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1 Tiivistelmä Rovaniemen lentoaseman 
melunhallintatoimenpiteistä

AIP:ssä määritellyt yleiset melunvaimennusmenetelmät
Lähde: ENR 1.5, kohdat 4.1 ja 4.2 (Suomen ilmailukäsikirja AIP) (osin lyhennetty)

1. Julkaistut vakiolähtö- ja tuloreitit ovat samalla melunvaimennusreittejä.

2. Lentoonlähdön jälkeen tulee ilma-aluksen nousta ainakin 600 m (2000 ft) niin 
nopeasti kuin se normaalisti on mahdollista.

3. Mittari- ja näkölähestymislennon loppuosaa ei tule suorittaa ILS- tai PAPI-
järjestelmän liukukulmaa pienemmällä kulmalla.

4. Jatkuvan korkeuden vähennys (CD), jossa saapuva ilma-alus vähentää jatkuvasti 
korkeutta käyttäen pienintä mahdollista moottoriasetusta, mahdollisimman pienen 
ilmanvastuksen lentoasussa.

5. Ellei lennonjohtoselvityksestä muuta johdu, on valvotulla lentopaikalla ao. ATC-
elimen toiminta-aikana noudatettava VAC-kartalla annettuja VFR tulo- ja 
lähtöreittejä, ilmoittautumispaikkoja sekä lentokorkeuksia.

Siviililentotoiminta EFRO:n toimintakäsikirjan kohdat
Lähde: Rovaniemen lennonjohdon toimintakäsikirja LV EFRO TKK OPS

 Yölentotoiminnan aikana melunhallintasyistä käytetään pääsääntöisesti 
lännenpuoleista laskukierrosta.

 Minimilentokorkeuksien mahdollistamiseksi ja melunhallintasyistä johtuen taajama-
alueiden yläpuolelle annetaan selvityskorkeudeksi vähintään 2000 ft MSL, ellei 
kyseessä ole lento, jolla on minimilentokorkeuksiin alituslupa (esim. 
valokuvauslennot).

 Melunhallinnan takia hyppylennon nousuvaihe tehdään kiitotien länsipuolella aina 
kun se on liikenteen hoidon kannalta mahdollista.

 Ympäristöluvan vaatimuksen mukaisesti on lentotoiminnassa käytettävä 2200-
0700SA välisenä aikana ensisijaisena laskeutumiskiitotienä kiitotietä 21 ja 
lentoonlähtökiitotienä kiitotietä 03, mikäli lentoturvallisuus ei muuta edellytä.

 Yleisilmailun lentokoulutustoiminta, mukaan lukien laskuvarjohyppytoiminta, 
ultrakevyet ilma-alukset ja helikopterikoulutustoiminta on järjestettävä siten, että 
siitä aiheutuva lentomelu ehkäistään asuinalueilla mahdollisimman tehokkaasti.

Rovaniemen lennonjohto toimii seuraavien periaatteiden mukaan:

 noudatetaan vakiolähtöreittejä, jos mahdollista

 käytetään tilanteen salliessa lännenpuoleista laskukierrosta

 käytetään kehittyneitä lennonvarmistusmenetelmiä mahdollisimman hyvin sujuvan 
liikenteen varmistamiseksi ja lentoajan minimoimiseksi (esim. TWRtutka konsepti)

 lähialueella tapahtuva muu kuin laskukierroslentäminen (esim. taitolento, 
laskuvarjohyppylentojen nousu hyppykorkeuteen) ohjataan kentän päälle, 
länsipuolella tai lähialueen ulkopuolisille harjoitusalueille.
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2 Johdanto
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 30.12.2011 myöntämässä 
ympäristölupapäätöksessä nro 131/11/1 on lupamääräyksessä 8 määrätty 
luvan saajaa laatimaan lentomelun hallintasuunnitelma.

”Finavia Oyj:n on laadittava lentomelun hallintasuunnitelma, josta käy ilmi 
lennonjohdon toimintatavat ohjata siviililentoliikennettä eri liikennetilanteissa ja 
eri aikoina. Suunnitelman mukaiset toimet on sisällytettävä osaksi 
lennonjohdon käytäntöjä. Suunnitelma on toimitettava 30.9.2012 mennessä 
tiedoksi Lapin ELY-keskukselle ja Rovaniemen kaupungin ympäristön- ja 
terveydensuojeluviranomaisille. Suunnitelma on päivitettävä kolmen vuoden 
välein.”

Päätöksessä on annettu erikseen määräykset meluselvityksen ja 
melumittausten tekemisestä.

Ympäristölupapäätöksessä on erikseen Ilmavoimien esikuntaa koskevat 
lupamääräykset, joiden määräyksessä 9 on määrätty luvan saajaa päivittämään 
sotilaslentotoimintaa koskeva lentomelun hallintasuunnitelma.

Ympäristölupamääräyksen edellyttämä ensimmäinen siviililentoliikenteen 
melunhallintasuunnitelma astui voimaan 13.12.2012.

3 Melunhallintasuunnitelman tarkoitus
Melunhallintasuunnitelmassa kuvataan perusteluineen paikalliset toimenpiteet 
ja menetelmät, joilla siviililentoliikennettä ohjataan. Suunnitelman 
tarkoituksena on toimia tiedonvälittäjänä lennonjohdossa toimivien henkilöiden 
ja toimintaa valvovien ympäristöviranomaisten sekä asukkaiden välillä. Finavian 
ympäristöyksikkö koordinoi melunhallintasuunnitelmien laatimista.

Melunhallintasuunnitelma sisällytetään Finavian sisäisen toiminnanohjauksen 
dokumentointiin sijoittamalla se lennonvarmistuksen toimintakäsikirjan 
operatiivisen osion liitteeksi. Melunhallintasuunnitelma julkaistaan myös 
Finavian verkkosivuilla osoitteessa http://www.finavia.fi/fi/tietoa-
finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistojulkaisut/selvitykset.

Tämä Rovaniemen lentoaseman melunhallintasuunnitelma ei koske 
puolustusvoimien toimintaa. Sotilaslentoliikenteen melunhallintasuunnitelma 
laaditaan erikseen puolustusvoimien toimesta.

4 Rovaniemen lentoasema ja toimintaympäristö
Rovaniemen lentoaseman kaksi nurmipäällysteistä kiitotietä valmistuivat 
vuonna 1940 ja saman vuoden kesäkuussa Aero Oy aloitti säännöllisen 
reittiliikenteen. Syksyllä 1944 saksalaiset tuhosivat lentokentän ja sen 
rakennukset täydellisesti. Jälleenrakennustyöt aloitettiin keväällä 1948 ja 
saman vuoden kesäkuussa Aero Oy aloitti reittiliikenteen DC-2 koneilla.

http://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistojulkaisut/selvitykset
http://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistojulkaisut/selvitykset
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Vuonna 1953 valmistui järjestyksessään kolmas lentoasema- ja 
lennonvarmistusrakennus ja vuonna 1961 Pohjois-Suomen aluelennonjohto 
siirtyi Kemistä Rovaniemelle. Suihkukoneliikenne alkoi vuonna 1967.

