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SOTILASILMAILUTIEDOTE SIM-HE-LT-030:N JA 
SIM-TO-LT-031:N JULKAISEMISESTA, 17.6.2021  
 
Sotilasilmailun viranomaisyksikkö on päivittänyt seuraavat sotilasilmailumääräykset: 

 

1. SIM-He-Lt-030, Sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön 

kelpoisuusvaatimukset (FIN EMAR 66) 

2. SIM-To-Lt-031, Vaatimukset sotilasilma-alusten 

huolto-organisaatiolle (FIN EMAR 145)  

 

Sotilasilmailumääräykset on julkaistu Pv PANOS -normitietokannassa, Puolustusvoimien 

Intranet- ja Internet-sivuilla sekä Finlexissä viranomaisten normitietokannassa. 

1 SIM-HE-LT-030, SOTILASILMA-ALUKSEN HUOLTOHENKILÖSTÖN KELPOI-
SUUSVAATIMUKSET (FIN EMAR 66) 

Tässä sotilasilmailumääräyksessä asetetaan vaatimukset sotilasilma-aluksen huoltohen-

kilöstöön kohdistettavalle kelpuutus- ja lupamenettelylle. 

Määräys noudattelee soveltuvin osin Euroopan puolustusviraston (EDA) Sotilasilmailuvi-

ranomaisten yhteistyöryhmän (MAWA Forum) julkaisemaa ja hyväksymää EMAR 66 -vaa-

timuksen muutostasoa 1.0. Lukujen, alalukujen ja kappaleiden numerointi vastaa EMAR 

66:n muutostasoa 1.0. 

Määräystä voidaan käyttää perusteena arvioitaessa vastaavia ulkomaisia sotilasilma-alus-

ten huoltohenkilöiden kelpoisuusvaatimuksia. 

Tämä määräys ei koske osien ja laitteiden huoltotodisteita antamaan valtuutettua huolto-

henkilöstöä. Osien ja laitteiden huoltotodisteen antajiin sovelletaan kansallisia normeja. 

Osien ja laitteiden huoltotodisteiden antajilla on oltava huolto-organisaation antama valtuu-
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tus, joka perustuu tarvittavaan pätevyyteen, koulutukseen ja kokemukseen huolto-organi-

saation käsikirjassa määritetyn menettelyn tai menettelyjen mukaisesti (SIM-To-Lt-031 

145.A.30 kohta i). 

Sotilasilmailumääräys tulee voimaan 1.7.2021 ja kumoaa sotilasilmailumääräyksen SIM-

He-Lt-030, Sotilasilmailun huoltohenkilöstön lupakirja (FIN EMAR 66), HQ355, 22.5.2020 

ja sen englanninkielisen käännöksen SIM-He-Lt-030, Military aircraft maintenance licence 

(FIN EMAR 66). 

Siirtymäsäännökset 

Jos ilma-aluksen huoltoon oikeuttava kelpoisuustodistus tai muu pätevyys on myönnetty 

ennen 1.6.2020 tai jos tällaisen kelpoisuustodistuksen tai muun pätevyyden hankkimiseen 

johtava prosessi on ollut meneillään 1.6.2020, kelpoisuustodistuksen tai pätevyyden omaa-

van henkilön tai kelpoisuustodistuksen tai pätevyyden hankkimiseen pyrkivän henkilön on 

noudatettava Sotilasilmailun viranomaisyksikön määräämää menettelyä kelpoisuustodis-

tuksen tai pätevyyden muuntamiseksi sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön kelpoisuusto-

distukseksi. 

2 SIM-TO-LT-031, VAATIMUKSET SOTILASILMA-ALUSTEN HUOLTO-ORGANI-
SAATIOLLE (FIN EMAR 145)  

Tässä sotilasilmailumääräyksessä määrätään sotilasilma-alusten huolto-organisaatiolle 

asetettavista vaatimuksista. 

Määräys noudattelee soveltuvin osin Euroopan puolustusviraston (EDA) Sotilasilmailuvi-

ranomaisten yhteistyöryhmän (MAWA Forum) julkaisemaa ja hyväksymää EMAR 145 -

vaatimuksen muutostasoa 1.2. Lukujen, alalukujen ja kappaleiden numerointi vastaa 

EMAR 145:n muutostasoa 1.2. 

Määräystä voidaan käyttää perusteena arvioitaessa vastaavia ulkomaisia organisaatioita. 

Sotilasilmailumääräys tulee voimaan 1.7.2021 ja kumoaa sotilasilmailumääräyksen SIM-

To-Lt-031, Vaatimukset sotilasilma-alusten huolto-organisaatiolle (FIN EMAR 145), 
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HQ489, 22.5.2020 ja sen englanninkielisen käännöksen SIM-To-Lt-031, Requirements for 

maintenance organisations (FIN EMAR 145). 

Siirtymäsäännökset 

SIM-To-Lt-001:n mukaisesti myönnetyt hyväksynnät pysyvät voimassa siihen saakka, kun-

nes sotilasilma-alusten huolto-organisaatio on hyväksytty tämän määräyksen mukaisesti, 

tai huolto-organisaatio on palauttanut toimilupansa, tai toimilupa on peruutettu. SIM-To-Lt-

001:n mukaisesti hyväksyttyjen sotilasilma-alusten huolto-organisaatioiden on haettava tä-

män määräyksen mukaista hyväksyntää 1.6.2022 mennessä. 

Tämän määräyksen kohdassa 145.A.30 (g) ja (h) on asetettu vaatimukset huoltotodisteen 

antajista ja tukihenkilöistä. Huolto-organisaatioiden tulee varmistaa, että huoltotodisteen 

antajilla ja tukihenkilöillä on 31.12.2022 mennessä SIM-He-Lt-030:n mukaisesti myönnetty 

kelpoisuustodistus. 

3 OHJAUSMATERIAALIN KÄYTTÖ 

Euroopan Puolustusviraston (EDA) Sotilasilmailuviranomaisten yhteistyöryhmä on julkais-

sut lentokelpoisuusvaatimuksiin liittyvää ns. ohjausmateriaalia (AMC = Acceptable Means 

of Compliance ja GM = Guidance Material). Materiaali on saatavilla EDA:n MAWA Forumin 

internetsivuilta (https://www.eda.europa.eu/experts/airworthiness/mawa-documents). So-

tilasilmailun viranomaisyksikkö ei toistaiseksi julkaise ko. materiaalia. Sotilasilmailun toimi-

jat voivat hyödyntää ko. materiaalia määrittäessään sotilasilmailumääräyksen täyttävää 

toimintatapaa. Sotilasilmailun viranomaisyksiköllä on oikeus hyväksyä tai hylätä ohjaus-

materiaalin mukainen toimintatapa. 

 

. 
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