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1 Tiivistelmä Joensuun lentoaseman 
melunhallintatoimenpiteistä

AIP:ssa 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. Jatkuva 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.
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2 Johdanto
Itä-Suomen ympäristölupaviraston 7.4.2008 myöntämässä 
ympäristölupapäätöksessä nro 58/08/1 on lupamääräyksessä 7 määrätty 
toiminnanharjoittajaa laatimaan lentomelun hallintasuunnitelma.

”Luvan saajan on laadittava lentomelun hallintasuunnitelma, josta käy ilmi 
lennonjohdon toimintatavat ohjata siviililentoliikennettä eri liikennetilanteissa ja 
aikoina. Suunnitelman mukaiset toimet on sisällytettävä osaksi lennonjohdon 
käytäntöjä. Suunnitelma on päivitettävä kolmen vuoden välein. Suunnitelma 
tulee toimittaa 31.12.2009 alkaen tiedoksi Pohjois-Karjalan 
ympäristökeskukselle ja Liperin ja Kontiolahden kuntien ja Joensuun kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisille.”

Päätöksessä on annettu erikseen määräys meluselvityksen laatimisesta.

Ympäristölupamääräyksen edellyttämä ensimmäinen melunhallintasuunnitelma 
astui voimaan 1.1.2010.

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 Joensuun lentoaseman melunhallintasuunnitelma ei koske 
puolustusvoimien toimintaa.

4 Joensuun lentoasema ja toimintaympäristö
Joensuun lentoaseman rakentaminen aloitettiin vuonna 1937 ja käytössä se oli 
muutamia vuosia myöhemmin. Laskeutumismääriltään Joensuun lentoasema oli 
vuonna 2014 Suomen 15. vilkkain lentoasema (2 452 laskeutumista).

Valtaosa Joensuun lentoaseman toiminnasta on siviililentotoimintaa, joka 
jakautuu kotimaan reittiliikenteeseen (1 443 laskeutumista) ja yleisilmailuun 
(985 laskeutumista). Sotilasliikenteen laskeutumisia oli Joensuun lentoasemalla 
34 vuonna 2014.

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

http://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistojulkaisut/selvitykset
http://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistojulkaisut/selvitykset
https://ais.fi/ais/eaip/fi/
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4.1 Sijainti
Joensuun lentoasema sijaitsee noin 10 kilometriä Joensuun kaupungin 
keskustasta luoteeseen. Lentoaseman läheisyydessä on taajamatyyppistä 
asutusta Onttolassa lentoaseman kaakkoispuolella noin 1,5-2 kilometrin 
etäisyydellä kiitotien päästä. Lentoaseman luoteis- ja pohjoispuolella on 
hajanaista asutusta. Muilta osin lentoasemaa ympäröivät pelto-, metsä- ja 
vesialueet. Lentoaseman ja asutuksen sijainti on esitetty liitekartassa 1.

Joensuun lentoaseman melunhallinnan kannalta ongelmallisinta on asutuksen 
läheisyys lentoaseman kaakkoispuolella (ks. liite 1). Joensuun keskusta 
sijaitsee pääosin laskeutumiskiitotien 28 jatkeen eteläpuolella, mutta asutusta 
on kiitotien jatkeella kaupungin itäosassa noin 10–13 kilometrin etäisyydellä 
kiitotien päästä. Onttolan asuinalue sijaitsee kiitotien jatkeella hyvin lähellä 
lentoasemaa.

Joensuun lentoasemaa lähinnä sijaitsevat koulut ovat Onttolassa noin 3-4 
kilometrin etäisyydellä lentoaseman kaakkoispuolella. Kiitoteiden jatkeilla ei ole 
kouluja alle 10 kilometrin etäisyydellä kiitotien päästä. Lähin sairaala sijaitsee 
Joensuussa noin 8 kilometrin etäisyydellä lentoasemasta. Kiitoteiden jatkeilla ei 
ole sairaaloita.

4.2 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.