Vuonna 1970 Ilmatorjuntapatteristo eli nykyinen Lapin ilmatorjuntarykmentti 
otti tukikohdakseen Rovaniemen lentoaseman. Lapin lennoston siirtyminen 
Tikkakoskelta Rovaniemelle 1980-luvun alussa vilkastutti lentotoimintaa kaikilla 
Lapin lentoasemilla ja rakennustoimintaa erityisesti Rovaniemellä. Lentoaseman 
kiitotietä jatkettiin 3000 metriin vuonna 1981.

Vuonna 2014 Rovaniemen lentoasema oli matkustajamääriltään Suomen 
kolmanneksi vilkkain lentoasema. Rovaniemen lentoasema on Lapin lennoston 
päätukikohta.

Lisätietoja Suomen kaikista lentoasemista löytyy kirjattuna Suomen 
ilmailukäsikirjaan https://ais.fi/ais/eaip/fi/.

4.1 Sijainti
Rovaniemen lentoasema sijaitsee noin kahdeksan kilometrin etäisyydellä 
Rovaniemen kaupungin ydinkeskustasta koilliseen. Osa Rovaniemen taajama-
alueista sijaitsee kiitotien keskilinjan jatkeilla.

Rovaniemen lentoasemalta koilliseen sijaitsee Kemijärvi noin 75 kilometrin 
etäisyydellä. Kaakossa sijaitsevaan Tornioon on noin 100 kilometriä. 
Lentoaseman sijainti on esitetty kuvassa 1.

Lentoasemalla on yksi kiitotie, jonka pituus on 3002 metriä ja leveys 60 metriä. 
Kiitotien suunta koilliseen on nimeltään 03 ja lounaaseen nimeltään 21. 
Kiitotieltä 21 nousevat ja kiitotielle 03 laskeutuvat ilma-alukset lähtevät 
lounaaseen tai lähestyvät lounaasta. Kiitotielle 21 voidaan laskeutua 
mittarilaskeutumisjärjestelmän (ILS) avulla. (Aerodrome Chart, ADC, liitekartta 
3).

https://ais.fi/ais/eaip/fi/
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Kuva 1. Rovaniemen lentoaseman sijainti.

4.2 Maankäyttö ja melulle herkät kohteet
Rovaniemen lentoasema sijaitsee harjulla kymmeniä metrejä Rovaniemen 
kaupunkia korkeammalla. Kaupungin keskusta sijaitsee lentoaseman 
lounaispuolella kiitotien jatkeella. Lentoasemaa ympäröivä alue on 
metsätalousvaltaista aluetta.

Rovaniemen lentoasemaa lähinnä sijaitsevat koulut ovat Rovaniemellä noin 3-4 
kilometrin etäisyydellä lentoaseman eteläpuolella. Lähin kiitotien jatkeella 
sijaitseva koulu on Rovaniemen keskustassa noin 7 kilometrin etäisyydellä 
kiitotien päästä. Lähin sairaala sijaitsee Rovaniemellä noin 8 kilometrin 
etäisyydellä lentoasemasta. Kiitoteiden jatkeilla ei ole sairaaloita.

Rovaniemen lentoaseman välittömässä läheisyydessä ei ole Natura 2000 –
ohjelmaan kuuluvia alueita. Lähin Natura-alue on Ounasjoen vesialue (FI 
1301318). Ounasjoen ja joen suiston etäisyys lentoasemalta on noin neljä 
kilometriä. Ounasjokisuisto on linnustollisesti arvokas alue, jossa esiintyy 
lintudirektiivin liitteen I mukaisia lajeja.

Seuraavat lähimmät Natura-alueet sijaitsevat 18-25 kilometrin etäisyydellä 
lentoasemasta pohjoiseen. Toramojoen alue (FI 1301319) on uhanalaisen lajin 
elinympäristö ja joessa on luontainen taimenkanta. Koukkulanaapa-Palokivalo 
(FI 1301315) -alueet ovat tärkeitä vanhojen metsien suojelukohteita, joissa 
esiintyy luonto- ja lintudirektiivin lajeja. Näiden kohteiden suojelulla ei rajoiteta 
puolustusvoimien toimintaa eikä niillä ole suoraa vaikutusta lentoaseman 
lennonohjaukseen tai melutilanteeseen.
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Kuva 2. Rovaniemen lentoasemaa ympäröivän alueen asutuksen sijainti ja tiheys sekä 
Natura 2000 –alueet.

4.3 Ilmatilan kuvaus
Ilmatila on yleisesti jaettu valvottuun ja valvomattomaan ilmatilaan. Valvottu 
ilmatila on ala-, ylä- ja sivurajoiltaan määritetty ilmatila, jossa annetaan 
eriasteista lennonjohtopalvelua ja jossa lentämiseen vaaditaan 
lennonjohtoselvitys. Lennonjohto vastaa porrastamisesta eli ilma-alusten 
välisen turvallisen etäisyyden säilymisestä valvotussa ilmatilassa. Valvotun 
ilmatilan rajat määritellään yleensä kaupallisen lentoliikenteen tarpeiden 
pohjalta. Tämä liikenne käyttää ns. mittarilentosääntöjä eli navigointi tapahtuu 
mittarinäyttämien perusteella. Käytännössä kaupallinen lentoliikenne on aina 
lennonjohdon johtamaa liikennettä ja se pysyy valvotussa ilmatilassa.

Valvomattomassa ilmatilassa lennetään lentosääntöjä noudattaen ilman 
lennonjohtoselvitystä. Siellä lentävät pääsääntöisesti yleisilmailijat, jotka 
vastaavat itse ilma-alusten välisen turvaetäisyyden säilymisestä. Tämä liikenne 
käyttää pääasiassa ns. näkölentosääntöjä eli navigointi tapahtuu karttojen ja 
näköhavaintojen perusteella.

Rovaniemellä ilmatila on jaettu kolmeen valvottuun osaan. Lähinnä 
lentoasemaa on lähialue (CTR = Control Zone), suorakaiteen muotoinen alue, 
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jonka yksi kulma on leikattu. Kiitotien suuntaiset pitkät sivut ovat noin 43 
kilometriä ja kiitotiehen nähden poikittaiset kapeammat sivut ovat noin 28 
kilometriä. Lähialueen korkeus on maanpinnasta 610 metriin. Lähestymisalue 
(TMA = Terminal Control Area) on lähialuetta laajempi alue, joka sijaitsee 
lähialueen yläpuolella.

Lähestymisalueen alaraja on 2000 jalkaa (noin 600 m) ja yläraja lentopinta 95 
(95 000 jalkaa eli noin 2,9 km). Sivurajoiltaan alue ulottuu pääosin noin 42 
kilometrin päähän lentoasemalta, etelänurkan ulottuessa noin 60 kilometrin 
päähän. Korkeudet on määritelty joko jalkoina merenpinnantasolta (QNH-
asetus) tai lentopintoina eli satoina jalkoina standardipaineella (QNE-asetus).

