
 

 

MOOTTORILENTOKOULUTUS 
 

 

Porin ilmailukerhossa sinulla on mahdollisuus suorittaa lentolupakirjakursseja LAPL- ja PPL-

lupakirjoihin modernilla Diamond DA40 NG -lentokoneella. Kone on varustettu muun muassa 

nykyaikaisella Garmin G1000 -lasiohjaamolla ja taloudellisella Austro AE300 -dieselmoottorilla. 

Yksityislentäjän PPL(A) tai kevyiden ilma-alusten LAPL-lupakirjaa voit käyttää vaikkapa loma- ja 

työmatkoihin! 

 

Kone on helppo ja turvallinen lentää, myös vasta-alkajalle. Diamond on hyvä matkakone pitkillekin 

lennoille vaikka ulkomaille tai ihan kotimaassa – toiminta-aika on jopa kuusi tuntia. Kerhon kone 

on myös mittarilentokelpoinen. 

 

Etäteoriakurssit ovat käynnissä jatkuvasti yhteistyökumppanimme koulutusportaalissa. Meillä voit 

suorittaa myös yölentokelpuutuksen, joka mahdollistaa lentämisen pimeällä. Lupakirjoista ja 

teoriakoulutuksesta on kerrottu alla. 

 

Jos innostuit ja haluat esimerkiksi lisätietoja moottorilentokoulutuksesta, voit olla suoraan 

yhteydessä lennonopettajaan: Petri Rautio, petri.rautio@gmail.com tai 040 722 9685. 

 

 

 

EROAVUUSKOULUTUS 
 

Jos sinulla on jo lentolupakirja ja haluat liittyä kerhon jäseneksi, mutta DA40 NG -kokemus 

puuttuu, järjestämme sinulle koneeseen perehdytyksen. Eroavuuskoulutuksessa tutustut koneen 

käsikirjaan ja palautat käsikirjakuulustelulomakkeen lennonopettajalle ennen lentoa. Koulutuksen 

aikana tutustutaan Garmin G1000 -lasiohjaamoon, jos siitä ei ole aiempaa käyttökokemusta. 

Koulutukseen sisältyy myös maatutustuminen päivätarkastuksineen ja vähintään yksi koululento. 

Lennonopettaja määrittää tarvittavien perehdytyslentojen määrän yksilöllisesti. 

 

 

ESITTELYKURSSI 
 

Lentokoulutuksen esittelykurssin tarkoituksena on helpottaa päätöstäsi liittyä ilmailuharrastuksen 

pariin. Kurssilla pääset tutustumaan kerhon lentokoneeseen ja saat tietoa muun muassa eri 

lupakirjakursseista. Käymme myös lentämässä tutustumislennon, jolla pääset itse ohjaamaan 

lentokonetta lennonopettajan opastamana. Esittelykurssin lento voidaan myöhemmin lukea hyväksi, 

jos päätätkin aloittaa kurssin. Kurssin kesto on noin 2–3 tuntia. 

 

Esittelykurssin voit ostaa myös lahjaksi vaikka kaverille. Tule tutustumaan lentämisen 

mielenkiintoiseen maailmaan! 

 

 

 

TEORIAKOULUTUS 
 

Teoriakoulutusta PPL(A)- ja LAPL(A)-lupakirjoihin on vähintään 100 tuntia (60 min/h).  

Teoriakoulutus suoritetaan joustavasti etäkurssina, jolloin valtaosa teoriakoulutuksesta suoritetaan 

itsenäisesti. Etäopiskelun etuna on, että sen voit aloittaa vaikka heti omalla tietokoneella. 

Lähiopetusta etäkurssilla kertyy noin parikymmentä tuntia. Lähiopetustunnit järjestetään Porissa. 
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Teoriaopintoihin ei ole ikärajaa, mutta lentokoulutuksessa vähimmäisikäraja on 16 vuotta ja 

lupakirjaa haettaessa 17 vuotta. 

 

Teoriakurssin aikana opiskellaan seuraavia aiheita: 

 Ilmailun säädökset 

 Lentokoneen yleistuntemus 

 Suoritusarvot ja lennon suunnittelu 

 Ihmisen suorituskyky ja rajoitukset 

 Sääoppi 

 Lentosuunnistus 

 Lentotoiminta 

 Lennon teoria 

 Radiopuhelinliikenne 

 

Kun teoriakoulutuksen tuntimäärä täyttyy ja kouluttajan lähitunneilla pitämät kokeet on 

hyväksytysti läpäistynä, ilmoitetaan oppilas Traficomin kokeisiin samoista teoria-aiheista. 

Ilmailuviranomainen varmistaa tällä tavoin, että lupakirjan hakijalla on riittävän laaja tietämys 

lentämiseen liittyvästä teoriasta. 

 

 

 

KEVYIDEN ILMA-ALUSTEN LUPAKIRJA LAPL (Light Airplane License) 
 

LAPL-lupakirjan suorittaminen on helpoin ja edullisin tapa päästä moottorikoneen ohjaimiin! 

LAPL-lupakirja on halvempi kuin PPL-lupakirja, mikä johtuu pienemmästä lento-osan 

lentotuntimäärästä. Lentotuntien vähimmäismäärä LAPL-koulutuksessa on vähintään 30 tuntia.  

 

LAPL on kevyempi lupakirjaluokka kuin PPL-lupakirja. LAPL oikeuttaa kuitenkin lentämään 

käytännössä samoilla lentokoneilla, eli yksimoottorisia mäntämoottorikäyttöisiä maalentokoneita, 

joilla on alle 2000 kg maksimilentoonlähtöpaino. Käytännössä LAPL-lupakirjalla voi lentää lähes 

kaikkia Suomen yleisilmailukoneita, mutta matkustajien lukumäärä on rajoitettu kolmeen. 