Joensuun lennonjohdon hallinnoima valvottu ilmatila koostuu lähialueesta (CTR) 
ja lähestymisalueesta (TMA). Lähialue sijaitsee liitteen 2 kartalla katkoviivalla 
rajatulla alueella käsittäen ilmatilan merenpinnasta 2000 jalan (610 m) 
korkeuteen asti. Lähialueen yläpuolella olevaa ja sivurajoiltaan laajempaa 
ilmatilan osaa kutsutaan lähestymisalueeksi.
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4.3 Lennonjohto
Joensuun lentoasemalla on yhdistetty lähi- ja lähestymislennonjohto. Lähi- ja 
lähestymislennonjohto vastaa lähi- ja lähestymisalueella lentävästä sekä 
vastuualueellaan maassa liikkuvasta liikenteestä.

Ennen jokaisen johdetun lennon aloittamista ilma-aluksen tulee pyytää 
lennonjohdolta reittiselvitys, joka sisältää pääsääntöisesti matkalentoreitin 
määränpäähän ja käytettävän lentokorkeuden. Joensuun lennonjohto saa 
reittiselvityksen Suomen aluelennonjohdolta (ACC = Area Control Center, kuva 
1). Ilma-aluksen jättäessä Joensuun ilmatilan, lennonjohto luovuttaa ilma-
aluksen aluelennonjohdolle.

Joensuun lennonjohto vastaanottaa saapuvat ilma-alukset aluelennonjohdolta. 
Saapuvat ilma-alukset käyttävät pääsääntöisesti tuloreittejä, jotka johtavat 
lähestymisalueen reunalta loppulähestymisen alkuun, noin 20 kilometrin 
etäisyyteen kiitotien päästä. Loppulähestyminen suoritetaan joko 
mittarilähestymismenetelmän (RNAV, ILS) mukaisesti tai hyvällä säällä 
näköyhteydessä kiitotiehen (näkölähestyminen), jolloin lähestymisen loppuosa 
on yleensä lyhempi 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 (LIPPI, POLVI, KONTI, 
SUHMU) kautta. Portit on esitetty mm. näkölähestymiskartassa (Visual 
Approach Chart, VAC), joka on liitteenä 2.

Kuva 1. Ilmatilan jakautuminen ja lennonjohdon tehtävät lähestymisten ja 
lentoonlähtöjen eri vaiheissa.
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5 Lentotoiminta Joensuun lentoasemalla
Joensuun lentoasemalla oli vuonna 2014 yhteensä noin 2 500 laskeutumista. 
Vuoden 2014 laskeutumisista noin 1 % oli sotilasilmailua, 40 % 
harrasteilmailua ja 59 % liikenneilmailua.

Joensuun lentoasemalla oli vuonna 2014 yhteensä 4 904 lento-operaatiota. 
Operaatio on yksi lentoonlähtö tai laskeutuminen, jolloin yksi lento sisältää sekä 
lentoonlähdön että laskeutumisen eli kaksi operaatiota. Kuvassa 2 esitetty 
operaatioiden määrä on kuluneen viimeisten 15 vuoden aikana vähentynyt noin 
9 500 operaatiosta hieman alle 5 000 operaatioon. Liikenneilmailun 
operaatiomäärät ovat vähentyneet vuosituhannen vaihteesta noin 
kolmanneksella. Sotilasilmailun määrät ovat vähentyneet noin 200–300 
vuosittaisesta operaatiosta alle sataan vuosittaiseen operaatioon. Yleisilmailun 
operaatioiden vuosittainen määrä on Joensuun lentoasemalla puolittunut 
vuosituhannen vaihteen tasosta. Muiden lentojen (koulutus-, pelastus- ja 
valokuvauslennot, yms.) määrä on vaihdellut laskevana trendinä siten, että 
viime vuosina näitä on ollut muutamia satoja operaatioita vuosittain.

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
0

1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000

10 000

Liikenneilmailu Yleisilmailu Sotilasilmailu Muut

EFJO liikenteen määrä 1999-2014

Kuva 2. Joensuun lentoaseman operaatiomäärien kehittyminen vuosina 1999–2014.

