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SOTILASILMA-ALUSREKISTERI 
 

 
Tämä ohje määrittelee Sotilasilmailun Viranomaisyksikön ylläpitämän sotilasilma-
alusrekisterin ja antaa ohjeet toimijoille rekisteröinnin edellytyksistä sekä rekisteritietojen 
hallinnoimisesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
Ohjeen antamisen peruste: 
Ilmailulaki (1194/2009) 4 § ja 187 § 
Valtioneuvoston asetus sotilasilmailusta (1243/2005) 3 § 
                    
Voimassaoloaika: 
18.02.2010 lukien toistaiseksi 
 
Kumoaa:  
Ilmavlnttekn PAK I 2:01 Sotilasilma-alusrekisteri 31.5.2002 
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1 YLEISTÄ 

 

Sotilasilmailuun käytettävien miehitettyjen ja miehittämättömien sotilasilma-alusten yksi-

löimiseksi, lentoturvallisuuden valvomiseksi sekä Suomea sitovien kansainvälisten vel-

voitteiden täyttämiseksi Sotilasilmailun Viranomaisyksikkö, jota jäljempänä kutsutaan re-

kisterin pitäjäksi, ylläpitää sotilasilma-alusrekisteriä.  

 

Sotilasilma-alusrekisteri on tässä ohjeessa kuvatut tiedot sisältävä tietokanta. Valtioneu-

voston asetus sotilasilmailusta 6 §:n perusteella rekisterin tiedot eivät ole julkisesti nähtä-

vissä tietokannassa. 

 

Sotilasilma-alusrekisteriin merkittyä ilma-alusta voidaan käyttää sotilasilmailuun lentokel-

poisuustodistuksen ehtojen sekä lentotoiminnasta annettujen määräysten mukaisesti. 

 

Tässä ohjeessa kuvataan sotilasilma-alusrekisteri sekä esitetään vaatimukset  

rekisteriin merkitsemiselle, rekisteristä poistamiselle sekä rekisterin ylläpidolle. 

 

 

2 REKISTERÖINNIN EDELLYTYKSET   

 

Ilma-alus voidaan merkitä sotilasilma-alusrekisteriin, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 

- ilma-alus on puolustusvoimien omistuksessa tai hallinnassa   

- ilma-alus on tyyppihyväksytty  

- ilma-aluksella on sotilasilmailuviranomaisen antama tai hyväksymä, voi-

massa oleva lentokelpoisuustodistus 

- ilma-alusta ei ole samanaikaisesti merkitty mihinkään muuhun koti- tai ul-

komaiseen ilma-alusrekisteriin. 

 

Edellä olevasta poiketen ilma-alus voidaan väliaikaisesti merkitä sotilasilma-alusrekisterin 

liitteeseen luvun 4 mukaisesti.  
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3 SOTILASILMA-ALUSREKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT JA REKISTE-

RIIN MERKITSEMINEN 

 

Sotilasilma-alusrekisteriin tallennetaan tiedot ilma-aluksen 

- yksilöinnistä ja rekisteritunnuksesta 

- omistajasta, haltijasta sekä hallintaoikeuden perusteista 

- valmistajasta, valmistusajankohdasta ja valmistajan yksilöinnistä 

- aikaisemmasta rekisteröinnistä 

- tyyppihyväksynnästä ja lentokelpoisuudesta  

- käyttäjästä ja pääasiallisesta käyttötarkoituksesta sekä hyväksytystä teh-

tävävarustuksesta  

- rekisteriin merkitsemisestä ja siitä poistamisesta 

- alukselle myönnetyistä koelentoluvista ja väliaikaisista lentoluvista.   

 

Rekisterin pitäjä merkitsee ilma-aluksen sotilasilma-alusrekisteriin hakemuksesta, kun lu-

vussa 2 kuvatut rekisteröinnin edellytykset on täytetty. Ilma-aluksen merkitsemisestä soti-

lasilma-alusrekisteriin annetaan tämän ohjeen liitteen 1 mukainen rekisteröimistodistus. 

