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Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 4.8.2011 (nro 49/2011/1), Määräaikaistarkastuksen
muistio 8.10.2020 (UUDELY/5281/2015)

Mittausraportti – Määräaikaismelumittaus Helsinki-Vantaan lentoaseman ym-
päristössä vuonna 2020

Taustaa

Etelä-Suomen aluehallintoviraston 4.8.2011 antaman Helsinki-Vantaan lentoase-
man toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen (nro 49/2011/1) lupamääräyk-
sessä 35. edellytetään, että Helsinki-Vantaan lentoaseman lentoliikenteen aiheut-
tamaa melua on mitattava jatkuvatoimisten mittausten lisäksi määräaikaisilla mit-
tauksilla lyhimmillään kolmen kuukauden jaksoissa vähintään yhdellä alueella vuo-
sittain toistaiseksi. Mittaussuunnitelma on päivitettävä kahden vuoden välein.

Finavia toimitti vuosien 2020 ja 2021 mittaussuunnitelman hyväksyttäväksi Uuden-
maan ELY-keskukselle 19.12.2019.

Mittaussuunnitelman mukaisella, vuoden 2020 mittauspaikan sijainnilla oli tarkoitus
mitata kiitotien 22L laskeutumisia ja kiitotien 04R lentoonlähtöjä Sipoon Talmassa.
Keväällä 2020 alkaneen Covid-19-pandemian aiheuttaman liikennemäärien romah-
tamisen myötä mittausta siirrettiin odottamaan liikennemäärien elpymistä, mutta
kesällä alkaneen liikenteen elpymisen jälkeen liikennemäärät vähenivät jälleen syk-
syllä. Finavian laatiman poikkeustilanteen melunhallintasuunnitelman mukaisesti
kiitotie 22L/04R suljettiin 1.11.2020, jolloin Talmassa ei ollut tarkoituksenmukaista
tehdä lentokonemelumittausta.

ELY-keskus hyväksyi Helsinki-Vantaan lentoaseman meluasioita koskevalla määrä-
aikaistarkastuksella 8.10.2020 (UUDELY/5281/2015) Finavian esittämän ehdotuk-
sen mittauspaikan siirtämisestä kiitotien 3 (22R/04L) koillisen puoleiselle jatkeelle
edellä mainituista syistä. Mittauksella saataisiin tallennettua kiitotien 04L lentoon-
lähtöjen ja kiitotien 22R laskeutumisten aiheuttamia melutasoja. Esitetty mittaus-
piste sijaitsee osoitteessa Huhtarinkuja 12, Tuusula.
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Määräaikaismelumittaus vuonna 2020

Mittauksen tarkoituksena oli mitata poikkeustilanteen aikana kiitotien 22R laskeu-
tumisten ja kiitotien 04L lentoonlähtöjen aiheuttamia melutasoja lähimpien asuin-
kiinteistöjen ympäristöön. Mittaus tehtiin Tuusulan Huhtariihessä osoitteessa Huh-
tarinkuja 12, kiitotien 22R lähestymislinjan alla, 2,6 kilometrin etäisyydellä kiitotien
kynnyksestä (kuva 1).

Mittauslaitteisto oli asennettuna kahden omakotitalon välisellä alueella aikajaksolla
27.10.2020 – 2.2.2021. Mittauspisteen lähialueen maanpinnan tasossa ei ollut mit-
taustulokseen vaikuttavia korkeuseroja eikä ääntä heijastavia pintoja.

Mittaustulokset olivat kiinteistöjen asukkaiden luvalla näkyvillä myös WebTrak-pal-
velussa.

Kuvassa 1 on esitetty Huhtariihen mittauspisteen sijainti kiitotien 22R kynnykseen
nähden. Mittauspisteen lähialue oli pehmeää nurmikkoa ja osan ajasta paksun lu-
men peittämää.