Vuonna 2014 Joensuun lentoasemalla operoivat yleisimmin ATR 72-500–
potkurikoneet. Seuraavaksi yleisin konetyyppi oli 1-mäntämoottorinen 
potkurikone, joilla lennetään pääasiassa yleisilmailun lentoja. 
Potkurikoneoperaatioita oli vuonna 2014 noin 11,1 päivässä eli 5-6 lentoa.
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Taulukko 1. Operaatiot vuorokaudessa lentokoneittain ja vuorokaudenajoittain vuonna 
2014.

Joensuun lentoaseman vuoden 2014 operaatioiden määrä 
lentokonelajeittain

Lentokonelaji

Päivä Ilta Yö Yhteensä 
per 

vuorokausi

1P 1-mäntämoottoriset potkurikoneet 2,7 0,7 0,0 3,4

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

2P 2-mäntämoottoriset potkurikoneet 0,9 0,4 0,0 1,3

2T 2-moottoriset 
potkuriturbiinikoneet 0,0 0,0 0,0 0,0

JT Muut suihkukoneet 0,1 0,0 0,0 0,1

AT75 ATR 72-500 potkuriturbiinikone 4,6 1,6 0,0 6,2

AT45 ATR 42-500 potkuriturbiinikone 0,0 0,0 0,0 0,0

A320 A320 suihkumatkustajakone 0,0 0,0 0,0 0,1

B737 B737 suihkumatkustajakone 0,1 0,0 0,1 0,2

E170
/190

E170 ja E190 
suihkumatkustajakoneet 0,1 0,0 1,1 1,2

MIL Ilmavoimien hävittäjät 0,0 0,0 0,0 0,0

HEKO Helikopterit 0,3 0,0 0,0 0,3

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

Yhteensä 9,2 2,8 1,3 13,3

Joensuun lentoasemalla liikenne tapahtuu suurimmaksi osaksi päiväaikaan. 
Vuonna 2014 Joensuun lentoasemalla oli yöajan operaatioita keskimäärin 1,3 
operaatiota per yö. Näistä 98 % oli liikenneilmailun operaatioita. Yöajan 
lentoonlähtöjä ja laskeutumisia oli keskimäärin joka toisena päivänä. Aamun 
ensimmäinen lentoonlähtö oli noin aamukuudelta ja illan viimeinen 
laskeutuminen tapahtui vähän yli puolenyön. Näissä lennoissa käytettiin 
E170/190–koneita.

5.1 Kaupallinen siviili-ilmailu
Matkustajia Joensuun lentoasemalla vuonna 2014 oli noin 138 000, joista 
kansainvälisen liikenteen matkustajia oli noin 10 %. Matkustajamäärällä 
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mitattuna Joensuun lentoasema oli vuonna 2014 Suomen 10. vilkkain 
lentoasema.

Säännöllisessä reittiliikenteessä Joensuun lentoasemalla operoi Finnair. Vuonna 
2014 Joensuun lentoaseman kaupallisessa siviili-ilmailussa yleisimmin käytetyt 
koneet olivat ATR 72-500–potkurikoneita. Toiseksi käytetyin yksittäinen 
konetyyppi oli Embraer 190–suihkumatkustajakone (10 %).

Kaupallisen siviili-ilmailun lennoista 63 % tapahtui vuonna 2014 päiväaikana 
klo 07-19 ja 16 % yöaikana klo 22–07. Yöajan lennoista yli puolet lennettiin 
E190-koneilla.

5.2 Siviililentokoulutus
Laskukierroslennolla tarkoitetaan lentoa, jossa suoritetaan lentoonlähtö liittyen 
kiitotielle määritettyyn 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 224 eli 5 % 
kaikista operaatioista. Koulutuskoneet olivat 1- ja 2-mäntämoottorisia 
potkurikoneita.

Joensuun lentoasemalla koulutuslennot painottuvat kesäaikaan. 
Koulutuslentojen operaatioita oli vuoden 2014 operaatioista laskettuna 
keskimäärin 0,4 operaatiota vuorokaudessa, joista vähän yli puolet päivällä ja 
loput illalla. Vuonna 2014 yöaikana ei ollut yhtään koulutuslento-operaatiota.

