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1 Johdanto
Ålands miljöprövningsnämnd myönsi ympäristöluvan 29.8.2006 
Maarianhaminan lentoasemalle. Lupamääräyksessä 7 on määrätty 
meluhallintasuunnitelmasta. Päätöksen (29.8.2006) mukainen määräys 7 
muuttui Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen (Ålands förvaltningsdomstol) 
18.9.2007 tekemän päätöksen jälkeen alla esitettyyn muotoon:

”Tillståndshavaren skall eftersträva att minska flygfartygs buller genom att 
upprätta en bullerhanteringsplan för flygplatsen, inklusive helikopterverksamhet. 
Planen skall redogöra för alternativa åtgärder att styra verksamheten så att 
bullerstörning hos närboende, i Mariehamns centrumområde och i Kyrkoby i 
Jomala kommun minimeras utan att flygsäkerheten äventyras.

Bullerhanteringsplanen skall redovisas för tillsynsmyndigheten inom 6 månader 
från det att detta beslut vunnit laga kraft. Ny bullerhanteringsplan skall upprättas 
då varaktiga förändringar sker i den flotta av luftfarkoster som regelmässigt 
trafikerar flygfältet, eller på tillsynsmyndighetens begäran.”

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet antoi 26.2.2014 päätöksen, jolla se 
muutti lupamääräyksen 5 sisältöä ja sisällytti siihen 
melunhallintasuunnitelmaan liittyviä seikkoja. Lupamääräyksen 5 kohta a) 
kuuluu seuraavasti:

”Verksamheten vid Mariehamns flygplats ska ordnas så att minsta möjliga 
bullerolägenhet orsakas utomhus vid befintlig fast- eller fritidsbebyggelse. Vidare ska 
verksamheten ordnas så att bullerzonen Lden >55 dB inte växer utöver zonen i aktuell 
bullerhanteringsplan, daterad 14.9.2009.

Bullerhanteringsplanen ska revideras vart femte år eller i samband med 
verksamhetsförändringar som riskerar påverka bullerzonen.”

2 Melunhallintasuunnitelman tarkoitus
Melunhallintasuunnitelmassa kuvataan perusteluineen paikalliset toimenpiteet 
ja menetelmät, joilla lentoliikennettä ohjataan. Suunnitelman tarkoituksena on 
toimia tiedonvälittäjänä lennonjohdossa toimivien henkilöiden ja toimintaa 
valvovien ympäristöviranomaisten välillä. Finavian konsernihallinto koordinoi 
melunhallintasuunnitelmien laatimista.

Finavian konsernihallinto laatii yhteistyössä lentoaseman kanssa 
ympäristölupahakemuksen. Ympäristölupaviranomainen edellyttää 
melunhallintasuunnitelman laatimista ympäristölupapäätöksessään. 
Lupamääräysten toteuttamisesta Finaviassa vastaa lentoaseman päällikkö. 
Melunhallintasuunnitelman osalta valmisteluvastuu on konsernihallinnon 
ympäristöyksiköllä ja lennonjohdon päälliköllä on osallistumisvastuu. 
Melunhallintasuunnitelman päivittämisestä vastaa lennonjohdon päällikkö.
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Melunhallintasuunnitelma sisällytetään Finavian sisäisen toiminnanohjauksen 
dokumentointiin sijoittamalla se lennonvarmistuksen toimintakäsikirjan 
operatiivisen osaan liitteeksi. Suunnitelman keskeiset toimintaohjeet 
sisällytetään myös operatiiviseen osaan.

3 Maarianhaminan lentoasema ja toimintaympäristö
Maarianhaminan lentoasema Ahvenanmaalla on otettu käyttöön vuonna 1937. 
Laskeutumismääriltään Maarianhaminan lentoasema (3061 laskeutumista) oli 
vuonna 2013 Suomen 12. vilkkain lentoasema (lähde: Finavian 
ympäristöraportointi 2013).

Maarianhaminan säännöllinen reittiliikenne suuntautuu pääasiassa Helsinkiin, 
Turkuun ja Tukholmaan.

Lisätietoja Suomen kaikilta lentoasemilta löytyy kirjattuna Suomen 
Ilmailukäsikirjaan https://ais.fi/ais/eaip/fi/.