Valvotussa ilmatilassa liikennettä johtaa ja sen turvallisuudesta vastaa 
lennonjohto. Valvotun ilmatilan ulkopuolella lennettäessä lentäjä vastaa itse 
sääntöjen noudattamisesta, reittivalinnoista ja turvallisuudesta sekä itsensä 
että muiden osalta.

4.4 Lennonjohto
Rovaniemen lentoasemalla on erikseen lähi- ja lähestymislennonjohto. 
Lähilennonjohto (TWR = Tower) vastaa lähialueella lentävästä sekä maassa 
vastuualueellaan liikkuvasta liikenteestä. Lähestymislennonjohto (APP = 
Approach Control) vastaa lähestymisalueesta ja harjoituslentotoimintaa varten 
erikseen varattavista ilmatilan osista. Hiljaisempana aikana lähi- ja 
lähestymislennonjohtopalvelua voidaan antaa yhdistettynä palveluna 
lähilennonjohdosta eli tornista. Rovaniemen lentoaseman lennonjohdon 
työskentely perustuu ATS-valvontajärjestelmien (tutkan) käyttöön.

Ennen jokaisen johdetun lennon aloittamista, ilma-aluksen tulee pyytää 
lennonjohdolta reittiselvitys eli lupa lentää paikasta A paikkaan B. 
Lähestymislennonjohdon ollessa miehitettynä, lähilennonjohto saa 
reittiselvityksen tältä, joka puolestaan on saanut sen Suomen 
aluelennonjohdolta (ACC = Area Control Center, kuva 3). Lähilennonjohto 
välittää selvityksen ilma-alukselle. Selvitykseen sisältyy pääsääntöisesti 
matkalentoreitti määränpäähän ja lupa nousta tietylle korkeudelle. 
Lähilennonjohto luovuttaa pääsääntöisesti lähtevän liikenteen lentoonlähdöstä 
lähestymislennonjohdolle, joka johtaa lentoa lähestymisalueella. Ilma-aluksen 
jättäessä Rovaniemen ilmatilan, lennonjohto luovuttaa ilma-aluksen 
aluelennonjohdolle.

Rovaniemen lähestymislennonjohto vastaanottaa ilmatilaansa saapuvan ilma-
aluksen aluelennonjohdolta. Pääsääntöisesti aluelennonjohto selvittää saapuvan 
ilma-aluksen tuloportin kautta tuloreitille. Tuloreitit johtavat lähestymisalueen 
reunalta loppulähestymisen alkuun, noin 20 kilometrin etäisyyteen kiitotien 
päästä. Ennen kiitotielle laskeutumista ilma-alus suorittaa loppulähestymisen 
joko mittarilähestymismenetelmän mukaisesti (RNAV, ILS, VOR) tai hyvällä 
säällä näköyhteydessä kiitotiehen (ns. näkölähestyminen), mikäli ohjaaja 
pyytää ja hyväksyy ko. lähestymismuodon ja saa siihen lennonjohdolta 
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selvityksen. Näkölähestymisessä loppuosa, eli kiitotien suuntaisesti lennetty 
lähestymisen vaihe, on yleensä lyhyempi kuin mittarilähestymisessä, 
lyhimmillään muutamia kilometrejä.

Lentoonlähdöissä ilma-alukset säilyttävät yleensä kiitotien suunnan tiettyyn 
korkeuteen asti, ennen kuin kaartavat reitille tai annettuun suuntaan.

Lähialueelle saavutaan ja sieltä poistutaan näkölentosäännöillä lennettäessä 
pääsääntöisesti määrättyjen tulo- ja menoporttien (ROSKA, SONKA, KUKSA, 
HEINU) kautta. Portit on esitetty mm. näkölähestymiskartassa (Visual Approach 
Chart, VAC), joka on liitteenä 1.

Kuva 3. Ilmatilan jakautuminen ja lennonjohdon tehtävät lähestymisten ja 
lentoonlähtöjen eri vaiheissa.

5 Lentotoiminta Rovaniemen lentoasemalla
Rovaniemen lentoasemalla oli vuonna 2014 yhteensä noin 8 200 laskeutumista. 
Vuoden 2014 laskeutumisista noin 46 % oli sotilasilmailua, 27 % 
harrasteilmailua ja 27 % liikenneilmailua.

Rovaniemen lentoasemalla oli vuonna 2014 yhteensä 16 541 lento-operaatiota. 
Operaatio on yksi lentoonlähtö tai laskeutuminen, jolloin yksi lento sisältää 
sekä lentoonlähdön että laskeutumisen eli kaksi operaatiota. Kuvassa 4 esitetty 
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operaatioiden määrä on kuluneen viimeisten 15 vuoden aikana vähentynyt noin 
27 000 operaatiosta hieman alle 17 000 operaatioon. Liikenneilmailun 
operaatiomäärät ovat vähentyneet vuosituhannen vaihteesta noin 
neljänneksellä. Sotilasilmailun operaatiomäärät ovat vähentyneet noin puoleen 
vuosituhannen vaihteen tasosta. Yleisilmailun operaatioiden vuosittaiselle 
määrälle on ominaista melko suuret vaihtelut, ja Rovaniemen lentoasemalla sen 
määrä on vaihdellut noin 1 700 operaatiosta yli 6 000 vuosittaiseen 
operaatioon. Vuonna 2014 yleisilmailua oli noin 1 600 operaatiota. Muiden 
lentojen (koulutus-, pelastus- ja valokuvauslennot, yms.) määrä on vaihdellut 
nousevana trendinä siten, että viime vuosina näitä on ollut yli 3 000 
operaatiota vuosittain.

Kuva 4. Rovaniemen lentoaseman operaatiomäärien kehittyminen vuosina 1999–2014.
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Kuva 5. Rovaniemen lentoaseman operaatiomäärien jakautuminen vuonna 2014.

Kuva 6. Rovaniemen lentoaseman operaatioiden konetyyppijakauma vuonna 2014.

Kuvassa 5. on esitetty lentoaseman operaatioiden osuudet vuoden 2014 
liikenteessä. Melkein puolet Rovaniemen lentoaseman toiminnasta on 
sotilasilmailua. Seuraavaksi eniten on liikenneilmailua.

Taulukko 1. Operaatiot vuorokaudessa lentokoneittain ja vuorokaudenajoittain vuonna 
2014.

