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Asia virhe sivulla 11.  Ohjelma on laadittu harrastajatyönä ja sen valmistelua on koordinoinut 
SIL:n ultra-, experimental-ja turvallisuustoimikunta. 
Turvallisuustoimikunta ei ole ollut 2014 mukana laatimassa ja koordinoimassa 
koulutusohjelmaa. 
 
4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
3. Koulukoneena oli tehokas ja nopea Flight Design CTSW. Konetyypissä ohjaajan paikalta on 
vaikea havaita nokan asentoa horisonttiin nähden ja tyypillä on voimakas taipumus nostaa 
nokkaa tehonlisäyksessä laskuasussa. Lähestyvää sakkausta voi olla vaikeaa havaita. 
Johtopäätös: Flight Design CTSW soveltuu paremmin matkalentotarkoitukseen 
kuin koulutukseen. Lentokoulutukseen olisi turvallisempaa käyttää hitaampaa ja 
helpompaa lentokonetyyppiä. 
 
EUT Kommentti.  
Toki on olemassa erilaisia ominaisuuksia ultrakevytlentokoulutukseen käytettävissä koneissa, 
tämä vaatii lennonopettajalta tarkkuutta, että koulutus annetaan sillä tasolla, jolla koulutus- ja 
osaamisvaatimus täyttyy. 
 
4. Ultrakevytlentokoneiden massat ja sakkausnopeudet ovat kasvaneet viime vuosina. 
Määräyshankkeella ollaan kasvattamassa sallittuja massoja ja sakkausnopeuksia vielä lisää. 
Määräysten, ohjeiden ja koulutusohjelmien perusteena ovat silti alkuaikojen ultrakevyet 
lentokoneet. 
Johtopäätös: Nykyaikaisten ultrakevytlentokoneiden ja niitä koskevien sääntöjen, 
ohjeiden ja koulutusohjelmien välillä on ristiriita, joka ei luo pohjaa hyvälle 
turvallisuuskulttuurille. 
Koulutustarve korostuu entisestään, kun massoja ja nopeuksia 
kasvatetaan. Ohjeet ja säännöt sekä ultrakevytlentokoulutuksen vaatimukset tulisi 
päivittää vastaamaan nykytilannetta. 
 
EUT Kommentti.  
Väittämä, että massat ja sakkausnopeudet olisivat kasvaneet viime vuosina, on virheellinen. 
Ultrakevytkoneiden hyväksymisvaatimus ei ole muuttunut ja nämä tarkastetaan ennen 
ultrakevyenlentokoneen hyväksymistä käyttöön ja ennen kuin koneelle myönnetään 
lupailmailuun. Ei myöskään pidä paikkaansa, että alkuaikojen ultrakevyetlentokoneet olisivat 
voimassa olevien sääntöjen ja ohjeiden perustana. Sääntöjen ja ohjeiden päivittäminen on 
paikallaan. 
 
5. Ultrakevytilmailu on kansallisesti säädeltyä ja koulutusvaatimukset ovat muuta 
yleisilmailua kevyemmät. Koulutusohjelma poikkeaa oleellisesti LAPL/PPL-
koulutusohjelmasta. Ultrakevytkoulutusohjelman päivitysjärjestelmää ei ole. 
Johtopäätös: Turvallisuuden kannalta ei ole perusteita kouluttaa samankaltaisia 
lajeja erilaisilla koulutusohjelmilla. 
 
EUT kommentti. 
Toimikunta ei näe mitään perustetta sille, että ei voida käyttää kansallista koulutusohjelmaa 
ultrakevytlentokoulutuksessa. Sisältöä pitää tarkistaa, kun siihen ilmenee tarvetta. 
 



 
5 TURVALLISUUSSUOSITUKSET 
 
5.1 Harrasteilmailun koulutusvaatimusten yhdenmukaistaminen 
Ultrakevytlentokoneiden massat ja sakkausnopeudet ovat kasvaneet viime vuosina ja 
sallittuja massoja ja sakkausnopeuksia ollaan kasvattamassa vielä lisää. Kalustolla ei ole enää 
eroa tyyppihyväksyttyihin lentokoneisiin. Määräysten, ohjeiden ja koulutusohjelmien 
perusteena ovat silti 1970–1980 -lukujen ultrakevyet lentokoneet. Koulutuksen vaatimukset 
ja koulutusohjelmaovat oleellisesti kevyemmät muuhun harrasteilmailuun verrattuna. 
Lisäkoulutuksen tarve korostuu erityisesti nyt, kun massoja ja nopeuksia kasvatetaan. 
 
Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Liikenne- ja viestintävirasto yhdenmukaistaa 
ultrakevytlentämisen koulutusvaatimukset vastaamaan EASA:n koulutusvaatimuksia. 
[2019-SXX]. 
 
EUT kommentti. 
Väittämä massoista ja sakkausnopeuksista käytössä olevalla kalustolla on virheellinen.  Jos ja 
kun massoja korotetaan, niin eroavaisuuskoulutuksessa tulee ottaa huomioon niiden 
vaikutukset. Toimikunta ei näe minkäänlaista tarvetta muuttaa nykyistä kansallista toimintaa 
ja pitää erittäin tärkeänä, että kohtuuhintainen mahdollisuus päästä ilmailunharrastajaksi 
säilyy. Kuitenkin määräyksiä ja ohjelmia tulee päivittää turvallisuuden takaamiseksi. 
 
5.3 Koulutuspäivien maksimilentoajan rajaaminen 
Kansallinen ilmailumääräys TRG M1-7 määrittelee oppilaan maksimilentoajan lentopäivän 
aikana. Määräyksessä mainitaan, etteivät maksimilentoajat koske muun muassa matkalentoja. 
Matkalentojen huomiotta jättäminen mahdollistaa vaarallisen pitkät koulutuspäivät. 
Lentopäivien 
pituutta tulisi rajoittaa siten, että lento-oppilaan oppimiskyky ja vireystila säilyvät hyvinä. 
 
Onnettomuustutkintakeskus suosittaa, että Liikenne- ja viestintävirasto muokkaa 
ilmailumääräystä 
TRG M1-7 siten, että lento-oppilaalle annettava lentokoulutus ei mahdollista 
liian pitkiä lentokoulutuspäiviä. [2019-SXX] 
 
EUT kommentti. 
Tästä olemme vahvasti samaa mieltä, kun kouluttajilla ei ole tolkkua tehtävien annossa ja 
oppilaan analysoinnissa. Myös lennonopettajien kertauskoulutuksen sisältöä tulisi tarkistaa, 
että saataisiin ilmenneisiin ongelmiin ratkaisumallit. Tiedossamme on, että TRG M1-7 
muuttuu määräyshankepäätös 2016 
 
EUT yleiskommentti. 
Experimental- ja ultrakevyttoimikunta tukee voimakkaasti kaikkea turvallisuustyötä, mutta 
on myös sitä mieltä, että ultrakevyt säännöstö ja koulutustoiminnan määräykset ja ohjeet 
tulee säilyttää kansallisessa hallinnassa.  