5.3 Laskukierroslentäminen
Joensuun lentoaseman lennoista vuonna 2014 noin 33 % oli yleisilmailua. 
Laskukierroslentämistä oli noin 5 % kaikista lennoista. Eritasoisten 
lentolupakirjojen suorittamiseen tarvitaan tietty määrä laskeutumisia, joita 
harjoitellaan lentämällä laskukierroksessa. Puolen tunnin lentoharjoituksen 
aikana ehtii lentämään noin viisi laskukierrosta.

Koulutuslennot ajoittuvat suurimmaksi osaksi maalis-syyskuulle, vilkkain 
toiminta heinä-elokuulle. Yleisilmailukoulutusta Joensuun lentoasemalla on klo 
07-22 välisenä aikana. Pimeälentokoulutuksia ei yksittäisiä tapauksia lukuun 
ottamatta ole juuri lainkaan.

Laskukierroslentäminen tapahtuu joko etelän- tai pohjoisenpuoleisessa 
laskukierroksessa riippuen kiitotieolosuhteista (laskukierroksen teoreettinen 
kuvaus on esitetty liitteessä 3). Pohjoisenpuoleinen laskukierros sijoittuu 
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etelänpuoleista laskukierrosta vähemmän asutuille alueille ja sitä käytetään 
aina kiitotien 10 ollessa käytössä. Laskukierroslentämisessä kiitotieltä 28 
käytetään normaalisti etelänpuoleista laskukierrosta, mutta pohjoisenpuoleista 
käytetään aina kun se on lennonjohdollisista syistä tarkoituksenmukaista. 
Laskukierroslentämisessä lentokoneiden laskukierroskorkeus on 700–1000 
jalkaa merenpinnasta.

Joensuun lentoasema järjestää ajoittain yleisilmailijoiden tiedotustilaisuuden, 
jossa kerrotaan ilmailukerhojen jäsenille harrastustoiminnan toiminta-ajat ja –
ohjeet.

Joensuun lentoasemalla yleisilmailua vuonna 2014 oli 1 624 operaatiota. Näistä 
7 operaatiota eli alle prosentti tapahtui yöaikaan klo 22–07.

5.4 Helikopteritoiminta
Joensuun lentoasemalla operoi etenkin kesäaikaan 1-2 yleisilmailun 
siviilihelikopteria. Vuonna 2014 helikopterioperaatioiden kokonaismäärä oli noin 
120 kappaletta, mikä on noin 2 % kaikista Joensuun lentoaseman 
operaatiomääristä (lähde: Cognos, ympäristökuutio). Helikopterilentokoulutus 
Joensuun lentoasemalla on vähäistä. Pelastus- ja rajavartiolaitoksen 
kopteritoiminta sijoittuu toisaalle kuin Joensuun lentoasemalle, mutta ne käyvät 
usein tankkaamassa Joensuun lentoasemalla.

Helikoptereiden lentoonlähdöt ja laskeutumiset tapahtuvat asematasoilla. 
Matkalennoilla helikopterit käyttävät pääsääntöisesti samoja reittejä kuin 
näkölentosäännöillä lentävät muut ilma-alukset.

Joensuun lentoaseman helikopteritoiminta on valtaosaltaan (69 %) valvonta- ja 
pelastustoimintaa.

5.5 Laskuvarjohyppytoiminta
Joensuun lentoasemalla suoritetaan satunnaisesti laskuvarjohyppytoimintaa. 
Laskuvarjohyppytoiminta on ollut vähäistä vuodesta 2014 alkaen. Nykyisin 
toimintaa harjoitetaan vain yksittäisinä päivinä vuosittain.

Joensuun lentoasemalla ei ole julkaistua laskuvarjohyppypaikkaa. 
Laskuvarjohyppytoimintaa Joensuun lentoasemalla voi harrastaa kesäaikana, 
noin klo 22 asti. Laskuvarjohyppylentoja on nykyisellään erittäin harvoin, 
korkeintaan muutamana päivänä vuodessa.