Rovaniemen lentoaseman vuoden 2014 operaatioiden määrä lentokonelajeittain

Lentokonelaji
Päivä Ilta Yö Yhteensä per 

vuorokausi

1P 1-mäntämoottoriset potkurikoneet 2,5 0,4 0,0 2,9
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1T 1-moottoriset potkuriturbiinikoneet 2,4 0,1 0,2 2,7

2P 2-mäntämoottoriset potkurikoneet 0,2 0,0 0,1 0,3

2T 2-moottoriset potkuriturbiinikoneet 0,9 0,5 0,5 1,9

JT Muut suihkukoneet 0,8 0,0 0,0 0,8

AT75 ATR 72-500 potkuriturbiinikone 0,1 0,0 0,1 0,2

A320 A320, suihkumatkustajakone 4,9 0,8 0,8 6,5

B737 B737, suihkumatkustajakone 2,4 0,2 0,1 2,6

B757 B757, suihkumatkustajakone 0,1 0,0 0,0 0,2

E190 E190, suihkumatkustajakone 0,8 0,1 0,2 1,1

MIL Ilmavoimien hävittäjät 15,2 0,8 0,2 16,2

HEKO Helikopterit 5,4 0,9 0,9 7,2

MUUT Purjelentokoneet, yms. 1,5 1,0 0,1 2,6

Yhteensä 37,2 4,9 3,2 45,3

Vuonna 2014 Rovaniemen lentoasemalla operoivat yleisimmin ilmavoimien 
hävittäjät. Siviililiikenteestä yleisin konetyyppi on Airbus 320 –sarjan 
matkustajasuihkukoneet, joilla lennetään Rovaniemellä keskimäärin kolme 
päivittäistä vuoroa. Seuraavaksi yleisimmät konetyypit ovat 1-
mäntämoottoriset potkurikoneet ja 1-moottoriset potkuriturbiinikoneet. 
Potkurikoneoperaatioita oli vuonna 2014 noin 7,9 päivässä eli neljä lentoa. 
Kuvassa 6 on esitetty Rovaniemen lentoasemalla operoivien konelajien 
operaatiomäärien jakautuminen.

Kuva 7. Rovaniemen lentoaseman liikenteen jakautuminen päivä- (klo 07-19), ilta- (klo 
19–22) ja yöaikana (klo 22–07) vuonna 2014.
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Kuva 8. Rovaniemen lentoaseman yöaikaisten operaatioiden jakautuminen 
konelajiryhmittäin vuonna 2014.

Rovaniemen lentoasemalla liikenne tapahtuu suurimmaksi osaksi päiväaikaan. 
Kuvassa 7 on esitetty lentoaseman operaatioiden rytmittyminen 
vuorokaudenajoille. Kuvassa 8 on kuvattu yöaikana klo 22–07 tapahtuvien 
operaatioiden konetyypit ryhmiteltynä. Vuonna 2014 Rovaniemen 
lentoasemalla oli yöajan operaatioita keskimäärin 3,2 operaatiota/yö. Näistä 
1,7 oli liikenneilmailun operaatioita.

5.1 Kaupallinen siviili-ilmailu
Matkustajia Rovaniemen lentoasemalla vuonna 2014 oli noin 445 000, joista 
kansainvälisen liikenteen matkustajia oli noin 15 %. Matkustajamäärällä 
mitattuna Rovaniemen lentoasema oli vuonna 2014 Suomen 3. vilkkain 
lentoasema.

Säännöllisessä reittiliikenteessä Rovaniemen lentoasemalla operoivat Finnair ja 
Norwegian. Vuonna 2014 Rovaniemen lentoaseman kaupallisessa siviili-
ilmailussa yleisimmin käytetyt koneet olivat A320 –sarjan koneita (54 %). 
Toiseksi käytetyin yksittäinen konetyyppi oli Boeing 737 –
suihkumatkustajakone (22 %).

Kaupallisen siviili-ilmailun lennoista 72 % tapahtui vuonna 2014 päiväaikana 
klo 07-19 ja 14 % yöaikana klo 22–07. Yöajan lennoista puolet lennettiin A320 
–koneilla.
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5.2 Siviililentokoulutus
Laskukierroslennolla tarkoitetaan lentoa, jossa suoritetaan lentoonlähtö liittyen 
kiitotielle määriteltyyn lentoasemaa kiertävään laskukierroskuvioon, jota pitkin 
suoritetaan lähestyminen ja laskeutuminen samalle kiitotielle. Tyypillisesti 
yhdellä laskukierroslennolla suoritetaan pysähtymättä useita peräkkäisiä 
lentoonlähtöjä ja laskeutumisia ns. läpilaskuina, jolloin uusi lentoonlähtö 
aloitetaan pysähtymättä lentokoneen maakosketuksen jälkeen.

Maaliinlaskussa lähestyminen suoritetaan ilman moottoritehon käyttöä ja 
laskukierros lennetään huomattavasti lyhyempänä. Laskukierroksessa 
lentokorkeus on noin 200 metriä maanpinnasta.

Siviililentokoulutustoimintaan liittyviä operaatioita vuonna 2014 oli 646 eli 8 % 
kaikista operaatioista. Koulutuskoneet olivat ultrakevyitä lentokoneita.

Rovaniemen lentoasemalla koulutuslennot painottuvat kesäaikaan. 
Koulutuslentojen operaatioita oli vuoden 2014 operaatioista laskettuna 
keskimäärin 1,8 operaatiota vuorokaudessa, joista 1,3 päivällä, 0,4 illalla ja 0,1 
yöllä.

5.3 Helikopteritoiminta
Rovaniemen lentoasemalla toimii pelastus- ja valvontatehtävissä 
rajavartiolaitoksen Rovaniemen vartiolentue, jolla on käytössään muutamia 
helikoptereita. Vuosittain vartiolentueella on noin 50 hälytystehtävää, joiden 
arvioidaan lisääntyvän 70–100 hälytystehtävään henkilöstöresurssien 
täydentyessä.

Rovaniemellä sijaitsee FinnHEMS:n operoiman lääkärihelikopterin tukikohta. 
Hälytyslennot suuntautuvat Lapin läänin alueelle. Helikopteri on aloittanut 
toimintansa vuoden 2012 keväällä ja sen arvioitu operaatiomäärä on ollut noin 
700–800 lentoa vuodessa.

Edellä mainittujen lisäksi lentoasemalle operoi siviilihelikoptereita ja 
maavoimien helikoptereita.

Vuonna 2014 helikopterioperaatioiden kokonaismäärä (mukaan lukien 
sotilasliikenne) oli noin 2 600 kappaletta, mikä on noin 16 % kaikista 
Rovaniemen lentoaseman operaatiomääristä. (lähde: Cognos10 
ympäristökuutio)

5.4 Laskuvarjohyppytoiminta/purjelento
Rovaniemen lentoasemalla suoritetaan satunnaisesti laskuvarjohyppytoimintaa. 
Toiminta tapahtuu pääsääntöisesti arkipäivisin klo 17.00–21.00 ja 
viikonloppuisin klo 10.00–22.00. Laskuvarjohyppytoiminta on ollut vähäistä 
vuodesta 2014 alkaen. Nykyisin toimintaa harjoitetaan vain yksittäisinä päivinä 
vuosittain.
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Laskuvarjohyppykoneiden nousukorkeus vaihtelee välillä 1000 m–3000 m.

