sa ja merkintänä lupakirjassa ilman erityisiä
toimenpiteitä. Kelpuutuksen haltijaa koskee
tämän määräyksen kohta 9.2.4.