Kuva 1. Mittauspisteen sijainti kiitotien 22R kynnykseen nähden.
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Mittauslaitteisto

Mittaus tehtiin Brüel&Kjær 3639-C tarkkuusluokan 1 tallentavalla mittauslaitteis-
tolla, joka oli yhdistetty melun- ja reittienseurantajärjestelmään (ANOMS). Lait-
teisto kalibroitiin ennen mittausta vertailuäänilähteellä Brüel&Kjær pistonfone Type
4228. Kuvissa 2 ja 3 mittauslaitteisto on asennettuna mittauspisteessä.

Kuva 2. Mittauslaitteisto kuvat-
tuna lounaan suunnasta.

Kuva 3. Mittauslaitteisto kuvat-
tuna luoteen suunnasta.

Melutapahtumiin korreloituneet operaatiot

Helsinki-Vantaan lentoaseman kiitotie 1 (22L/04R) suljettiin poikkeusolojen melun-
hallintasuunnitelman mukaisesti 1.11.2020. Tällöin kaikki laskeutumiset ohjattiin
etelä-/länsituulilla kiitotielle 22R ja lentoonlähdöt pohjois-/itätuulilla kiitotieltä 04L.
Tuulien ja kunnossapitotilanteen salliessa kiitotie 2 (15/33) oli myös käytössä. Mit-
tausjakson alussa 27.10. – 31.10.2020, kun kaikki kiitotiet olivat vielä käytössä,
kiitotien 22R laskeutumisia ja kiitotien 04L lentoonlähtöjä ei ollut lainkaan. Tuuli-
olosuhteista johtuen kiitotien 04L lentoonlähtöjä oli vasta 27.11.2020 alkaen.
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Mittariin tallentuivat melutapahtumat niiltä ajoilta, kun ennalta asetetut meluta-
sojen kynnystasot ylittyivät. Kynnystasot oli asetettu mahdollisimman pieniksi,
jotta kokonaismelutasoon vaikuttavat lentokonemelutapahtumat saataisiin tallen-
nettua, mutta kuitenkin niin suuriksi ettei taustamelutapahtumia tallentuisi liialli-
sesti tietokantaan. Kynnystasoiksi asetettiin aikaväleille klo 07.00-18.00 55 dB, klo
18.00-22.00 56 dB ja klo 22.00-07.00 55 dB. Melutapahtumat voitiin kytkeä yksit-
täisiin lentokoneisiin, mikäli tutkatiedon perusteella lentokone oli maatasossa mi-
tattuna enintään 2 500 metrin etäisyydellä mittauspisteestä ja alle 2 500 metrin
korkeudella.

Kuvassa 4 on esitetty lentoonlähtöjen reittitiheys mittausjakson ajalta. Reittitiheys
on analysoitu kaikista mittausjakson aikaisista lentoonlähdöistä siten, että kustakin
100x100 metrin ruudusta on laskettu sen ylittäneiden lentojen määrä. Harmaasta
punaiseen vaihtuva väri ilmaisee lentojen määrän tihentymisen. Kuvasta käy ilmi
tuuliolosuhteista johtunut kiitotien 22R (3 886 kpl) yleisempi käyttö lentoonlähtöi-
hin kuin kiitotieltä 04L (1 026 kpl). Lisäksi kuva osoittaa kiitotien 04L lentoonläh-
töjen suuntautuneen useimmin pian lentoonlähdön jälkeen vasemmalle, pohjoisen
suuntaan. Näitä pohjoiseen suuntautuneita lentoja oli 77 % kaikista kiitotien 04L
lentoonlähdöistä, kun taas 23 % lentoonlähdöistä suuntautui mittauspisteen yli
koilliseen.

Kuva 4. Mittausjakson aikaisten lentoonlähtöjen reittitiheyskuva.
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Kuvassa 5 on esitetty kuvan 4 tapaan laskeutumisten reittitiheys mittausjakson
aikana. Laskeutumiset noudattavat kiitotien suuntaista linjaa useita kilometrejä en-
nen kiitotien kynnystä.

Kuva 5. Mittausjakson aikaisten laskeutumisten reittitiheyskuva.