Purjelentokoneita hinataan moottorikoneilla lähiliikennevyöhykkeen mukaiselle 
alueelle noin 1000 metrin korkeuteen, jossa ne irrotetaan moottorikoneen 
hinauksesta. Hinaus ja korkeuden kerääminen pyritään suuntaamaan kentän 
länsipuolelle.

Laskuvarjo- ja purjelennon toiminta on ohjeistettu lennonjohdon 
toimintakäsikirjassa siten, että nousu tapahtuu lentokentän harvaanasutun 
alueen yläpuolella.

5.5 Vesilentotoiminta
Rovaniemen lentoaseman läheisyydessä vesilentotoimintaa harjoitetaan 
pääsääntöisesti kaupungin alueella Ounasjoella Ylikylän tasalta kaupungin 
suuntaan sekä Kemijoella rajoittuen Saarenputaan sillan tasalle. 
Vesilentotoiminta ajoittuu pääsääntöisesti kesäkaudelle aikavälille kesä-
syyskuu.

5.6 Lentokoneiden melu
Rovaniemen lentoaseman meluselvitys on tehty vuonna 2009 (A2/2009). 
Selvitys kattaa melualueet vuoden 2008 liikenteellä sekä arvioidun 
ennustetilanteen melualueet vuodelle 2025. Meluselvityksessä on huomioitu 
sekä Rovaniemen lentoaseman siviili- että sotilaslentoliikenne.

Rovaniemen lentoaseman siviili- ja sotilaslentoliikenteen yhteensä aiheuttama 
Lden 55 dB ylittävä melualue ulottuu vuoden 2025 ennusteessa kiitotien päästä 
noin 8,5 kilometriä koilliseen ja noin 5 kilometriä lounaaseen sekä noin 2 
kilometrin etäisyydelle kiitotien sivuille. Lentoaseman etelä- ja kaakkoispuolella 
sijaitsevan Rovaniemen Saarenkylän asuinalueen länsiosa on yli 55 dB 
melualueella.

Ennustetilanteen 2025 siviili-ilmailun ja kokonaisliikenteen melualueet on 
esitetty kuvissa 9 ja 10.
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Kuva 9. Rovaniemen lentoaseman siviililentoliikenteen aiheuttaman lentokonemelun 
(Lden) leviäminen vuonna 2025.
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Kuva 10. Rovaniemen lentoaseman siviili- ja sotilaslentoliikenteen yhteensä 
aiheuttaman lentokonemelun (Lden) leviäminen vuonna 2025.
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5.7 Yhteydenotot
Rovaniemen lentoaseman ympäristölupamääräyksessä 24 on edellytetty, että 
Finavia laatii suunnitelman melua koskevien yhteydenottojen ja valitusten 
käsittelemisestä.

”Finavia Oyj:n on laadittava suunnitelma/ohjeet 31.5.2012 mennessä 
lentoaseman lähialueelta (CTR) tulevien melua koskevien yhteydenottojen ja 
valitusten vastaanottamisesta, kirjaamisesta ja niihin vastaamisesta. 
Suunnitelmasta tulee ilmetä ne yhteystahot, joille siviili-ilmailua koskevat 
tiedustelut ja valitukset osoitetaan. Yhteystahot on esitettävä lentoaseman 
internet-sivuilla. Suunnitelma tulee toimittaa tiedoksi Lapin ELY-keskukselle ja 
Rovaniemen kaupungin ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisille.

Yhteenveto siviililiikenteen melua koskevista yhteydenotoista sekä selvitys 
yhteydenottojen perusteella toteutetuista toimenpiteistä on toimitettava 
vuosittain valvontaviranomaisille vuosiraportoinnin yhteydessä.”

Finavia on laatinut suunnitelman melua koskevien yhteydenottojen 
käsittelemisestä 31.5.2012. Yhteystiedot Rovaniemen lentoaseman melua 
koskevia yhteydenottoja varten on julkaistu lentoaseman internet-sivuilla 
http://www.finavia.fi/fi/rovaniemi/yhteystiedot/.

Rovaniemen lentoaseman lähialueelta (CTR) tulevia siviililentoliikenteen 
aiheuttamaa melua koskevia yhteydenottoja vastaanotetaan Finavian 
verkkosivuilla olevan ympäristöpalautelomakkeen kautta.

Melua koskeviin yhteydenottoihin vastaa Rovaniemen lentoaseman 
lennonjohto. Yhteydenottoihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian.

Kaikki yhteydenotot ja vastaukset kirjataan ympäristöpalautejärjestelmän 
tietokantaan. Käsittelyn jälkeen suljetut yhteydenotot ja vastaukset 
arkistoituvat automaattisesti Finavian dokumenttienhallintajärjestelmään 
(Kronodoc).

Yhteydenotot siviili-ilmailusta

Internetsivujen kautta:
http://www.finavia.fi/fi/tietoa-
finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistopalaute/

Yhteydenotot sotilasilmailusta:

Ilmavoimien internetsivuilla:
http://www.puolustusvoimat.fi/fi/Ilmavoimat/Etusivu/?urile=wcm%3Apath%3A
/su%20puolustusvoimat.fi/Puolustusvoimat.fi/Ilmavoimat/Etusivu/

Puhelimitse:
Puolustusvoimien puhelinvaihde, p. 0299 800

http://www.finavia.fi/fi/rovaniemi/yhteystiedot/
http://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistopalaute/
http://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistopalaute/
http://www.puolustusvoimat.fi/fi/Ilmavoimat/Etusivu/?urile=wcm%3Apath%3A/su%20puolustusvoimat.fi/Puolustusvoimat.fi/Ilmavoimat/Etusivu/
http://www.puolustusvoimat.fi/fi/Ilmavoimat/Etusivu/?urile=wcm%3Apath%3A/su%20puolustusvoimat.fi/Puolustusvoimat.fi/Ilmavoimat/Etusivu/
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Siviililentoliikenteen melua koskevat yhteydenotot 31.5.2012–8.12.2015

Rovaniemen lentoaseman siviililentoliikenteen melua koskevia yhteydenottoja 
tuli Finavialle ajanjakson 31.5.2012–8.12.2015 aikana kolme kappaletta. 
Yhteydenotot koskivat laskuvarjohyppytoiminnan aiheuttamaa melua ja 
helikopterin yöllistä ylilentoa. Yksi yhteydenotto oli tiedustelu meluselvityksen 
julkaisemisesta Finavian verkkosivuilla.

6 Siviililentoliikenteen melunhallinta

6.1 Rovaniemen lentoaseman melunhallinnan erityispiirteitä
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 30.12.2011 Rovaniemen lentoasemalle 
myöntämässä ympäristöluvassa on melunhallinnan periaatteista määrätty 
seuraavaa:

6. ”Rovaniemen lentoaseman siviililentoliikenne on järjestettävä siten, että 
siitä aiheutuva lentomelu ehkäistään asuinalueilla mahdollisimman 
tehokkaasti.”