3.1 Toimintaympäristö
Maarianhaminan lentoasema sijaitsee Jomalan kunnassa noin 4 kilometrin 
etäisyydellä Maarianhaminan kaupungin keskustasta luoteeseen. Jomalan 
kunnan keskusta sijaitsee noin 4 kilometrin etäisyydellä lentoaseman 
koillispuolella. Lentokentän sijainti on esitetty kuvassa 1. Lentokentän itä- ja 
länsipuolella on jonkin verran asutusta. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 
400 metrin päässä kiitotiestä, sijaiten ennustetun Lden yli 55 dB lentoliikenteen 
melualueen ulkopuolella.

https://ais.fi/ais/eaip/fi/
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Kuva 1. Maarianhaminan lentoasema sijaitsee Maarianhaminan kaupungin 
luoteispuolella.
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Maarianhaminan lentoaseman lounaispuolella, noin 400 metriä kiitotien päästä 
sijaitsee Ramsholmen Natura 2000 -alue (FI1400001). Alue on suojeltu EU:n 
Habitat-direktiivin perusteella. Alueella halutaan säilyttää saaristossa tyypillinen 
puusto, kukisto ja yrtistö. Lentoliikenteellä ei ole vaikutusta 
luonnonsuojelualueeseen. Alueen sijainti on esitetty kuvassa 2.

Kuva 2. Maarianhaminan lentoaseman lounaispuolella sijaitsee Ramsholmen 
luonnonsuojelualue.
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3.2 Ilmatilan kuvaus
Maarianhaminan lennonjohdon hallinnoima valvottu ilmatila koostuu 
lähialueesta (CTR) ja lähestymisalueesta (TMA). Lähialue sijaitsee liitteen 1 
kartalla katkoviivalla rajatulla alueella käsittäen ilmatilan meren pinnasta 1 000 
jalan (300 m) korkeudelle asti. Lähialueen yläpuolella olevaa ja sivurajoiltaan 
laajempaa ilmatilan osaa kutsutaan lähestymisalueeksi.

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

3.3 Melu
Maarianhaminan lentoaseman lentokonemelualueet on määritelty selvityksessä; 
Maarianhaminan lentoasema, Lentokonemelualueet vuonna 2002 ja 2020, 
yleisen tason tarkastelu (Ilmailulaitos A7/2003, 17.6.2003). Selvityksen 
mukaan ennustetilanteessa 2020 Lden 55 dB ylittävä lentokonemelualue ulottuu 
pohjoisessa noin 1 300 m ja etelässä noin 1 000 m etäisyydelle kiitotien päästä 
sekä kiitotien kohdalla molemmille puolille sivusuunnassa 300 m. Lden 55 dB 
ylittävän lentokonemelualueen pinta-ala on 1,7 km2. Maarianhaminan 
lentoaseman Lden 55 dB ylittävä lentokonemelualue on suppea vähäisen 
suihkukoneliikenteen vuoksi. Myös yöaikana klo 22–07 liikennettä on vähän.
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Kuva 3. Maarianhaminan lentoaseman kokonaisliikenteen lentokonemelualue vuonna 
2020 (Lden 55 dB, Lden 60 dB ja Lden 65 dB)
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3.4 Yhteydenotot
Maarianhaminan lentoaseman ympäristölupamääräyksessä 10 on annettu 
määräys mm. valitusten kirjaamisesta.

”Tillståndshavaren ansvarar för drift och kontroll av uppförda anläggningar och 
anordningar. Tillståndshavaren skall föra driftjournal. Journalen skall finnas 
tillgänglig vid anläggningen och uppvisas på begäran av inspektionspersonal. I 
driftjournalen skall antecknas:

 Klagomål/ förfrågningar gällande flygbuller och därmed vidtagna åtgärder...”

Vuosina 2011–2013 Maarianhaminan lentoasemalle on tullut 3 lentomeluun 
liittyvää yhteydenottoa kahdesta taloudesta, jotka molemmat sijaitsevat 
lentoaseman läheisyydessä. Kaikki yhteydenotot tapahtuivat vuonna 2012.

Yhteydenotot ovat koskeneet helikopteritoimintaa, reittilentokoneen koekäyttöä 
ja ambulanssihelikopterin toimintaa.

