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Mitä Pohjois-Suomen lentoasemien vaativat talviolo- 

suhteet edellyttävät lentäjiltä ja lento-operaattoreilta? 

 

Pohjois-Suomen lentoasemilla on erittäin vaati-

vat talviolosuhteet lokakuusta maaliskuuhun, 

jolloin lunta ja jäätä voi olla runsaasti. Turvalli-

suussyistä lentäjien ja lento-operaattorien, joille 

toiminta Pohjois-Euroopan hankalissa talviolo-

suhteissa ei ole rutiininomaista, on hyvä tutus-

tua huolellisesti näihin ohjeisiin. 

Talvikunnossapito on Suomessa maailman huip-

pua ja Finavian snowhow-osaaminen kansainvä-

lisesti tunnettua. Pohjois-Suomen lentoasemilla 

sää- ja keliolosuhteet ovat kuitenkin erittäin 

vaikeat. Kiitoteiden lisäksi myös rullaustiet ja 

asematasot saattavat olla osin tai kokonaan lu-

men ja jään peitossa, mutta ne ovat kuitenkin 

operoitavassa kunnossa.  

Lentoaseman olosuhteet ilmoitetaan 
SNOWTAM-sanomilla 

Kenttäalueen olosuhteet ilmoitetaan SNOWTAM-

sanomassa, jonka keskeiset asiat on esitetty 

alla. 

- Kiitotien kunnostetulla alueella voi olla 

erikseen kunnostetun alueen keskikaista 

ja kunnostetun alueen reunakaistat. Kes-

kikaistan ja reunakaistojen välinen kitka-

taso voi poiketa merkittävästi toisistaan. 

- Kitkataso esitetään kiitotien kolmannek-

sittain arvioituna kitkatasona (ESF, Esti-

mated Surface Friction). Kitkatasossa voi 

olla vaihtelua kiitotien pituussuunnassa.  

- SNOWTAM-sanomassa olosuhteet ilmoi-

tetaan kiitotien kolmanneksittain pie-

nemmästä kiitotietunnuksesta alkaen, 

mutta ATS-elimen antamissa laskeutu-

misohjeissa laskusuunnan mukaisesti. 

- Radiotaajuudella ilmoitetut olosuhde-

tiedot perustuvat viimeisimmän tarkas-

tuksen tuloksiin.  

Lisätietoja saa sivun 3 kuvista ja ANS Finlandin 

julkaisemasta SNOWTAM-ohjeesta: 

https://www.ais.fi/ais/snowtam.pdf 

Lentäjiä pyydetään tutustumaan SNOWTAM-sa-

nomien sisältöön ja vaikutuksiin ennen Pohjois-

Suomen lentoasemille lentämistä. Sanomista on 

kyettävä sisäistämään, millainen vaikutus sääti-

lalla on operointiin. Lentoyhtiöiden täytyy var-

mistaa, että lentäjät saavat riittävän SNOW-

TAM-koulutuksen.  

Ajantasaisen tiedon kiitotieolosuhteista saa 

ATS-elimeltä. Tarvittaessa lentoasemalta voi 

myös pyytää kunnostustoimenpiteitä. ATS-elin 

ja kunnossapito ovat paikalla lentäjiä varten. 

Reittilentovaiheessa ja alkulähestymi-
sen aikana huomioitava 

Kiitotien kunto ja sääolosuhteet vaihtelevat. 

Tarvittaessa kannattaa hyvissä ajoin tiedustella 

viimeisimmät tiedot suoraan määrälentopai-

kalta. 

Lentoasemilla saattaa olla tarjolla AFIS-palve-

lua, tutkapalvelua tai menetelmälennonjohto-

palvelua. Annettavan palvelun vaikutus on 

syytä huomioida. AFIS-kentillä ja menetelmä-

lennonjohtokentillä lentäjä vastaa myös lämpö-
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tilakorjauksen laskemisesta. Kylmissä olosuh-

teissa lämpötilakorjauksen huomiointi on oleelli-

sen tärkeää.  

AFIS 

Muutamilla suomalaisilla kentillä ei ole lennon-

johtoa, vaan paikalla on AFIS-elin, joka antaa 

lentopaikan lentotiedotuspalvelua eli AFIS-pal-

velua. AFIS-elin tiedottaa tiedossaan olevasta 

muusta liikenteestä ja näiden tiedotusten pe-

rusteella ja lentosääntöjä noudattaen ilma-aluk-

sen päällikkö vastaa turvallisen etäisyyden säi-

lyttämisestä muuhun liikenteeseen sekä ilmoit-

taa aikomuksensa. AFIS-elin vastaa tarvittavien 

lentopaikan laitteiden käytöstä sekä ajoneuvolii-

kenteen johtamisesta.  