7. ”Siviililentotoiminnassa on klo 22.00–07.00 käytettävä ensisijaisena 
laskeutumiskiitotienä kiitotietä 21 ja ensisijaisena lentoonlähtökiitotienä 
kiitotietä 03, mikäli lentoturvallisuus ei muuta edellytä. Kiitotien 
käyttömääräys ei koske yleisilmailun lentokoulutuksen 
laskukierroslentämistä.”

9. ”Yleisilmailun lentokoulutustoiminta mukaan lukien laskuvarjohyppytoiminta, 
ultrakevyet ilma-alukset ja helikopterikoulutustoiminta on järjestettävä 
siten, että siitä aiheutuva lentomelu ehkäistään asuinalueilla 
mahdollisimman tehokkaasti, ja että se pääsääntöisesti tapahtuu ennen klo 
22.00. Klo 22.00 jälkeen tapahtuvat koulutuslennot on pyrittävä 
suuntaamaan asuintaajamien ulkopuolelle.”

Rovaniemen lentoasema sijaitsee laajojen suoalueiden ympäröimällä 
Someroharjulla, joka on pääosin metsävaltaista aluetta. Lähimmät yksittäiset 
asuintalot sijaitsevat noin kilometrin etäisyydellä lentoasemasta lounaaseen. 
Lähin taajamatyyppinen asutus sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä 
Syväsenvaaran alueella kiitotien päästä etelään. Siviililentoliikenteen vuoden 
2025 Lden yli 55 dB melualue ulottuu Syväsenvaaralle asti ja luoteenpuoleinen 
osa on kokonaisliikenteen Lden 55–60 dB meluvyöhykkeellä.
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Rovaniemen lentoaseman etelään/etelästä suuntautuva siviililentoliikenne 
kulkee Rovaniemen kaupungin yli. Lähestyvät koneet laskeutuvat 
turvallisuussyistä kiitotien suuntaista suoraa pitkin, joka sijaitsee 
Syväsenvaaran asuinalueen länsipuolella. Etelään suuntaavat nousevat koneet 
hakeutuvat vasemmalla kaarrolla reitille, jolloin ne väistävät Rovaniemen 
ydinkeskustan.

Liikenneilmailun nykyisestä kalustosta Rovaniemen lentoasemalla merkittävän 
osan muodostavat A320-sarjan koneet. Yleisilmailussa käytetään yleisimpiä 
pienkoneita, pääsääntöisesti Cessna 150 ja 172. Säännöllisessä 
reittiliikenteessä Rovaniemen lentoasemalla operoivat Finnairin ja Norwegianin 
lentokoneet. Charter-liikenteessä operoivat sekä kotimaiset että ulkomaiset 
lentoyhtiöt. Reitti- ja charterliikenteessä käytetään pääosin Airbus A320, 
Embraer 190 ja Boeing 737 –suihkukoneita.

6.2 Lentokoneita koskeva melun sääntely
Ilma-alusten melupäästöjä säädellään kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö 
ICAO:n normeilla ja standardeilla. ICAO antaa ilma-aluksia koskevat 
melunormit, jotka koskevat tyyppihyväksyttäviä ilma-aluksia. Ne ovat 
Suomessa osa lentokelpoisuusvaatimuksia ja niitä valvoo Liikenteen 
turvallisuusvirasto Trafi. Normit julkaistaan teknisesti kansainvälisen 
ilmailusopimuksen liitteenä, ns. Annex 16 –dokumentissa. Sotilasilma-aluksia 
eivät nämä melumääräykset koske.

Melutasonormit on annettu ilma-aluksen painon ja moottoreiden lukumäärän 
funktiona erikseen lentoonlähdölle kahdessa eri tarkastelupisteessä sekä 
yhdessä pisteessä lähestymiselle laskeutumista varten. Tavallisille 
matkustajaluokan ilma-aluksille on määritelty meluluokat 2, 3 ja 4 (chapter 2, 
chapter 3, chapter 4). Meluluokan 2 koneisiin kuuluvat esimerkiksi ilman 
melunvaimennussarjaa olevat DC9 –sarjan koneet, vanhimmat Boeing 737 ja 
747 –koneet sekä Tupolev 134. Meluluokan 2 koneet ovat olleet kokonaan 
kiellettyjä Euroopassa 1.4.2002 alkaen.

Uusin meluluokka 4 on tullut voimaan vuoden 2006 alusta ja se on kolmen 
tarkastelupisteen yhteenlaskettujen vaatimusten osalta 10 EPNdB tiukempi 
verrattuna meluluokan 3 vaatimuksiin. Yleisimmät Suomessa operoineet 
meluluokan 3 ilma-alukset olivat MD80 –sarjaan kuuluvia (MD82, MD83). 
Finnair Oyj:n käyttämät Airbus 320 ja 319 –koneet täyttävät meluluokan 4 
vaatimukset. Konesarjan uusin versio, Airbus 321, ei kuitenkaan vaatimuksia 
täytä, mikäli sitä ei ole varustettu melunvaimennuslaittein. Finnairin uusin 
laajarunkokalusto, A330 ja A350, täyttää meluluokan 4 vaatimukset.
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6.3 Meluntorjuntakeinoja
Siviili-ilmailussa lentokonemelualueiden laajuus määräytyy yleensä 
suihkumatkustajakonekaluston operaatioiden mukaan. Merkittävin 
meluntorjuntakeino on lentoyhtiöiden siirtyminen käyttämään uudempaa, 
vähämeluista konekantaa. Muilla meluntorjuntakeinoilla voidaan lähinnä 
hienosäätää melualueiden laajuutta lentoasemien lähiympäristössä. 
Laskeutuvan lentokoneen melun pienentämiseen on olemassa vain vähän 
käytäntöön sopivia keinoja. Lentoliikenteen meluntorjunnan keinoja ovat:

 lentokoneiden moottoritekniikan ja muiden meluun vaikuttavien 
ominaisuuksien kehittäminen

 lentoasemalla toteutettavat toimet, kuten melun kannalta edullisten 
kiitoteiden käyttö, meluisimpia koneita koskevat rajoitukset, toiminnan 
ohjaaminen vuorokaudenaikojen mukaan

 lentoonlähdöissä toteutettavat toimet, kuten lentoreittien ja 
lentomenetelmien optimointi sekä vakiolähtöreitit

 laskeutumisissa toteutettavat toimet, kuten optimoidut 
vakiolähestymisreitit, jatkuvan liu’un mahdollistavat lähestymismenetelmät 
ja näkölähestymisten suorittaminen

Tulevaisuudessa lentokoneiden melun vähentyminen on hitaampaa kuin tähän 
saakka, sillä teknisesti tehokkaimmat keinot suihkumoottoreiden melupäästöjen 
pienentämiseksi ovat jo käytössä. Jatkossa melun ennakoitu väheneminen on 
merkittävämpää lentoonlähdöissä kuin laskeutumisissa. Ilma-aluksen suurin 
melupäästö aiheutuu lentoonlähdöstä, jolloin moottoriteho on suurempi kuin 
laskeutumisessa. Melualueen leviämiseen lentoonlähdöissä voidaan vaikuttaa 
periaatteessa muuttamalla lentoreittejä tai lentomenetelmiä.

