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Sotilasilmailun viranomaisyksikkö on julkaissut seuraavat sotilasilmailumääräykset:

1. Sotilasilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä

suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntä (FIN EMAR 21)

2. Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta (FIN EMAR M)

Sotilasilmailumääräykset on julkaistu sekä suomeksi että englanniksi puolustusvoimien

omassa normitietokannassa (Pv PANOS), puolustusvoimien intranet-sivuilla Tornissa,

puolustusvoimien internet-sivuilla sekä Finlexissä viranomaisten normitietokannassa.

1 SOTILASILMA-ALUSTEN JA NIIHIN LIITTYVIEN TUOTTEIDEN, OSIEN JA LAIT-
TEIDEN SEKÄ SUUNNITTELU- JA TUOTANTO-ORGANISAATIOIDEN HYVÄK-
SYNTÄ (FIN EMAR 21), SIM-TO-LT-035

Sotilasilmailumääräys noudattaa Euroopan puolustusviraston (EDA) Sotilasilmailuviran-

omaisten yhteistyöryhmän (MAWA Forum) julkaisemaa ja hyväksymää EMAR 21 -

vaatimuksen muutostasoa 1.2. Lukujen, alalukujen ja kappaleiden numerointi vastaa

EMAR 21:n muutostasoa 1.2.

Tämä sotilasilmailumääräys tulee voimaan 1.4.2019. Tuotanto-organisaation on haettava

tämän määräyksen mukaista hyväksyntää kuuden kuukauden kuluessa määräyksen

voimaantulosta.

2 JATKUVAN LENTOKELPOISUUDEN HALLINTA (FIN EMAR M), SIM-TO-LT-036

Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta (FIN EMAR M) on sotilasilmailumääräys sotilasilma-

alusten sekä ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpidosta

ja näihin tehtäviin osallistuvien organisaatioiden ja henkilöstön hyväksymisestä.
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Sotilasilmailumääräys noudattaa Euroopan Puolustusviraston (EDA) Sotilasilmailuviran-

omaisten yhteistyöryhmän (MAWA Forum) julkaisemaa ja hyväksymää EMAR M -

vaatimuksen muutostasoa 1.0. Määräyksen alaosien ja kappaleiden numerointi vastaa

EMAR M:n muutostasoa 1.0.

Tämä sotilasilmailumääräys ei koske VN-ilma-alustyyppiä, miehittämättömiä sotilasilma-

aluksia eikä sotilaslentolaitteita.

Tämä sotilasilmailumääräys tulee voimaan 1.4.2019. SIM-To-Lt-019:n mukaisesti hyväk-

syttyjen tyyppivastuuorganisaatioiden (pl. VN) on anottava tämän määräyksen mukaista

hyväksyntää kuuden (6) kuukauden kuluessa tämän määräyksen voimaantulosta.

3 OHJAUSMATERIAALIN KÄYTTÖ

Euroopan Puolustusviraston (EDA) Sotilasilmailuviranomaisten yhteistyöryhmä on jul-

kaissut 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). Sotilasilmailun viranomaisyksikkö ei toistaiseksi julkaise ko. materiaalia. So-

tilasilmailun toimijat voivat hyödyntää ko. materiaalia määrittäessään sotilasilmailumää-

räyksen täyttävää toimintatapaa. Sotilasilmailun viranomaisyksiköllä on oikeus hyväksyä

tai hylätä ohjausmateriaalin mukainen toimintatapa.