AFIS-lentopaikkojen toimintamenetelmiä on ku-

vattu Suomen ilmailukäsikirjan osan GEN 3.3 

kohdassa 3.1 ja niihin on syytä tutustua ennen 

lentoa AFIS-lentopaikalle.  

Lähestymisen ja laskun aikana  
huomioitava 

Kiitotieltä suistumisen riskin pienentämiseksi 

stabiili lähestyminen on erittäin tärkeää, kun 

saavutaan kiitotielle, jonka kitkataso on keskin-

kertainen tai tätä vielä huonompi. Pohjois-Suo-

men kiitoteillä braking action on usein jotain 

muuta kuin ”good”. 

Ylösvedon kynnys on pidettävä matalalla, mikäli 

lähestyminen vaikuttaa epästabiililta. Huomaa 

myös, että kosketuskohdan merkinnät eivät 

aina ole täysin näkyvissä. 

Raportoidun arvioidun kitkatason ja miehistön 

kokeman jarrutustehon välillä voi olla suurtakin 

eroavaisuutta. Mikäli kiitotiellä on raportoituja 

esiintymiä (esim. lunta ja jäätä), voi kitkata-

sossa olla merkittävää vaihtelua kiitotien pi-

tuussuunnassa ja joissakin tuuliolosuhteissa 

myös kiitotien keskilinjan eri puolilla. Näistä 

merkittävistä eroavaisuuksista raportoidaan 

erikseen. 

Kiitotiellä, rullausteillä ja asematasolla 
huomioitava 

Rullausteiden ja asematasojen kitkatasot saat-

tavat poiketa kiitotien kitkatasosta yleensä huo-

nompaan suuntaan. Huomaa, että olosuhteet 

rullausteillä ja asematasoilla ovat lähtökohtai-

sesti talviset. Tilanteen ennakointi on näissä 

olosuhteissa tärkeää. 

Joillain lentoasemilla asematasojen tai seisonta-

paikkojen kaltevuus saattaa edellyttää pysä-

köintijarrujen käyttöä pysäköitäessä. Varmista 

jarrujen käyttötarve maapalveluiden kanssa. 

Huomioi myös pakkasen vaikutus jarruihin ja 

muihin laitteisiin.  

Varoita matkustajia asematason mahdollisesta 

liukkaudesta. 

Jäänpoisto 

Operaattoreiden tulee tunnistaa talvella mah-

dollinen tarve maassa tapahtuvalle jäänpois-

tolle, varmistua jäänpoiston saatavuudesta ja 

huolehtia siitä, että lentomiehistöt on asianmu-

kaisesti koulutettu myös maassa tapahtuvan 

jäänpoiston osalta. Vaativissa talviolosuhteissa 

asianmukainen jäänpoisto on lentoturvallisuu-

den kannalta erittäin tärkeää. 

Lisätietoja 

Tarkempia tietoja talvitoiminnasta löydät ANS 

Finlandin julkaiseman Suomen ilmailukäsikirjan 

kohdasta AD 1.2 ja kunkin lentoaseman koh-

dalta. Ilmailukäsikirja löytyy osoitteesta 

https://www.ais.fi/. 

Tutustu myös AIC A tiedote-sarjan julkaisuun 

7/2018: Lumenpoisto lentoasemilla talvikauden 

2018/2019 aikana. 

  

https://www.ais.fi/
https://www.ais.fi/ais/aica/A/A2018/EF_CIRC_A_2018_007_en.pdf
https://www.ais.fi/ais/aica/A/A2018/EF_CIRC_A_2018_007_en.pdf
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Turvallista lentokautta ja tervetuloa Finavian lentoasemille! 

Tämä tiedote on laadittu yhteistyössä Finavia Oyj:n ja Suomen ilmailuviranomaisen,  

Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) kanssa. 

 
Finavia tarjoaa ja kehittää lentoasemapalveluja, joiden kulmakivinä ovat turvallisuus, asiakaslähtöisyys ja kustannustehokkuus. 
Finavian kattava 21 lentoaseman verkosto mahdollistaa kansainväliset yhteydet Suomesta maailmalle − ja maailmalta eri puo-

lille Suomea. Helsinki-Vantaa on Pohjois-Euroopan johtava vaihtoasema Euroopan ja Aasian välisessä lentoliikenteessä.  
 

Trafi on liikenteen viranomainen ja liikennealan vahva asiantuntija, joka toimii rohkeasti vastuullisen liikenteen puolesta. 