6.4 Kiitoteiden käyttötapa
Rovaniemen lentoasemalla on lounais-koillissuuntainen kiitotie 03/21. Kiitotie 
on pituudeltaan 3002 metriä. Ilma-alusten nousut ja laskut pyritään 
lentoturvallisuussyistä tekemään vastatuuleen. Tästä syystä vallitseva 
tuulensuunta määrää kulloinkin ensisijaisesti käytettävän kiitotien. Rovaniemen 
lentoaseman kiitoteiden käyttösuunnat lentoonlähdöissä ja laskeutumisissa on 
esitetty kuvassa 11. ILS-järjestelmä (Instrumental Landing System) on 
Rovaniemellä käytössä kiitotielle 21 (laskeutumiset koillisesta). ILS-
järjestelmän avulla suoritetaan lähestymisiä normaaleissa tilanteissa ja 
rajoitetun näkyvyyden olosuhteissa.

Lentoliikenteen reitteihin kentän läheisyydessä ja kiitotien suunnan valintaan 
vaikuttavat ulkoiset olosuhteen kuten tuulen voimakkuus ja suunta, pilven 
alaraja, näkyvyys, kiitotieolosuhteet ja käytössä olevat lähestymismenetelmät 
sekä liikennetilanne.
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Kuva 11. Rovaniemen lentoaseman kiitotien käyttösuunnat.

Kiitoteiden toteutuneet käyttömäärät vuonna 2014 on esitetty kuvissa 12 ja 13.

Kuva 12. Lentoonlähtöjen määrä Rovaniemen lentoasemalla vuoden 2014 liikenteellä 
tarkasteltuna kiitotiekohtaisesti kuukausittain. (lähde: Cognos10 ympäristökuutio)
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Kuva 13. Laskeutumisten määrä Rovaniemen lentoasemalla vuoden 2014 liikenteellä 
tarkasteltuna kiitotiekohtaisesti kuukausittain. (lähde: Cognos10 ympäristökuutio)

Kuva 14. Lentoonlähdöt kiitotiekohtaisesti tarkasteltuna eri vuorokaudenaikoina 
Rovaniemen lentoasemalla vuonna 2014. (lähde: Cognos10 ympäristökuutio)
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Kuva 15. Laskeutumiset kiitotiekohtaisesti tarkasteltuna eri vuorokaudenaikoina 
Rovaniemen lentoasemalla vuonna 2014. (lähde: Cognos10 ympäristökuutio)

Kuvien 12–15 perusteella Rovaniemen lentoaseman kiitoteiden käytön 
toteumasta havaitaan, että kokonaisuutena lentoonlähdöt jakautuvat melko 
tasaisesti kiitoteiden 03 (46 %) ja 21 (54 %) välillä. Liikenneilmailun 
lentoonlähdöt tapahtuvat useammin kiitotieltä 21 (68 % lentoonlähdöistä). 
Laskeutumiset jakautuvat kiitoteille lähes samoilla lukemilla; kiitotien 03 
laskeutumisia oli 44 % ja kiitotien 21 laskeutumisia 56 %. Myös ilta- ja 
yöaikana kiitoteiden käyttö oli melko tasaista. Liikenneilmailun lentoonlähdöistä 
yöaikana 68 % nousi kiitotieltä 21 ympäristölupamääräyksen mukaisesti. 
Yöaikaiset liikenneilmailun laskeutumiset jakaantuivat kiitoteille tasan.

ILS-laitteet ovat käytettävissä kiitotielle 21, joka vaikuttaa siihen, että etenkin 
huonon näkyvyyden aikana koneet tulevat laskuun koillisen kautta. Valtaosa 
Rovaniemen lentoaseman liikenteestä suuntautuu etelästä/etelään, ja 
lyhimmän reitin käyttäminen on kokonaistaloudellisesti perusteltua. 
Melunhallinnan kannalta kiitoteiden käyttösuhde ei toteudu optimaalisella 
tavalla, mutta Rovaniemen lentoasemalla yleisin tuulensuunta on lounaasta, ja 
se vaatii kiitoteiden käyttöä lounaan suuntaan.

6.5 Reitit
Rovaniemen lentoaseman reittilentojen lähtöpaikka tai määränpää on 
pääsääntöisesti Helsinki.

Kiitotien 03 ollessa käytössä, saapuvat lennot johdetaan kiitotien suuntaiselle 
loppulähestymislinjalle noin 20 kilometrin etäisyydellä kynnyksestä 
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(Valajaskosken tasalla) ja ne aloittavat lähestymisliu’un noin 10 kilometrin 
etäisyydeltä kiitotien päästä, Rovaniemen ydinkeskustan eteläpuolelta.

Kiitotien 21 ollessa käytössä saapuvat lennot johdetaan lentokentän 
koillispuolelle noin 20 kilometrin etäisyydelle lentokentästä (Vikajärven 
pohjoispuolella), josta ne aloittavat lähestymisen vasemmalle kaarrolla 
loppulähestymislinjalle. Lähestymisliu’un ilma-alukset aloittavat noin 10 
kilometrin etäisyydeltä kiitotien päästä Olkka-Toramoselän kohdalla. Kiitotietä 
21 käytetään laskeutumisiin erityisesti huonon sään vallitessa kiitotiellä olevan 
paremman lähestymisvarustuksen johdosta.

Lähtevä kaupallinen liikenne kiitotieltä 03 koilliseen jatkaa lähtösuunnassaan 
kohti koillista ja harvaan asuttua aluetta, jonka jälkeen aloitetaan oikea kaarto 
kohti etelää, kaupungin tiheään asuttujen taajama-alueiden itäpuolitse.

Kiitotien 21 lentoonlähdöt suuntautuvat Rovaniemen kaupungin ylitse siten, 
että alkunousu tapahtuu kiitotien suunnassa, jonka jälkeen etelään 
suuntautuva liikenne aloittaa vasemman kaarron kaupungin itäpuolelta, tai 
keskustaa sivuten, mikäli koneen nousukyky ei ole mahdollistanut kaartoa 
ennen keskustaa.

Yleisilmailun koneet lentävät pääsääntöisesti näkölentosäännöillä. 
Näkölentosääntöjen mukaan lähialueelle ja sieltä pois lennetään 
ilmoittautumispaikkojen KUKSA, SONKA, ROSKA ja HEINU kautta. 
Ilmoittautumispaikkojen sijainnit on valittu tiheimmin asuttuja alueita välttäen, 
maantieteellinen havaittavuus huomioiden. Minimilentokorkeus 
näkölentosääntöjen mukaisilla lennoilla on päivällä 150 metriä ja yöllä 300 
metriä maan tai veden pinnasta. Asutuskeskusten tiheästi asuttujen osien 
yläpuolella minimilentokorkeus on 300 metriä ilma-aluksesta 600 metrin 
säteellä olevan korkeimman esteen yläpuolella.

