
Liikennelentäjäkurssi 
ATPL

Aeropole
professional pilot training



Private  
Pilot  
Licence

ATPL  
Theory

NF Diamond Cadet BIM

CPL Instrument  
Rating

MEP

MCC

3 kk 6 kk 9 kk 12 kk 15 kk

ATPL-kurssin suositeltu etenemistahti täyspäiväisellä opiskelulla

Liikennelentäjän työ on tarkkuutta ja hermoja vaativaa, 
mutta koulutukseen päästäksesi tarvitset vain normaalin 
näön (silmälasien kanssa) ja perusterveyden – sekä runsaasti 
innokkuutta ja tavoitteita tähdätä korkealle! Jos sinulta löytyy 
tahtoa olla parhaista parhain, olet oikea henkilö kurssillemme.

Aeropolen liikennelentäjäkurssi eli ATPL-kurssi on paketti, 
joka sisältää kaiken tarvittavan, mutta on mukautettu juuri 
sinun tarpeisiisi. Otamme kurssille oppilaita vain haun kautta 
noin neljä kertaa vuodessa, mutta opiskelu mukautetaan juuri 
sinun edistymistahtiisi.

Ammattitaitoiset lennonopettajamme ja huippumoderni 
kalustomme takaavat koulutuksen, jossa jo ensilennosta 
lähtien sinua valmennetaan nykyaikaisten lentokoneiden 
tietokoneistettujen mittaristojen vaatimuksiin. Voit opiskella 
sekä suomeksi että englanniksi.

Aeropolen kurssin hinta sisältää kaiken koulutukseen liitty-
vän: lentotunnit, oppimateriaalit, oppitunnit, kartat ja muut 
tarvikkeet. Hoidamme myös byrokratiat puolestasi, mutta 
lentokokeet ja koemaksut lisäämme vielä kurssin hintaan.

Aloita unelmiesi työ



Kurssin sisältö
PPL-lento-opetus
46 lentotuntia 
100 tuntia opetusta

PPL-teoriaopetus
noin 75 h itseopiskelua 
noin 25 h luokkaopetusta

Aeropole Diamond Cadet
100 lentotuntia

Yksinlentokokemuksen kerryttäminen,  
itsenäisenä lentäjänä toimiminen.

Valinnanvaraisia lentotehtäviä ja lisäkoulutusta: 
- vesilentokelpuutus 
- taitolentokelpuutus 
- matkalentoja Euroopassa

ATPL-teoria
noin 650 teoriatuntia

Teoriasta noin 85 % on itseopiskelua ja 15 % 
lähiopetusta. Kaikki teoriat voi suorittaa omalla 
etenemistahdillaan koko ATPL-opetuksen ajan.

Osa-alueet:

• lentomenetelmät
• lennonteoria ja aerodynamiikka
• lentokoneen mittaristo
• lentosuunnistus, radionavigointi
• sää ja meteorologia
• mittarilennon radioviestintä
• lennon suunnittelu
• lentokoneen suoritusarvot
• lentokoneen rakenteet ja järjestelmät
• ihmisen suorituskyky ja rajoitukset
• ilmailumääräykset

Night Flying (NF)
5 lentotuntia yöllä, 10 tuntia opetusta

Yölentämisen perusteet.

Basic Instrument Module (BIM)
10 lentotuntia

Mittarilennon perusteet.

Commercial Pilot Licence (CPL)
15 lentotuntia

Ansiolentäjäkoulutus.

Instrument Rating (IR)
40 lentotuntia

Mittarilentokurssi: 
- sovellettu mittarilento 
- matkalento mittarilentosäännöin 
- mittarilentomenetelmät

Multi-Engine Piston (MEP)
8 lentotuntia, 7 teoriatuntia

Lentäminen monimoottorikoneella, myös moottorihäiriötilanteissa.  
MEP-luokkakelpuutuskoulutus.

Multi-Crew Co-operation (MCC)
20 lentotuntia, 25 teoriatuntia

Miehistöyhteistyökurssi. Toimiminen useamman ohjaajan miehistössä.  
Lentoyhtiömenetelmien perusteet.
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Diamond Cadet

Matkalennot Suomessa
Koe koko Suomen kauneus. Käy Järvi-Suomen 
upeilla kentillä – laskeudu vaikka suoraan 
järvelle. Koe karu mutta kaunis Pohjois-Suomi. 
Opi länsirannikon haastavat tuuliolosuhteet ja 
paljon muuta.

Lentämisen tekniikka
Tulet harjoittelemaan erilaisia harjoitteita niin 
harjoitusalueella kuin kentän laskukierroksessa. 
Harjoitteiden avulla kehitämme pieniä osa-
alueita kerrallaan.

Matkalennot ulkomailla
Ulkomailla lentäminen on monesti aloittelevalle 
lentäjälle haastava ja jännittävä asia. Me teemme 
sinusta lentäjän, joka pystyy kulkemaan maassa 
kuin maassa. Tulemme kannustamaan sinua 
lentämään mahdollisimman paljon ulkomailla. 
Olemme alusta asti vahvasti tukenasi lentoteh-
täviä suunnitellessasi.

Yhdistetyt lentotehtävät
Kurssi huipentuu viimeisiin lentotehtäviin, jossa oppilaan taitotasoa, motivaatiota ja uuden oppi-
miskykyä toden teolla koetellaan. Bronze-, Silver- ja Diamond-lentotehtävät jakavat jyvät akanoista, 
kun kaikki aikaisemmin opittu yhdistetään yhteen lentotehtävään. Diamond-taso huipentuu erittäin 
haastavaan pitkään ulkomaanreittiin.