Melumittari oli vikaantuneena noin vuorokauden 4.11.2020 klo 14.40 – 5.11.2020
klo 15.20. Tällä ajanjaksolla kiitotielle 22R oli 38 laskeutumista, mutta kiitotieltä
04L ei ollut yhtään lentoonlähtöä.

Huhtariihen mittauspisteen kohdalla yleisimpien lentokonetyyppien keskimääräinen
lentokorkeus maanpintaan nähden on ollut laskeutumisissa 160 metriä ja lentoon-
lähdöissä 520 metriä.

Taulukossa 1 on tallentuneiden melutapahtumien määrät jaoteltuina päivä-/ilta-
/yöaikajaksoihin. Lentokoneiden aiheuttamien melutapahtumien kokonaismäärä oli
1 600 kpl. Melutapahtuma kirjautui yhdyskuntameluksi, ellei lentokonetta ollut me-
lutapahtuman hetkellä mittarin läheisyydessä. Yhdyskuntamelua (taustamelu) ai-
heutui erityisesti lähiseudulla olleesta kivenlouhintatoiminnasta.

Taulukko 1. Melutapahtumien määrät päivä-/ilta-/yöaikajaotteluilla melun aiheut-
tajittain.
Melutapahtumien määrä, kpl Päivä, klo 7-19 Ilta, klo 19-22 Yö, klo 22-7 Yhteensä
Helsinki-Vantaan lentoaseman lennoista 1177 175 248 1600
Yhdyskuntamelutapahtumista 2198 314 693 3205
Yhteensä 3375 489 941 4805
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Kiitotien 22R laskeutumiset ja kiitotien 04L lentoonlähdöt aiheuttivat merkittävim-
män määrän lentoihin korreloituneita melutapahtumia (taulukko 2).

Taulukko 2. Helsinki-Vantaan lentoaseman operaatioihin korreloituneiden meluta-
pahtumien määrät kiitoteittäin ja operaatiotyypeittäin.
Melutapahtumien määrä, kpl
Kiitotie Laskeutuminen Lentoonlähtö
04L 4 574
15 71 4
22L 3 -
22R 920 22
33 - 1
Helikopterikenttä 1 -
Grand Total 999 601

Mitatut melutasot

Liitteessä 1 on esitetty mittausjakson päivä- ja yöaikaiset lentokoneiden aiheutta-
mat ja taustamelun keskiäänitasot, vuorokauden Lden sekä lentokonemelutapahtu-
miin korreloituneiden lentojen määrät. Kaikista kolmesta kuvaajasta on todetta-
vissa hyvin suuri lentokonemelun vaihtelu eri vuorokausina. Vuorokausina, kun kii-
totietä 22R ei käytetty laskeutumisiin eikä kiitotietä 04L lentoonlähtöihin, mitatut
melutasot ovat olleet pieniä.

ANOMS-järjestelmään tallentuvat kaikki kynnystason ylittävät melutapahtumat
mittausjakson ajalta, mutta lentokonemeluksi tunnistetut melutapahtumat sisältä-
vät aina myös lentokonemelutapahtuman aikaan vallinneen taustamelun. Järjestel-
män tutka-aineistoon ei kerry sotilasilmailun eikä Rajavartiolaitoksen operatiivisten
lentojen tietoja, joten näiden lentojen aiheuttamat melutapahtumat ovat kirjautu-
neet järjestelmään taustameluksi. Tästä on esimerkkinä 6.11.2020 päiväaikana
melutapahtumiin tallentunut kolme hyvin voimakasäänistä melutapahtumaa (LASmax

105-116 dB), mutta ei niihin korreloituneita lento-operaatioita. Melutapahtumien
äänitallenteesta ne voitiin kuitenkin tunnistaa sotilasilmailun lentokonemeluksi. Liit-
teen 1 päiväajan keskiäänitasojen kuvaajassa ne näkyvät taustamelutason hyvin
suurena keskiäänitasona.