 

 

4 SOTILASILMA-ALUSREKISTERIN LIITE 

 

Sotilasilma-alusrekisterin liitteeseen voidaan erityisistä syistä väliaikaisesti merkitä ilma-

alus, joka ei samanaikaisesti ole merkitty mihinkään muuhun ilma-alusrekisteriin. Kysy-

myksessä voi olla valmistuksessa oleva tyyppihyväksytty tai tyyppihyväksymätön sotilas-

ilma-alus, silloin kun työ on edennyt niin pitkälle, että ilma-alus on tunnistettavissa, tai 

esimerkiksi sotilasilmailu tutkimustarkoituksessa ulkomaisella ilma-aluksella. 

 

Rekisterin pitäjä merkitsee ilma-aluksen sotilasilma-alusrekisterin liitteeseen hakemuk-

sesta, jos merkitsemiselle on erityisiä syitä. Ilma-aluksen merkitsemisestä sotilasilma-

alusrekisterin liitteeseen ja poistamisesta sotilasilma-alusrekisterin liitteestä annetaan 

tämän ohjeen liitteiden 3 ja 4 mukainen kirjallinen todistus. 
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5 REKISTERITIEDOISSA TAPAHTUNEET MUUTOKSET 

 

Sotilasilma-aluksen omistuksessa, hallinnassa, tyyppihyväksynnässä, lentokelpoisuudes-

sa tai muissa sotilasilma-alusrekisterin sisältämissä tiedoissa tapahtuneet muutokset on 

välittömästi toimitettava sotilasilma-alusrekisterin pitäjälle, joka kirjaa tiedot rekisteriin. 

Uutta rekisteröimistodistusta sotilasilma-alusrekisteriin merkitsemisestä ei anneta. 

 

 

6 ILMA-ALUKSEN POISTAMINEN SOTILASILMA-ALUSREKISTERISTÄ 

 

Ilma-alus poistetaan sotilasilma-alusrekisteristä, jos 

- ilma-alus on muuttunut siviili-ilma-alukseksi, tai 

- ilma-alus on tuhoutunut, kadonnut tai hylätty, tai 

- ilma-aluksen lentokelpoisuustodistus on peruutettu, tai 

- väliaikaisen rekisteröinnin määräaika on päättynyt, tai  

- muut rekisteröinnin edellytykset eivät enää ole voimassa. 

 

Rekisterin pitäjä poistaa ilma-aluksen sotilasilma-alusrekisteristä hakemuksen tai luvun 5 

mukaisen ilmoituksen perusteella tai oma-aloitteisesti. Ilma-aluksen poistamisesta soti-

lasilma-alusrekisteristä annetaan tämän ohjeen liitteen 2 mukainen kirjallinen todistus. 

 

 

7 SOTILASILMA-ALUKSEN REKISTERITUNNUS 

 

Sotilasilma-alusrekisteriin merkityllä ilma-aluksella on Suomen kansallisuus.  

 

Rekisterin pitäjä antaa sotilasilma-alusrekisteriin merkitsemisen yhteydessä sotilasilma-

alukselle rekisteritunnuksen, joka merkitään sotilasilma-alukseen. 

 

Sotilasilmailun Viranomaisyksikkö voi tarvittaessa antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita 

rekisteritunnuksen merkinnästä sotilasilma-alukseen. 
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8 REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS 

 

Rekisterin pitäjä säilyttää sotilasilma-alusrekisteriin ja sen liitteeseen merkityistä sekä so-

tilasilma-alusrekisteristä ja sen liitteestä poistetuista ilma-aluksista lentokelpoisuuden to-

dentamisen kannalta oleelliset asiakirjat puolustusvoimien virallisten asiakirjojen diarioin-

tia ja säilytystä koskevien määräysten mukaisesti.  

 

 

9 REKISTERIN KÄYTTÖ JA YLLÄPITO 

 

Sotilasilma-alusrekisterin ylläpidosta määrätään tarkemmin Sotilasilmailun Viranomaisyk-

sikön työjärjestyksessä.  

 

Rekisteritietojen muutokset on tämän asiakirjan mukaisesti viipymättä ilmoitettava osoit-

teeseen: Sotilasilmailun Viranomaisyksikkö, PL 30, 41161 Tikkakoski. 