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

Finavian käsityksen mukaan laskuvarjohyppylentojen melun kiusallisuus johtuu 
pitkäkestoisesta mutta pienestä äänitasosta. Ottaen huomioon sen, että 
lentojen korkeudennostovaihe ohjataan lentoasema-alueen pohjoispuolelle, 
Finavian käsityksen mukaan laskuvarjohyppytoiminnan 
melunhallintatoimenpiteet ovat asianmukaiset.
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5.6 Lentokoneiden melu
Joensuun lentoaseman meluselvitys on tehty vuonna 2001 (Ilmailulaitos, 
Joensuun lentoasema, lentokonemelualueet nykytilanteessa 2000 ja 
ennustetilanteessa 2020, yleistason tarkastelu, A15/2001). Selvityksessä on 
laskettu meluvyöhykkeet kolmen vilkkaimman kuukauden liikenteen perusteella 
vuodelta 2000 ja kasvuarvion perusteella ennustetilanteessa vuonna 2020. 
Meluselvityksessä on huomioitu sekä Joensuun lentoaseman siviili- että 
sotilaslentoliikenne.

Ennustetilanteessa 2020 liikennemäärien on oletettu kasvavan 
kaksinkertaiseksi vuoden 2000 kolmen vilkkaimman kuukauden tilanteesta. 
Melualue on nykytilannetta leveämpi kiitotien suunnassa ja pidempi. Lden 55 dB 
ylittävä kokonaisliikenteen meluvyöhyke ulottuu kiitotien päästä noin 4 
kilometriä kaakkoon ja 1,3 kilometriä luoteeseen sekä noin 0,5 kilometriä 
kiitotien sivuille. Ennustetilanteessa 2020 lentoaseman kaakkoispuolella oleva 
Onttolan asuinalue sijaitsee noin puoliksi Lden 55 dB ylittävällä 
kokonaisliikenteen melualueella. Ennustetilanteessa arvioidaan Lden 55 dB 
ylittävällä melualueella asuvan noin 90 asukasta. Ennustetilanteen 2020 
kokonaisliikenteen melualue on esitetty kuvassa 3.

Kuva 3. Joensuun lentoaseman kokonaislentoliikenteen aiheuttaman lentokonemelun 
(Lden) leviäminen vuonna 2020.
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5.7 Yhteydenotot
Joensuun lentoaseman ympäristölupamääräyksessä 21 on edellytetty, että 
Finavian tulee laatia suunnitelma melua koskevien yhteydenottojen ja 
valitusten vastaanottamisesta.

”Luvan saajan on laadittava suunnitelma 31.12.2009 mennessä lentoaseman 
vaikutusalueelta tulevien melua koskevien yhteydenottojen ja valitusten 
vastaanottamisesta, kirjaamisesta ja niihin vastaamisesta. Suunnitelmaan tulee 
kirjata yhteystahot, joille siviili-ilmailua koskevat tiedustelut ja valitukset 
osoitetaan. Yhteystahot on esitettävä luvan saajan internet-sivuilla. 
Suunnitelma tulee toimittaa tiedoksi Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle ja 
Liperin ja Kontiolahden kuntien ja Joensuun kaupungin 
ympäristönsuojeluviranomaisille.

Yhteenveto melua koskevista yhteydenotoista sekä selvitys niistä 
toimenpiteistä, joihin on niiden perusteella ryhdytty, tulee toimittaa vuosittain 
valvontaviranomaiselle vuosiraportoinnin yhteydessä.”

Finavia on laatinut suunnitelman lentomeluilmoitusten vastaanottamisesta ja 
siviili-ilmailun yhteydenottojen käsittelystä joulukuussa 2009. Finavian internet-
pohjainen ympäristöasioita koskeva palautejärjestelmä 
(http://www.finavia.fi/fi/tietoa-
finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistopalaute/) on otettu käyttöön 
Joensuun lentoasemalla 1.1.2009.

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

Melua koskeviin yhteydenottoihin vastaa Joensuun lentoaseman lennonjohto. 
Yhteydenottoihin pyritään vastaamaan mahdollisimman nopeasti.