Marraskuussa 2014 koko Suomen ilmatila uudistettiin osana eurooppalaista 
ilmatilan yhtenäistämisohjelmaa. Uudistuksessa Rovaniemen lentoaseman CTR-
alueen muoto muutettiin suorakaiteeksi, jonka koilliskulma on leikattu. VFR-
ilmoittautumispaikkojen sijainnit tarkistettiin ja nimettiin uudelleen. 
Aikaisempien ilmoittautumispaikkojen sijainnit muuttuivat hieman, mutta 
muutoksen vaikutukset reittien sijaintiin ovat vähäisiä ja vain 
ilmoittautumispaikkojen läheisyydessä.

Rovaniemen lentoaseman kiitoteiden käyttöä ohjataan ensisijaisesti 
turvallisuuden ja toissijaisesti meluvaikutusten ehdoilla. Lentoonlähtöjen 
korkeudennostoa ei rajoiteta, jolloin niiden meluvaikutus on mahdollisimman 
pieni.

6.6 Laskukierroslentäminen
Rovaniemellä laskukierroslentäminen painottuu lentoaseman luoteenpuoleiseen 
laskukierrokseen, tiheään asutun alueen ja Napapiirin matkailualueen 
välttämiseksi. Luoteenpuoleinen laskukierros on myös paremmin hallittavissa 
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näköhavainnoin lähilennonjohdosta. Menettely on ohjeistettu lennonjohdon 
toimintakäsikirjassa. Tällä vähennetään melutapahtumien määrää ja 
voimakkuutta Saarenkylän länsi- ja pohjoisosissa sekä Napapiirin 
matkailualueella.

Rovaniemen lentoasemalla yleisilmailua vuonna 2014 oli 1 559 operaatiota. 
Näistä 76 operaatiota eli 5 % tapahtui yöaikana eli klo 22–07 välisenä aikana. 
Tämän perusteella voidaan todeta, että toiminta tapahtuu lupamääräyksen 
mukaisesti pääsääntöisesti ennen klo 22.

6.7 Helikopteritoiminta
Rovaniemen lentoasemalla helikopteritoiminta on valtaosaltaan (75 %) 
valvonta- ja pelastustoimintaa.

6.8 Laskuvarjohyppytoiminta
Rovaniemen lentoasemalla laskuvarjohyppytoimintaa harjoittaa satunnaisesti 
Kemin laskuvarjohyppykerho. Hyppytoimintaa harjoitetaan muutamina päivinä 
vuodessa.

Laskuvarjohyppykoneiden nousukorkeus riippuu hyppykoneen koosta ja 
ominaisuuksista sekä suunnitelluista hyppykuvioista ja oppilaiden tasosta.

Finavian käsityksen mukaan laskuvarjohyppylentojen melun mahdollinen 
kiusallisuus johtuu pitkäkestoisesta mutta pienestä äänitasosta. Ottaen 
huomioon sen, että lentojen korkeudennostovaihe ohjataan lentoasema-alueen 
pohjoispuolelle, Finavian käsityksen mukaan laskuvarjohyppytoiminnan 
melunhallintatoimenpiteet ovat asianmukaiset.

6.9 Yhteenveto ja johtopäätökset
Rovaniemen lentoaseman lentotoiminta on monipuolista. Päivittäisiä 
operaatioita oli vuonna 2014 keskimäärin 45,3. Operaatioista vajaa puolet on 
sotilaslentotoimintaa ja loppu jakaantuu puoliksi kaupalliseen siviili-ilmailuun ja 
puoliksi yleis- ja muuhun ilmailuun.

Rovaniemen lentoaseman lentokonemelualue muodostuu pääosin 
sotilasliikenteestä. Siviililiikenteen vaikutus melutilanteeseen on 
sotilasliikennettä merkittävästi vähäisempää.

Rovaniemen lentoaseman siviililentoliikenteen lentokonemelualue ennustetussa 
tilanteessa on suppea. Melualue ulottuu lähimpien asuttujen talojen liepeille, 
mutta alueella ei ole muita melulle herkkiä toimintoja. Finavian 
palautejärjestelmään on tullut lentoaseman lähialueelta yksi pienkoneen ja yksi 
helikopterin melua koskenut yhteydenotto 3,5 vuoden seurantajaksolla.

Melunhallinnan kannalta kiitoteiden käyttösuunnilla on Rovaniemellä suuri 
merkitys. Kiitotien käyttö perustuu kuitenkin ensisijaisesti 
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turvallisuusnäkökohtien varmentamiseen ja siten tuulen suuntaan. 
Lähestymisten ja lentoonlähtöjen ohjaamisessa käytetään vakiotuloreittejä, 
jotka on suunniteltu melunhallinta huomioiden.

Laskuvarjohyppytoiminta on hyvin satunnaista. Yleisilmailusta 95 % tapahtuu 
päivä- ja ilta-aikaan klo 07-22.

Yhteenvetona todetaan, että siviililiikenteen lentokonemelu ei aiheuta 
Rovaniemen lentoasemalla ongelmia ja melunhallintatoimet ovat 
asianmukaiset.

7 Liitteet
AIP-kartat ovat jatkuvasti päivitettävää aineistoa ja niiden voimassaolo 
on tarkistettava osoitteesta https://ais.fi/ais/eaip/fi/.

 Liite 1. AIP EFRO AD 2.14-1 Visual approach chart

Näkölähestymiskartta (VAC), jonka tarkoitus on antaa käyttäjälle 
graafinen esitys ao. lentoaseman näkölähestymismenetelmistä.

 Liite 2. AIP EFRO AD 2.14-3 Landing chart

Laskeutumiskartta (LDG) on suunniteltu antamaan lentopaikasta ja 
sen ympäristöstä kuva, joka helpottaa lähestymistä kiitotielle, 
siirtymistä mittarilennosta näkölentoon näkölähestymislaitteiden ja 
lentoasemalla sekä sen välittömässä läheisyydessä ilmasta 
havaittavien tunnisteiden avulla, antaa laskeutumisessa tarvittavia 
tietoja ja helpottaa nopeaa poistumista kiitotieltä laskeutumisen 
jälkeen.

 Liite 3. AIP EFRO AD 2.4-1 Aerodrome chart

Lentopaikkakartta (ADC), jonka tarkoitus on antaa käyttäjälle 
tietoja, jotka helpottavat ilma-alusten liikehtimistä kenttäalueella, 
asematasolta rullausteille ja kiitoteille sekä päinvastoin. Kartalla 
kuvataan myös tärkeimmät lentopaikoilla sijaitsevat 
lentotoimintaan liittyvät laitteet.

https://ais.fi/ais/eaip/fi/