Määräaikaismittauksilla mitataan pääsääntöisesti lennossa olevien lentokoneiden
melua ja siten maatasossa rullaavien koneiden tutka-aineistoa ei ole käytettävissä.
Mittauspiste sijaitsi siten lähellä lentoasemaa, että käytössä olleiden kiitoteiden ja
tuulen suunnista johtuen ajoittain taustameluksi oli kirjautunut myös rullaavien
potkuriturbiinikoneiden ääniä. Äänet olivat kuuluvia ja tunnistettavia, mutta
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kokonaismelutilanteeseen vain vähän vaikuttavia. Esimerkkeinä operaatioiden
ajankohtien perusteella tunnistetut potkuriturbiinikoneiden AT75 noin 60-64 dB ja
AN26 noin 63-67 dB LASmax enimmäisäänitasot.

Taulukossa 3 on esitetty kiitoteittäin ja operaatiotyypeittäin Huhtariihen mittaus-
pisteeseen aiheutuneet Lden-tasot koko mittausjakson ajalta. Lden-taso kuvaa koko
vuorokauden melutasoa siten, että ilta-aikana klo 19-22 tapahtuviin lentokoneme-
lutapahtumiin lisätään 5 dB ja yöaikaisiin klo 22-7 lisätään 10 dB. Päiväajan lento-
konemelutapahtumia ei painoteta lainkaan. Ilta- ja yöajan lentokonemelutapahtu-
mat tulee siten voimakkaasti painotettua.

Koko mittausjakson lentokonemelun aiheuttama päiväajan keskiäänitaso LAeq klo7-22

oli 52,0 dB, yöajan keskiäänitaso LAeq klo22-7 47,7 dB ja Lden 55,4 dB. Muiden kuin
kiitotien 22R laskeutumisilla ja kiitotien 04L lentoonlähdöillä oli vähäinen vaikutus
mittauspisteen kokonaismelutasoon.

Taulukko 3. Kiitoteittäin ja operaatiotyypeittäin aiheutuneet Lden-tasot koko mit-
tausjakson ajalta.
Mitatut Lden-tasot
Kiitotie Lden, dB, laskeutuminen Lden, dB, lentoonlähtö Yhteensä
04L 16 46 46
15 28 24 29
22L 10 10
22R 55 27 55
33 11 11
Yhteensä 55 46 55

Taulukkoon 4 on koottu mittausjakson yleisimpien lentokonetyyppien ja operaatio-
tyyppien aiheuttamien melutapahtumien määrät ja niiden aritmeettisesti keskiar-
voistetut äänialtistustasot SEL ja enimmäisäänitasot LASmax. Taulukon 4 tuloksissa
on mukana vain mittauspisteen läheisyydestä (ns. ylilentäneet) lentäneet lentoko-
neet, jolloin etäältä lentäneiden ja siten pienemmät melutasot on jätetty keskiar-
vojen laskennasta pois. Edellisestä johtuen taulukon 4 lentoonlähtöjen määrä on
huomattavasti pienempi kuin kiitotien 04L lentoonlähtöjen määrästä mittausjakson
aikana voisi olettaa. Edellä mainitusta syystä konetyyppijakaumassa painottuvat ne
konetyypit, joiden määränpää on itäsuunnassa.

Äänialtistustaso SEL on lentokonemelutapahtuman äänienergian määrä normalisoi-
tuna laskennallisesti yhteen sekuntiin. Toisin sanoen kymmenienkin sekuntien kes-
toisen melutapahtuman melu on laskettu 1 sekunnin kestoiseksi keskiäänitasoksi,
jolloin melutapahtumien melun suuruus on helpommin verrattavissa toisiinsa. Tä-
män suuruista melutasoa ei mittauspisteessä ole kuitenkaan yleisesti melua
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kuvaavana melutasona kuultavissa. LASmax-taso on useiden sekuntien kestoisen len-
tokonemelutapahtuman aikana slow-aikapainotuksella havaittu suurin hetkellinen
melutaso, enimmäisäänitaso.

Taulukko 4. Kiitotielle 22R laskeutuneiden ja kiitotieltä 04L lentoonlähteneiden
yleisimpien mittauspisteen ylitse lentäneiden lentokonetyyppien keskimääräiset ää-
nialtistustasot SEL, enimmäisäänitasot LASmax ja melutapahtumiin korreloituneiden
lentojen määrät.