4 Melunhallinnan lähtökohdat
Lentoasema sijaitsee Jomalan kunnassa noin 4 kilometrin etäisyydellä 
Maarianhaminan kaupungin keskustasta luoteeseen. Jomalan keskusta sijaitsee 
pääosin noin 4 kilometrin etäisyydellä lentokentästä koilliseen, noin kilometrin 
lähestymisreitiltä itään. Lentokentän itä ja länsipuolella on jonkin verran 
asutusta. Lähimmät asuinrakennukset ovat noin 400 metrin päässä kiitotiestä, 
mutta sijaitsevat ennustetun yli 55 dB lentoliikenteen melualueen ulkopuolella.

Ilma-alusten nousut ja laskut pyritään lentoturvallisuussyistä tekemään 
vastatuuleen. Tästä syystä vallitseva tuulen suunta määrää kulloinkin 
ensisijaisesti käytettävän kiitotien. Kiitotien valintaan vaikuttavat myös muut 
tekijät, kuten kiitoteiden kunto ja vallitseva liikennetilanne.

Maarianhaminan lentoasemalla liikennöivät pääasiassa vähämeluisat 
potkurikoneet. Kaikista laskeutumisista vuonna 2013 noin 73 % oli 
mittarilähestymisiä ja noin 27 % näkölähestymisiä (lähde: Cognos10, 
ympäristökuutio).

Mittarilähestymisiä oli vuonna 2013 kiitotielle 21 noin 71 % ja silloin koneet 
eivät lennä suoraan Jomalan keskustan ylitse. Lähestymisiä tehdään Jomalan 
keskustan päältä, mutta siinä vaiheessa koneet ovat yli 200 metrin korkeudella, 
eikä melu ole Maarianhaminassa pääsääntöisesti liikennöivillä koneilla 
merkittävä.

Suurin osa lähtevistä koneista suorittaa alkunousun lounaan ja etelän 
suuntaan, jossa ei ole juurikaan asutusta (vuonna 2013 lentoonlähdöistä noin 
75 % oli kiitotieltä 21). Lentoonlähdöissä pohjoisen ja idän suuntaan kiitotieltä 
21 lennettäessä pyritään välttämään mahdollisuuksien mukaan 
Maarianhaminan ylitse lentämistä.
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5 Lentoliikenteen melunhallinta

5.1 Kiitoteiden käyttötapa
Lentoliikenteen reitteihin kentän läheisyydessä ja kiitotien suunnan valintaan 
vaikuttavat ulkoiset olosuhteet kuten tuulen voimakkuus ja suunta, pilven 
alaraja, näkyvyys, kiitotieolosuhteet ja käytössä olevat lähestymismenetelmät 
sekä liikennetilanne.

Maarianhaminan lentoasema sijaitsee noin 4 kilometriä luoteeseen 
Maarianhaminan keskustasta. Lentoaseman kiitotie on pituudeltaan 1903 
metriä. Lentoasemalla ei ole kiitotien suuntaisia rullaustietä, joten koneiden on 
rullattava lentoonlähtöpaikoilleen kiitotietä pitkin, samoin terminaalille 
laskeutumisen jälkeen.

Kiitotiet nimetään siten, että tarkasteltavan kiitotien maantieteellinen suunta 
(Maarianhaminassa 024°/204°) jaetaan luvulla kymmenen ja pyöristetään 
ylöspäin kokonaisluvuksi. Maarianhaminan lentoaseman kiitotie on siten 03/21. 
Lentoonlähdöt pohjoisen suuntaan tehdään kiitotieltä 03 ja etelään kiitotieltä 
21. Vastaavasti laskeutumiset pohjoisen suunnasta tehdään kiitotielle 21 ja 
etelän suunnasta kiitotielle 03. ILS-järjestelmä, Instrument Landing System, on 
Maarianhaminassa käytössä kiitotielle 21 (laskeutumiset koillisesta).

Lentoasemien liikennemääriä mitataan yleisesti laskeutumisten määrällä. 
Lisäksi käytetään käsitettä operaatio, joka voi olla joko lentoonlähtö, 
laskeutuminen, läpilasku (laskeutuminen ja välitön lentoonlähtö) tai 
matalalähestyminen (lähestyminen ja ylösveto ennen kiitotiekosketusta). 
Yleisesti operaatiomäärä on laskeutumisten määrä x 2.