 

 

 

 

 

Yksikön päällikkö    

Insinöörieversti  Paavo Heinonen 

 

Teknillisen vastuualueen päällikkö 

Diplomi-insinööri  Juha Pölkki 
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 Sotilasilmailun Viranomaisyksikkö 
Tikkakoski 

 
TODISTUS  
SOTILASILMA-ALUSREKISTERIIN 
MERKITSEMISESTÄ  
Numero:  
Päivämäärä:  

 
Ilma-aluksen rekisteritunnus: 

 

Tyypin tai sen version tunnus:  

Valmistaja:  

Valmistusmaa:  

Valmistusvuosi:  

Sarjanumero:  

Valmistajan tyyppimerkintä:  

Edellinen rekisteröinti:  

Omistaja:  

Hankintasopimus tai vastaava:  

Hallinta- ja käyttöoikeus:  

Käyttötarkoitus:  

Tyyppihyväksyntätodistus:  

Ensitarkastustodistus:  

Lentokelpoisuustodistus:  
 

  
  
Sotilasilmailun Viranomaisyksikön päällikkö 
 

Teknillisen vastuualueen päällikkö 
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 Sotilasilmailun Viranomaisyksikkö 
Tikkakoski  

 
TODISTUS  
SOTILASILMA-ALUSREKISTERISTÄ 
POISTAMISESTA  
Numero:  
Päivämäärä: 

 
Ilma-aluksen rekisteritunnus: 

 

Tyypin tai sen version tunnus:  

Valmistaja:  

Valmistusmaa:  

Valmistusvuosi:  

Sarjanumero:  

Valmistajan tyyppimerkintä:  

Edellinen rekisteröinti:  

Omistaja:  

Hankintasopimus tai vastaava:  

Hallinta- ja käyttöoikeus:  

Käyttötarkoitus:  

Tyyppihyväksyntätodistus:  

Ensitarkastustodistus:  

Lentokelpoisuustodistus:  

Lentokelp.todistuksen peruutus:  

Syy rekisteristä poistamiseen:  
 

  
Sotilasilmailun Viranomaisyksikön päällikkö 
 
 
Teknillisen vastuualueen päällikkö 
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 Sotilasilmailun Viranomaisyksikkö 
Tikkakoski  

 
TODISTUS  
SOTILASILMA-ALUSREKISTERIN 
LIITTEESEEN MERKITSEMISESTÄ 
Numero:  
Päivämäärä: 

 
Ilma-aluksen rekisteritunnus: 

 

Tyypin tai sen version tunnus:  

Valmistaja:  

Valmistusmaa:  

Valmistusvuosi:  

Sarjanumero:  

Valmistajan tyyppimerkintä:  

Edellinen rekisteröinti:  

Omistaja:  

Hankintasopimus tai vastaava:  

Hallinta- ja käyttöoikeus:  

Käyttötarkoitus:  

Tyyppihyväksyntätodistus:  

Ensitarkastustodistus:  

Lentokelpoisuustodistus:  
 

  
Sotilasilmailun Viranomaisyksikön päällikkö 
 

Teknillisen vastuualueen päällikkö 
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 Sotilasilmailun Viranomaisyksikkö 
Tikkakoski  

 
TODISTUS  
SOTILASILMA-ALUSREKISTERIN 
LIITTEESTÄ POISTAMISESTA  
Numero:  
Päivämäärä:  

 
Ilma-aluksen rekisteritunnus: 

 

Tyypin tai sen version tunnus:  

Valmistaja:  

Valmistusmaa:  

Valmistusvuosi:  

Sarjanumero:  

Valmistajan tyyppimerkintä:  

Edellinen rekisteröinti:  

Omistaja:  

Hankintasopimus tai vastaava:  

Hallinta- ja käyttöoikeus:  

Käyttötarkoitus:  

Tyyppihyväksyntätodistus:  

Ensitarkastustodistus:  

Lentokelpoisuustodistus:  

Lentokelp.todistuksen peruutus:  

Syy liitteestä poistamiseen:  
 

  
Sotilasilmailun Viranomaisyksikön päällikkö 
 
 
Teknillisen vastuualueen päällikkö 
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