Diamond Cadet 
Experience Building Program 

Ainutlaatuisen Diamond Cadet -mo-
duulimme aikana pääset kerryttämään 
kokemustasi lentämällä ansiolentäjän 
lupakirjan vaatimuksiin tarvittavat 100 
lentotuntia yksimoottorisen lentoko-
neen päällikkönä.

ATPL-opiskelu on kovaa työtä, joten 
olemme rakentaneet koulutukseen 
mojovan annoksen myös hauskuut-
ta. Kokeneet ammattilentäjämme ja 
-opettajamme räätälöivät oppilaille 
todellisia ilmailun haasteita ja lentämisen 
elämyksiä sisältävän koulutuspaketin, 
jossa pääset nauttimaan lentämisen 
vapaudesta samalla, kun valmentaudut 
ammattiin. Tämä uusi lähestymistapa 
lentokoulutukseen takaa, että kurssistasi 
ei tule ainostaan vaativa, vaan siitä tulee 
myös hauska, ikimuistoinen ja ennen 
kaikkea ammatin tarpeisiin vastaava.

Räätälöimme jokaiselle kadetille suunni-
telman, joka muuttuu oppilaan halu-
jen, taitotason ja kehityksen mukaan 
noudattaen kuitenkin ammattimaista 
polkua. Opintosuunnitelmaan voit yh-
distää muita kursseja, kuten  esimerkiksi 
taitolento- tai vesilentokurssin.

Voit myös ottaa lennoille mukaan 
ystäväsi: Lennä Tukholmaan porukalla 
katsomaan jääkiekkoa, vietä viikon-
loppu perheesi kanssa Riian vanhassa-
kaupungissa tai lennä Keski-Eurooppaan 
linnuntietä. Mahdollisuutesi ovat 
lähes rajattomat. Lennonopettajamme 
seuraavat kehitystäsi, neuvovat sinua ja 
hiovat sinusta kurssin aikana timantin-
kovan lentokoneen päällikön – Diamond 
Cadetin.





Aeropole Oy
Aeropole Oy on Suomen nykyaikaisin ilmailualan oppi laitos. Panostamme moderniin ja laadukkaaseen lento koulutukseen, ja 
kurssitarjontaan kuuluvat sekä yksityislentäjien lupakirjakoulutus että liikennelentäjien tutkintoon vaadittava koulutusvalikoi-
ma, sekä muu ilmailu alan ammatillinen jatkokoulutus.

Koulutusohjelmamme ovat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin hyväksymiä, ja valvomme huolellisesti koulutuksen tasoa ja 
turvallisuutta edistyneen laatujärjestelmämme avulla. Aeropole tähtää innovaatioidensa kautta Suomen laadukkaimmaksi lento-
kouluksi niin kaluston, koulutusohjelmiensa kuin asiakaspalvelun osalta. Päätoimipisteemme on Helsinki-Malmin lentoasemalla 
aseman päärakennuksessa ja suurin osa lennoista lennetään Helsingistä käsin.

Hakeminen
Aeropole järjestää ATPL-hakuja 3–4 kertaa vuodessa,  
yleensä helmi-, touko-, syys- ja marraskuussa. 
Lisätietoa www.aeropole.fi/fi/liikennelentaja 
ja Facebook-sivuiltamme.

Rahoitus

Jo ennen kurssille hakemista sinun tulisi hankkia itsellesi 
rahoitus opintoihin, esimerkiksi pankin myönteinen 
päätös opintoja varten tai selvitys rahoituksesta tai taka-
uksista. Rahoitusta ei tarvitse kuitenkaan nostaa ennen 
kurssille hyväksymistä, vaan riittää että olet varmistanut 
rahoituskelpoisuutesi ennen hakemista. Ota yhteyttä 
Aeropoleen kysyäksesi lisää rahoituksen hakemisesta.

Minimivaatimukset ennen koulutukseen hakemista

Ikä Vähintään 16 vuotta

Kielitaito Hyvä englannin kielen taito*

Matematiikka Lukion lyhyt oppimäärä tai vastaavat 
tiedot on suositeltavaa*

Fysiikka Lukion fysiikan syventävä oppimäärä tai 
vastaavat tiedot on suositeltavaa*

Terveys Normaali perusterveys riittää ilmailulää-
kärin terveystarkastuksessa. Silmälasit 
eivät ole este, kunhan näkö on laseilla 
korjattuna normaali.

Rahoitus Ennen hakemista tarvitset osoituksen 
siitä, että rahoituksesi kurssille on saata-
villa. Katso lisää ohesta.

Lentokokemus Aiempaa lentokokemusta ei tarvita. 
Aiempi kokemus, esim. PPL-lupakirja, 
on kuitenkin mahdollista lukea hyväksi 
osasuoritukseksi tapauskohtaisesti.

* Koulutuksen aloittaminen ei edellytä mitään varsinaisia 
suoritettuja tutkintoja; tärkeintä on, että hakijalla on 
valmius lentämisen teorian ymmärtämiseen. Valmiudet 
varmistavien tutkintojen puuttuessa hakijan tiedot 
testataan erillisellä kokeella.

Esitteen tiedot ovat suuntaa-antavia ja annetaan sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden muutoksiin. 3.2015.08.
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