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Sotilasilmailun viranomaisyksikkö on julkaissut seuraavat uudet sotilasilmailumääräykset: 

1. SIM-To-Lt-029, Vaatimukset sotilasilma-alusten huoltohenkilöstön koulutusorgani-

saatiolle (FIN EMAR 147) 

2. SIM-He-Lt-030, Sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja (FIN EMAR 66) 

3. SIM-To-Lt-031, Vaatimukset sotilasilma-alusten huolto-organisaatiolle (FIN EMAR 

145). 

Sotilasilmailumääräykset on julkaistu puolustusvoimien omassa normitietokannassa (Pv 

PANOS), puolustusvoimien intranet-sivuilla Tornissa, puolustusvoimien internet-sivuilla 

sekä Finlexissä viranomaisten normitietokannassa. 

 

SIM-TO-LT-029, VAATIMUKSET SOTILASILMA-ALUSTEN HUOLTOHENKILÖSTÖN 

KOULUTUSORGANISAATIOLLE (FIN EMAR 147) 

Tässä sotilasilmailumääräyksessä asetetaan vaatimukset sotilasilma-alusten huoltohenki-

löstön koulutusorganisaation hyväksymiseksi sekä määritetään hyväksynnän hakijoiden ja 

haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet. 

Tämä määräys noudattaa Euroopan puolustusviraston (EDA) Sotilasilmailuviranomaisten 

yhteistyöryhmän (MAWA Forum) julkaisemaa ja hyväksymää EMAR 147 -vaatimuksen 

muutostasoa 1.1. Lukujen, alalukujen ja kappaleiden numerointi vastaa EMAR 147:n muu-

tostasoa 1.1. 

Määräystä voidaan käyttää perusteena arvioitaessa vastaavia ulkomaisia organisaatioita. 
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Siirtymäsäännökset 

Sotilasilma-alusten huoltohenkilöstön koulutusorganisaation on haettava tämän määräyk-

sen mukaista hyväksyntää kuuden kuukauden kuluessa määräyksen voimaantulosta. 

Sotilasilmailumääräys tulee voimaan 1.6.2020. 

 

SIM-HE-LT-030, SOTILASILMA-ALUKSEN HUOLTOHENKILÖSTÖN LUPAKIRJA (FIN 

EMAR 66) 

Tässä sotilasilmailumääräyksessä asetetaan vaatimukset sotilasilma-aluksen huoltohen-

kilöstön lupakirjasta ja sen myöntämisestä ja voimassaolon jatkamisesta sekä määritetään 

lupakirjan hakijan ja haltijan oikeudet ja velvollisuudet. 

Tämä määräys noudattaa Euroopan puolustusviraston (EDA) Sotilasilmailuviranomaisten 

yhteistyöryhmän (MAWA Forum) julkaisemaa ja hyväksymää EMAR 66 -vaatimuksen 

muutostasoa 1.0. Lukujen, alalukujen ja kappaleiden numerointi vastaa EMAR 66:n muu-

tostasoa 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-

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). 

Siirtymäsäännökset 

Jos ilma-aluksen huoltoon oikeuttava lupakirja tai muu pätevyys on myönnetty ennen tä-

män määräyksen voimaantuloa tai jos tällaisen lupakirjan tai muun pätevyyden hankkimi-

seen johtava prosessi on meneillään ennen tämän määräyksen voimaantuloa, lupakirjan 

tai pätevyyden haltijan tai lupakirjan tai pätevyyden hankkimiseen pyrkivän henkilön on 
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noudatettava Sotilasilmailun viranomaisyksikön määräämää menettelyä lupakirjan tai pä-

tevyyden muuntamiseksi sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirjaksi. 

Puolustusvoimien sotilasilma-alusten huolto-organisaatioiden sekä muiden sotilasilmailun 

huolto-organisaatioiden palveluksessa oleva huoltohenkilöstö ei hae henkilökohtaisesti lu-

pakirjaa tai lupakirjan tai pätevyyden muuntamista suoraan Sotilasilmailun viranomaisyk-

siköstä. Ko. huolto-organisaatiot hakevat kootusti oman huoltohenkilöstönsä osalta lupa-

kirjaa tai lupakirjan tai pätevyyden muuntamista Sotilasilmailun viranomaisyksiköltä sen 

määräämän menettelyn mukaisesti. 

Sotilasilmailumääräys tulee voimaan 1.6.2020. 

 

SIM-TO-LT-031, VAATIMUKSET SOTILASILMA-ALUSTEN HUOLTO-ORGANISAA-

TIOLLE (FIN EMAR 145) 

Tässä sotilasilmailumääräyksessä asetetaan vaatimukset sotilasilma-alusten huolto-orga-

nisaation hyväksymiseksi sekä määritetään hyväksynnän hakijoiden ja haltijoiden oikeudet 

ja velvollisuudet. 

Tämä määräys noudattaa Euroopan puolustusviraston (EDA) Sotilasilmailuviranomaisten 

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

muutostasoa 1.2. Lukujen, alalukujen ja kappaleiden numerointi vastaa EMAR 145:n muu-

tostasoa 1.2. 

Määräystä voidaan käyttää perusteena arvioitaessa vastaavia ulkomaisia organisaatioita. 

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 (pl. Ranger-

huoltotoiminta) on haettava tämän määräyksen mukaista hyväksyntää 1.6.2021 men-

nessä. 
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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 31.12.2021 mennessä SIM-He-Lt-030:n mukaisesti myönnetty 

lupakirja. 

Sotilasilmailumääräys tulee voimaan 1.6.2020. 