Vuonna 2013 kiitotietä 03 käytettiin laskeutumisiin 28 % ja lentoonlähtöihin 
24 %. Kiitotietä 21 käytettiin laskeutumisiin 63 % ja lentoonlähtöihin 66 %. 
Kiitoteiden toteutuneet käyttömäärät vuonna 2013 on esitetty kuvissa 4 ja 5.
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Kuva 4. Lentoonlähdöt Maarianhaminan lentoasemalla vuoden 2013 liikenteellä 
tarkasteltuna kiitotiekohtaisesti kuukausittain (lähde: Cognos10 ympäristökuutio).

Kuva 5. Laskeutumiset Maarianhaminan lentoasemalla vuoden 2013 liikenteellä 
tarkasteltuna kiitotiekohtaisesti kuukausittain (lähde: Cognos10 ympäristökuutio).

5.2 Reitit
Yleisilmailun koneet lentävät pääsääntöisesti näkölentosäännöillä. 
Näkölentosääntöjen mukaan lähialueelle ja sieltä pois lennetään 
ilmoittautumispaikkojen kautta. Yleisilmailu käyttää lähialueen luoteisreunalla 
sijaitsevaa ilmoittautumispaikkaa HAMMA ja kaakkoisreunalla sijaitsevaa 
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ilmoittautumispaikkaa LEMLA. Liikennetilanteen salliessa voidaan koneet 
selvittää myös suoraan reitille.

5.3 Laskukierroslentäminen
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetin päätöksen 26.2.2014 
lupamääräyksen 5 kohta c) kuuluu seuraavasti:

”Allmänflyg, inklusive övnings- och utbildningsflygning, som huvudsakligen sker 
inom flygplatsområdet eller med trafikvarv ska ske under tider 08.00-21.00.”

Laskukierroksella tarkoitetaan lentoa, jossa suoritetaan lentoonlähtö liittyen 
kiitotielle määriteltyyn lentoasemaa kiertävään laskukierroskuvioon, jota pitkin 
suoritetaan lähestyminen ja laskeutuminen samalle kiitotielle.

Laskukierroslentäminen Maarianhaminassa on vähäistä, kaikista lennoista alle 
prosentti. Myös helikopteri lentää tarvittaessa koulutustarkoituksessa 
laskukierrosta. Se on kuitenkin harvinaista.

Laskukierroslentäminen tapahtuu joko idän tai lännen puoleisessa 
laskukierroksessa riippuen kiitotieolosuhteista (laskukierroksen teoreettinen 
kuvaus on esitetty liitteessä 2). Idänpuoleinen laskukierros ulottuu lähelle 
Maarianhaminan kaupungin länsireunan asutusta. Lännenpuoleinen laskukierros 
sijoittuu kokonaan hajanaisen asutuksen alueelle.

5.4 Helikopteritoiminta
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighetin päätöksen 26.2.2014 
lupamääräyksen 5 kohdissa b) ja d) määrätään seuraavaa:

b) ”Nattetid, klockan 22.00 till 07.00, får inte förekomma annan flygverksamhet än 
trafikflyg, räddningsflyg och sjuktransporter, med undantag för oförutsedda händelser 
och nödsituationer.”

d) ”Mörkerflygning, innefattande övnings- och utbildningsflygning samt flygning för 
upprätthållande av certifikat, får utföras under högst 30 dagar per år klockan 07.00-
22.00.

Flygning för upprätthållande av behörighet för mörkerflygning för räddnings- och 
ambulansflygpersonal får dock utföras sammanlagt högst 15 av ovanstående 30 dagar 
under perioderna 20 april – 10 maj och 1-10 augusti och får då pågå högst 2 timmar 
efter ”tillräckligt mörker” enligt officiell grafisk kalender för flygning med NVIS-system. 
Mörkerflygningarna måste dock alltid avslutas senast klockan 02.00.