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

Yhteydenotot siviili-ilmailusta

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

Yhteydenotot sotilasilmailusta

Ilmavoimien internetsivuilta:
http://ilmavoimat.fi/tietoa-meista

Puhelimitse:
Puolustusvoimien puhelinvaihde, p. 0299 800

Melua koskevat yhteydenotot 1.1.2012–31.12.2015

http://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistopalaute/
http://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistopalaute/
http://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistopalaute/
http://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistopalaute/
http://ilmavoimat.fi/tietoa-meista
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Finavia on vastaanottanut Joensuun lentoaseman toimintaa koskevia 
yhteydenottoja 1.1.2012–31.12.2015 välisenä aikana yhteensä 10 kappaletta, 
joista yksi koski matkalentokorkeudessa lentävien koneiden aiheuttamaa 
häiriötä, kolme mittaus- tai kuvaustehtävissä olleen helikopterin toimintaa ja 
kaksi vesitason harjoittelua järvellä. Muut palautteet eivät liittyneet meluun tai 
ympäristöasioihin.

6 Siviililentoliikenteen melunhallinta
Itä-Suomen ympäristölupaviraston Joensuun lentoasemalle 7.4.2008 
myöntämässä ympäristöluvassa on melunhallinnan periaatteista määrätty 
seuraavaa:

1. ”Joensuun lentoaseman ilmailuliikenne on järjestettävä siten, että siitä aiheutuva 
lentomelu ehkäistään asuinalueilla mahdollisimman tehokkaasti.”

2. ”Toiminta on järjestettävä siten, että melualue Lden >55 dB ei laajene siten, että 
melualueelle jää uusia asumiseen käytettäviä alueita, jotka eivät sisälly lupahakemuksen 
liitteenä olevassa melun leviämismallilaskentaan perustuvan selvityksen ”Ilmailulaitos 
A15/2001” liitekartan 4 mukaiseen Lden >55 dB melualueeseen.”

6.1 Lentokoneita koskeva melun sääntely
Ilma-alusten melupäästöjä säädellään kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö 
ICAO:n normeilla ja standardeilla. Melunormit ovat Suomessa osa 
lentokelpoisuusvaatimuksia ja niitä valvoo Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi. 
Suomessa sallitaan vain ICAO annex 16 dokumentin chapter 3 ja 4 vaatimukset 
täyttävät koneet. Sotilasilma-aluksia eivät nämä melumääräykset koske.

6.2 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
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 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.

6.3 Kiitoteiden käyttö
Joensuun lentoasemalla on luode-kaakkosuuntainen kiitotie 10/28. Kiitotie on 
pituudeltaan 2 500 metriä. Ilma-alusten nousut ja laskut pyritään 
lentoturvallisuussyistä tekemään vastatuuleen. Tästä syystä vallitseva 
tuulensuunta määrää kulloinkin ensisijaisesti käytettävän kiitotien. Kiitotien 
käyttötavan valintaan vaikuttavat ensisijaisesti turvallisuusnäkökohdat ja myös 
rullausteiden ja terminaalin sijainti.

ILS-järjestelmä, Instrument Landing System, on Joensuun lentoasemalla 
käytettävissä kiitotielle 28 (laskeutumiset kaakosta). ILS-järjestelmän avulla 
suoritetaan lähestymisiä normaaleissa tilanteissa ja rajoitetun näkyvyyden 
olosuhteissa.

Joensuun lentoaseman reittilennot suuntautuvat pääsääntöisesti lounaaseen 
(Helsinki). Lentoonlähdöistä suurin osa tapahtuu kiitotieltä 10 kaakkoon. ILS-
järjestelmän vuoksi liikenneilmailusta suurin osa laskeutuu kaakosta.

Lentoliikenteen reitteihin lentoaseman läheisyydessä ja kiitotien suunnan 
valintaan vaikuttavat ulkoiset olosuhteet kuten tuulen voimakkuus ja suunta, 
pilven alaraja, näkyvyys, kiitotieolosuhteet ja käytössä olevat 
lähestymismenetelmät sekä liikennetilanne.
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Kuvat 4. ja 5. Lentoonlähdöt ja laskeutumiset kiitotiekohtaisesti tarkasteltuna eri 
vuorokaudenaikoina Joensuun lentoasemalla vuonna 2014. (Lähde: Cognos10, 
ympäristökuutio)

Kuvien 4 ja 5 perusteella Joensuun lentoaseman kiitoteiden käytön toteumasta 
havaitaan, että lentoonlähdöt tapahtuvat useimmin kiitotieltä 10 kaakkoon (79 
%) ja laskeutumiset enimmäkseen kaakosta kiitotielle 28 (82 %). Ilta- ja 
yöaikana lähes kaikki koneet laskeutuvat kiitotielle 28.