Lupakirjaan voi liittää myös yö-, hinaus- tai taitolento-oikeuden. 

 

Kurssit pyritään aina toteuttamaan oppilaiden toiveiden ja aikataulujen mukaisesti. LAPL-

lupakirjakurssi kestää yksilöllisesti 4–12 kuukautta. 

 

LAPL-lupakirjan voi myöhemmin muuntaa PPL-lupakirjaksi lentämällä täydentävän koulutuksen 

sekä lentokokeen. Lupakirjan korottaminen tulee kustantamaan lupakirjojen erotuksen verran.  

 

 

Lentokoulutuksen sisältö 

 

Koulutus sisältää vähintään 30 tuntia koululentoja. Lentojen aikana harjoitellaan teoriatunneilla 

opitut asiat ja vieraillaan muilla lentokentillä. Moottorilentokoulutuksen järjestämme Porin 

lentokentällä. 

 

Lentokoulutus sisältää myös yksinlentovaiheen, jossa oppilas lentää yksin suorittaen 

koulutusohjelman mukaisia harjoituksia, joita on jo aiemmin opettajan kanssa harjoiteltu. Ennen 

yksinlentovaihetta on kuitenkin toinen lennonopettaja arvioinut ja hyväksynyt oppilaan 

yksinlentoihin. Yksinlentoja LAPL-lupakirjassa on vähintään 6 tuntia, joihin sisältyy myös 



 

 

matkalentoja toiselle lentopaikalle. Yksinlentovaiheella on tarkoitus kehittää oppilaan itsevarmuutta 

toimia turvallisesti ja hyvää ilmailutapaa noudattaen. 

 

Lento-osuus sisältää seuraavia harjoituksia: 

 Lentokoneeseen tutustuminen 

 Lennon valmistelu ja toimenpiteet lennon jälkeen 

 Suora vaakalento 

 Ohjainten vaikutus 

 Rullaus 

 Nousut suoraan ja kaartaen 

 Korkeuden vähentäminen suoraan ja kaartaen 

 Loivat ja jyrkät kaarrot 

 Hidaslento 

 Sakkaus 

 Laskukierros ja laskeutuminen 

 Matkalentäminen 

 Häiriötilanteet ja toimenpiteet 

 

 

 

Vaatimukset 

 

LAPL-lupakirjan myöntämisen edellytyksenä on vähintään LAPL-luokan lääketieteellinen 

kelpoisuustodistus, joka edellyttää ilmailulääkärin tarkastusta. 

 

Lainsäädännöllistä ikärajaa kurssin aloittamiselle ei varsinaisesti ole, mutta ennen ensimmäistä 

yksinlentoa on oltava vähintään 16-vuotias ja lupakirjaa haettaessa vähintään 17 vuotta täyttänyt. 

 

 

 
PPL YKSITYISLENTÄJÄN LUPAKIRJA (Private Pilot License) 
 

PPL on yksityislentäjän lentolupakirja. PPL-lupakirjaa varten lentokoulutusta vaaditaan vähintään 

45 tuntia, joista vähintään 10 tuntia lennetään yksin. Lentokoulutukseltaan PPL-lupakirja ei juuri 

eroa LAPL-lupakirjasta. Yksityislentäjän lupakirjaa tarvitset lähinnä toimiessasi 

laskuvarjohyppylentäjänä ja etsintä- ja palolennoilla. Lupakirjaan voidaan laajentaa yö-, hinaus-, 

vesi-, mittari- ja yölentokelpuutuksella. 

 

Kurssit pyritään aina toteuttamaan oppilaiden toiveiden ja aikataulujen mukaisesti. PPL(A)-

lupakirjakurssi kestää yksilöllisesti 4–12 kk. 

 

 

Vaatimukset 

 

PPL-lupakirjan myöntämisen edellytyksenä on vähintään 2-luokan lääketieteellinen 

kelpoisuustodistus, joka edellyttää ilmailulääkärin tarkastusta. 

 

Lainsäädännöllistä ikärajaa kurssin aloittamiselle ei varsinaisesti ole, mutta ennen ensimmäistä 

yksinlentoa on oltava vähintään 16-vuotias ja lupakirjaa haettaessa vähintään 17 vuotta täyttänyt. 

 

 



 

 

 

YÖLENTOKELPUUTUS NF(A) 
 

Yölentokelpuutus oikeuttaa lentämään pimeällä ja luo näin uusia haasteita sekä mahdollisuuksia 

laajentaa harrastusta. Esimerkiksi kaupunkien valot näyttävät uskomattoman kauniilta pimeällä.  

 

Jos tähtäät ammattilentäjäksi, on yölentotaito välttämättömyys, mutta myös pitkillä matkalennoilla 

on helpompi toimia, kun lentoa voidaan jatkaa myös pimeällä. 

 

Koulutusta annetaan pääasiassa syyskuusta maaliskuun loppuun. 

 

Teoriakoulutus 

 

Teoriakoulutusta on 8 tuntia ja siinä käsitellään päivä- ja yölentämisen eroja sekä lentokoneiden ja 

lentokenttien vaatimuksia yötoiminnassa, muun muassa kiitotievalot, lentokoneiden vaatimukset, 

määräykset sekä ihmisen suorituskyky. 

 

Lentokoulutus 

 

Yölentokoulutuksen lentoajan vähimmäisvaatimus on vähintään viisi tuntia yöaikaan. Siitä 

vähintään kolme tuntia on koululentoja opettajan kanssa. Lentoihin tulee myös sisällyttää vähintään 

yksi tunti suunnistusmatkalentoa sekä viisi laskua ja lentoonlähtöä yksin pysähtymiseen asti. 