Laskeutuminen kiitoteille
22R

Lentoonlähtö kiitoteiltä
04L koilliseen

Konetyyppi lentoja, kpl ka. SEL, dB ka. LASmax, dB Konetyyppi lentoja, kpl ka. SEL, dB ka. LASmax, dB

A359 464 90 82 A359 53 86 77
AT75 1004 88 81 AT75 42 79 70
B789 123 90 83 B789 19 87 77
AN26 21 89 83 AN26 13 97 89
E190 1155 88 82 E190 6 84 73
B738 145 91 85 B738 6 87 77
SF34 162 87 81 SF34 6 78 71
A333 148 91 84 A333 5 92 83

Johtopäätökset

Mittausajankohtana Helsinki-Vantaan lentoaseman operaatioita oli Covid-19-pan-
demian vuoksi vain 24 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.
Lisäksi pandemian vuoksi konetyyppijakauma oli poikkeuksellinen. Pienemmät ko-
netyypit, kuten AT75 ja E190, olivat normaalia yleisempiä. Pandemian vuoksi
myöskään kiitoteiden käyttö ei vastannut viime vuosien normaalia kiitoteiden käyt-
töä. Kiitotien 1 sulkemisen vuoksi kiitotien 22L laskeutumiset ohjattiin kiitotielle
22R ja kiitotien 04R lentoonlähdöt kiitotielle 04L. Mittauksen lyhytaikaisuudesta ja
edellä mainituista syistä johtuen mitattuja keskiäänitasoja ei tule verrata julkais-
tuihin laskennallisiin, koko vuoden kattavien meluselvitysten melualueisiin.

Huhtariihen mittauspisteeseen merkittävin lentokonemelu aiheutui kiitotien 22R
laskeutumisista ja toiseksi merkittävin kiitotien 04L lentoonlähdöistä. Tuuliolosuh-
teet suosivat kiitotien 22R käyttöä kiitotien 04L käyttöä enemmän. Muiden kiitotei-
den operaatioista ei aiheutunut merkittävää lisäystä kokonaismelutasoon. Kone-
tyyppikohtaisten kiitotien 22R laskeutumisten aiheuttamat melutasot olivat kiito-
tien 04L lentoonlähtöjä suurempia. Tästä oli poikkeuksena potkuriturbiinikone An-
tonov AN26, jonka lentoonlähtömelu oli laskeutumista voimakkaampaa. Tämä
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johtui osittain myös siitä, että Antonovin keskimääräinen lentokorkeus lentoonläh-
döissä oli vain noin 340 metriä (kaikkien konetyyppien keskiarvo 520 m).

Liite Mittaustulokset

Lisätiedot ymparisto@finavia.fi

mailto:ymparisto@finavia.fi


28
.1

0.
20

20

3.
11

.2
02

0

9.
11

.2
02

0

15
.1

1.
20

20

21
.1

1.
20

20

27
.1

1.
20

20

3.
12

.2
02

0

9.
12

.2
02

0

15
.1

2.
20

20

21
.1

2.
20

20

27
.1

2.
20

20

2.
1.

20
21

8.
1.

20
21

14
.1

.2
02

1

20
.1

.2
02

1

26
.1

.2
02

1

1.
2.

20
21

dB
(A

)

40

50

60

70

kpl

0

100

200

300

400

500

600

LAeq lentokoneet LAeq taustamelu Korreloituneet
operaatiot

Päivän keskiäänitaso LAeq klo 7:00 - 22:00

Suora tuloste ANOMS-tietokannastaMittausjakso:
Mittauspaikka: NMT121, Huhtariihi 2020

27.10.2020 - 02.02.2021
LIITE 1

NMT 66


	Kansi_final.pdf
	EFHK_määräaikaismelumittaus_2020_Huhtariihi_mittausraportti_Final.pdf
	Mittausraportti – Määräaikaismelumittaus Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristössä vuonna 2020
	LIITE 1