ILS-laitteet ovat käytettävissä kiitotielle 28, mikä vaikuttaa siihen, että etenkin 
öisin ja huonon näkyvyyden aikana koneet tulevat laskuun kaakosta. Valtaosa 
Joensuun lentoaseman liikenteestä suuntautuu etelään/etelästä, ja lyhimmän 
reitin käyttäminen on kokonaistaloudellisesti perusteltua.

6.4 Reitit
Mittarilentosäännöt

Joensuun lentoaseman reittilentojen lähtöpaikka tai määränpää on 
pääsääntöisesti Helsinki.

Kiitotien 10 ollessa käytössä saapuvat lennot johdetaan lentokentän 
lounaispuolelle noin 20 kilometrin etäisyydelle, josta ne aloittavat lähestymisen 
oikealla kaarrolla loppulähestymislinjalle. Lähestymisliu’un ilma-alukset 
aloittavat noin 10 kilometrin etäisyydeltä kiitotien päästä.

Kiitotien 28 ollessa käytössä saapuvat lennot johdetaan lentokentän 
kaakkoispuolelle noin 20 kilometrin etäisyydelle lentokentästä, josta ne 
aloittavat lähestymisen vasemmalla kaarrolla loppulähestymislinjalle. 
Lähestymisliu’un ilma-alukset aloittavat noin 10 kilometrin etäisyydeltä kiitotien 
päästä Joensuun keskustan päällä. Kiitotietä 28 käytetään laskeutumisiin 
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erityisesti huonon sään vallitessa kiitotiellä olevan paremman 
lähestymisvarustuksen johdosta.

Lähtevä kaupallinen liikenne kiitotieltä 10 jatkaa lähtösuunnassaan kohti itää 
Joensuun kaupungin päälle, jonka jälkeen aloitetaan oikea kaarto kohti etelää.

Kiitotien 28 lentoonlähdöt suuntautuvat lähtösuunnassaan länteen kohti 
harvaan asuttua aluetta, jonka jälkeen aloitetaan vasen kaarto kohti etelää.

Näkölentosäännöt

Yleisilmailun koneet lentävät pääsääntöisesti näkölentosäännöillä. 
Näkölentosääntöjen mukaan lähialueelle ja sieltä pois lennetään 
ilmoittautumispaikkojen LIPPI, POLVI, KONTI, SUHMU 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. Asutuskeskuksen 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 Joensuun lentoaseman CTR-
alueen muoto muutettiin suorakaiteeksi. VFR-ilmoittautumispaikkojen sijainnit 
tarkistettiin ja nimettiin uudelleen. Aikaisempien ilmoittautumispaikkojen 
sijainnit muuttuivat hieman, mutta muutoksen vaikutukset reittien sijaintiin 
ovat vähäisiä ja vain ilmoittautumispaikkojen läheisyydessä.

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

7 Johtopäätökset
Laskeutumismääriltään (2 452 laskeutumista) Joensuun lentoasema oli vuonna 
2014 Suomen 15. vilkkain lentoasema.

Joensuun lentoaseman lentotoiminta on valtaosaltaan siviililiikennettä. 
Päivittäisiä operaatioita oli vuonna 2014 keskimäärin 13,3. Operaatioista yli 
puolet on kaupallista lentotoimintaa ja loput yleis- ja muuta ilmailua.

Joensuun lentoasemalla liikennöivät pääasiassa vähämeluisat potkurikoneet ja 
pienehköt suihkukoneet. Aikataulun mukaisessa reittiliikenteessä Joensuun 
lentoasemalla liikennöivät yleisimmin ATR75-potkurikoneet (yhteensä noin 6,2 
operaatiota vuorokaudessa) ja 1-mäntämoottoriset potkurikoneet (yhteensä 
noin 3,4 operaatiota vuorokaudessa). Vuonna 2014 kaikesta liikenteestä 69 % 
tapahtui päiväaikana klo 7-19 ja 21 % illalla klo 19–22.