All mörkerflygning ska planeras och utföras så att minska möjliga olägenhet uppstår 
för närboende. Mörkerflygning som planeras att utföras efter 21.00 ska aviseras till 
berörda närboende 3 dagar i förväg. Den grafiska almanackan som ligger till grund för 
definitionen av ”tillräckligt mörker” ska delges närboende i samband med 
information.”
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Maarianhaminassa toimii Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab:n (SHT) 
ambulanssikopteri. SHT:n kopteri lentää lähes päivittäin potilassiirtoja Turkuun 
ja Uppsalaan. Lisäksi on jonkin verran hälytystehtäviä lähinnä Ahvenanmaan 
saaristoon. Koulutuslentoja lennetään tarpeen mukaan. Toiminta keskittyy 
päiväaikaan, mutta pimeälentokoulutus luonnollisesti iltaan. SHT:n helikopteri 
välttää koulutuslennoillaan asutuksen päällä lentämistä ja toimintaa yöllä kello 
22-8. SHT:n lisäksi on jonkin verran muuta satunnaista helikopteritoimintaa.

Kuva 6. Helikoptereilla tehdyt operaatiot Maarianhaminan lentoasemalla vuosina 1999–
2013 (lähde: Cognos10 ympäristökuutio).

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AS32 135 139 45 88 64 57 72 54 46 36 58 53 33
AS50 14 17 6 4 11 13 6 19 9 13 5 4 4
AS65 0 0 0 0 0 47 1 3 1 3 3 12 3
B06 23 6 11 2 9 1 3 5 4 13 0 2 2
B105 427 572 304 439 270 18 16 0 0 0 0 0 0
B412 8 7 1 4 4 0 0 4 8 5 0 4 30
EC20 9 6 0 0 0 0 4 3 0 15 2 1 1
EC35 1 2 0 0 574 502 693 813 836 759 690 798 610
H269 12 0 6 18 11 0 0 0 0 0 378 142 0
R44 9 4 2 6 5 30 14 4 10 24 6 14 12
S65C 0 0 0 22 14 16 15 13 4 3 0 0 0
S76 90 7 6 0 0 11 8 10 24 40 52 12 14
Yhteensä 756 771 407 586 978 696 839 953 951 925 1 216 1 066 733

Kuva 7. Eniten operoivien helikopterityyppien operaatiot Maarianhaminan lentoasemalla 
vuosina 2001–2013 (lähde: Cognos10 ympäristökuutio).

Kaksi eninten viime vuosina operoivaa konetta ovat EC35, joka on 
Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab:n (SHT) käyttämä pelastushelikopteri, ja 
AS32, joka on Rajavartiolaitoksen käyttämä Super Puma.
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5.5 Laskuvarjohyppytoiminta
Maarianhaminan lentoasemalla ei ole säännöllistä laskuvarjohyppytoimintaa. 
Vuonna 2013 laskuvarjohyppytoimintaa oli yhtenä viikonloppuna, jolloin 
toiminta tapahtui päiväsaikaan.

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 Melunhallintatoimenpiteiden yhteenveto
Maarianhaminan lentoaseman lentoliikenteen muodostama melualue on melko 
suppea liikennemäärien vähäisyydestä ja liikennöivästä kalustosta johtuen. 
Maarianhaminassa yöajan liikennettä on vähän.

Ennustetilanteessa 2020 Lden 55 dB melualue ulottuu pohjoisessa noin 1 300 
metrin ja etelässä noin 1 000 metrin etäisyydelle kiitotien päästä sekä kiitotien 
kohdalla molemmille puolille sivusuunnassa 300 metriä. Melualueen 
välittömässä läheisyydessä ei ole merkittäviä asuinalueita eikä lentoliikenne 
häiritse Ramsholmen Natura-aluetta.

Maarianhaminassa toimii Skärgårdshavets Helikoptertjänst Ab:n (SHT) 
ambulanssikopteri. Koulutuslentoja lennetään tarpeen mukaan. Toiminta 
keskittyy päiväaikaan, mutta pimeälentokoulutus luonnollisesti iltaan. SHT:n 
helikopteri välttää koulutuslennoillaan asutuksen päällä lentämistä ja toimintaa 
yöllä kello 22–08.
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7 Liitteet
Liite 1. AIP EFMA AD 2.14-1 Visual Approach Chart (13.12.2012)

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

Liite 2. AIP EFMA AD 2.14-2 Landing Chart (13.12.2012)

Laskeutumiskartta (LDG), joka on suunniteltu antamaan 
lentopaikasta ja sen ympäristöstä kuvan, 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 EFMA AD 2.4-1 Aerodrome Chart (13.12.2012)

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.