Vuonna 2014 yöaikaisia (klo 22–07) lentoonlähtöjä oli keskimäärin 0,7 
vuorokaudessa ja laskeutumisia 0,6 vuorokaudessa. Finavian arvion mukaan 
näin vähäisellä yöaikaisten operaatioiden määrällä ei ole merkittäviä 
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vaikutuksia. Joensuun lentoasemalla operoivan kaluston pienen koon ja 
vähämeluisuuden vuoksi myös yksittäiset melutapahtumat jäävät 
melutasoltaan pieniksi.

Joensuun lentoaseman siviili- ja sotilaslentoliikenteen yhteensä muodostama 
melualue on melko suppea liikennemäärien vähäisyydestä ja liikennöivän 
kaluston koosta johtuen. Ennustetilanteessa vuonna 2020 Lden 55 dB ylittävä 
melualue ulottuu Onttolan asuinalueelle, mutta ei Joensuun keskustaan. 
Onttolan asuinalue sijaitsee niin lähellä lentoasemaa, että sen väistäminen ei 
lentoliikenteen turvallisuusmääräyksien vuoksi ole mahdollista.

Lentoasemalle tulleiden yhteydenottojen perusteella arvioituna lentokonemelun 
paikallinen kiusallisuuden kokeminen on vähäistä. Finavian 
palautejärjestelmään on kolmen vuoden ajanjakson aikana tullut kuusi ilma-
alusten melua koskevaa yhteydenottoa. Viisi näistä koski yleis- tai muun 
lentotoiminnan aiheuttamaa melua ja yksi matkalentokorkeudessa lentävän 
siviilireittiliikenteen aiheuttamaa melua.

Laskeutuvat lentokoneet lentävät turvallisuussyistä kiitotien suuntaista suoraa 
pitkin 10–15 kilometriä (hyvissä olosuhteissa näkölähestymisellä voi tehdä 
lyhyemmän finaalin) ennen laskeutumista. Tämän vuoksi erityisesti kiitotien 
jatkeella melua esiintyy säännöllisesti.

Melunhallinnan kannalta kiitoteiden käyttösuunnilla on suuri merkitys. Kiitotien 
käyttö perustuu kuitenkin ensisijaisesti turvallisuusnäkökohtien 
varmentamiseen ja siten tuulen suuntaan sekä ILS-järjestelmän sijaintiin.

Joensuun lentoaseman lennoista valtaosa kulkee reittiä Joensuun ja Helsinki-
Vantaan lentoasemien välillä, jolloin sekä lentoonlähtevät että laskeutuvat 
koneet suuntaavat lounaaseen tai saapuvat lounaasta. Aika- ja 
polttoainetaloudellisesti lentoreitit tulisi pitää mahdollisimman lyhyinä ja 
suorina.

Laskuvarjohyppytoiminta voi aiheuttaa kiusallisuutta melutapahtuman pitkän 
keston vuoksi. Lentojen määrä on kuitenkin erittäin vähäinen muuhun 
lentotoimintaan verrattuna. Vuonna 2014 yleisilmailusta yli 99 % tapahtui 
päivä- ja ilta-aikana klo 07-22.

Yhteenvetona todetaan, että lentokonemelu ei aiheuta Joensuun lentoasemalla 
ongelmia ja melunhallintatoimet ovat asianmukaiset.
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8 Liitteet
AIP-kartat ovat jatkuvasti päivitettävää aineistoa ja niiden voimassaolo 
on tarkistettava osoitteesta https://ais.fi/ais/eaip/fi/.

Liite 1. Joensuun lentoaseman melunhallinnan lähtökohdat

Kartalla esitetään lentoaseman ja asutuksen sijainti, kiitoteiden 
käyttösuunnat sekä liikenneilmailun standardilähestymisreitit.

Liite 2. AIP EFJO AD 2.14-1 Visual approach chart

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

Liite 3. AIP EFJO AD 2.14-3 Landing chart

Laskeutumiskartta (LDG) 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 4. AIP EFJO 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.
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