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1 Tiivistelmä Vaasan 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.

AIP, Vaasan lentoasema, paikalliset melunvaimennusmenetelmät
Lähde: ote EFVA AD2.21, kohdat 1 ja 2 (Suomen ilmailukäsikirja AIP)
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2 Johdanto
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston 27.5.2016 myöntämässä Vaasan 
lentoaseman ympäristölupapäätöksessä nro 87/2016/1 on lupamääräyksessä 
12 määrätty toiminnanharjoittajaa laatimaan siviililiikenteen lentomelun 
hallintasuunnitelma.

12. Luvansaajan on laadittava 31.12.2016 mennessä lentomelun 
hallintasuunnitelma, josta käyvät ilmi lennonjohdon toimintatavat ohjata 
lentoliikennettä eri liikennetilanteissa ja eri aikoina. Suunnitelman mukaiset 
toimet on sisällytettävä osaksi lennonjohdon käytäntöjä.

Lentomelun hallintasuunnitelma tulee toimittaa sen valmistuttua tiedoksi 
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle ja Vaasan kaupungin ja Mustasaaren 
kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisille. 
Melunhallintasuunnitelmasta on tiedotettava yleisölle vähintään 
luvansaajan sähköisillä sivuilla viimeistään kuukauden kuluttua lentomelun 
hallintasuunnitelman valmistumisesta.

Lentomelun hallintasuunnitelma on päivitettävä tarvittaessa aina silloin, 
kun toiminnassa tapahtuu meluun vaikuttavia muutoksia. Lentomelun 
hallintasuunnitelman päivitystarve on arvioitava vuosittain. Arvioinnin tulos 
tulee raportoida vuosittain ympäristönsuojelun vuosiyhteenvedon 
yhteydessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukselle lupamääräyksen 29 
mukaisesti.

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 julkaisemalla se Airportalissa. Melunhallintasuunnitelma 
julkaistaan myös Finavian verkkosivuilla osoitteessa 
https://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/selvitykset/.

Tämä Vaasan lentoaseman melunhallintasuunnitelma ei koske lentoasemalla 
mahdollisesti tapahtuvaa puolustusvoimien toimintaa.

https://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/selvitykset/
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4 Vaasan lentoasema ja toimintaympäristö
Vaasan lentoasema on valmistunut vuonna 1938. Laskeutumismääriltään se on 
Helsinki-Vantaan lentoaseman jälkeen Suomen kolmanneksi vilkkain 
lentoasema liikenneilmailun osalta (2 942 liikenneilmailun laskeutumista 
vuonna 2016). Matkustajamääriltään Vaasan lentoasema oli vuonna 2016 
Suomen viidenneksi vilkkain (noin 289 000 matkustajaa).

Vuonna 2016 Vaasan lentoasemalla oli yhteensä noin 5 200 laskeutumista. 
Suurin osa Vaasan lentoaseman toiminnasta on siviililentotoimintaa, joka 
jakautuu liikenneilmailuun (2 942 laskeutumista) ja yleisilmailuun (1 838 
laskeutumista). Ilmavoimilla on Vaasassa satunnaista 
lähestymisharjoittelutoimintaa (48 laskeutumista).

Lentoasemalla on käytössä yksi kiitotie, joka on pituudeltaan 2 500 metriä ja 
leveydeltään 45 metriä. Kiitotien suunta etelään on nimeltään 16 ja pohjoiseen 
nimeltään 34. Etelän suunnasta laskeutuvat koneet laskeutuvat kiitotielle 34 ja 
etelän suuntaan lähtevät koneet nousevat kiitotieltä 16. Ainoastaan kiitotielle 
16 lentoaseman pohjoispuolelta voidaan laskeutua 
mittarilaskeutumisjärjestelmän (ILS) avulla (Aerodrome Chart, ADC, liitekartta 
4). Aiempi poikittaissuuntainen kiitotie on poistettu käytöstä eikä ole 
käytettävissä liikennöintiin.

Lisätietoja Suomen kaikista lentoasemista löytyy kirjattuna Suomen 
ilmailukäsikirjaan https://www.ais.fi/ais/aip/fi/index.htm.

4.1 Sijainti
Vaasan lentoasema sijaitsee noin 8 kilometriä Vaasan kaupungin keskustasta 
kaakkoon. Vaasan lentoasemaa ympäröivä alue on maa- ja 
metsätalousvaltaista. Lentoasemaa ympäröi hajanainen asutus ja tiiviimpää 
asutusta on länsi- ja luoteispuolella. Lähin haja-asutus sijaitsee noin 500 metrin 
etäisyydellä kiitotien keskivaiheilta länteen. Lähimmät asutuskeskittymät 
sijaitsevat noin 3-4 kilometrin etäisyydellä eri puolilla kiitotietä. Lentoaseman ja 
asutuksen sijainti on esitetty liitekartassa 1.

Vaasan lentoasemaa lähinnä sijaitsevat koulut ovat noin 3-4 kilometrin 
etäisyydellä lentoaseman luoteispuolella. Lähin sairaala sijaitsee Vaasan 
keskustassa. Lentoaseman läheisyydessä kiitoteiden jatkeilla ei ole kouluja tai 
sairaaloita.

https://www.ais.fi/ais/aip/fi/index.htm
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4.2 Ilmatilan kuvaus
Ilmatila on yleisesti jaettu valvottuun ja valvomattomaan ilmatilaan. Valvottu 
ilmatila on ala-, ylä- ja sivurajoiltaan rajattu ilmatila-alue, jossa lentämiseen 
vaaditaan lennonjohtoselvitys. Valvotussa ilmatilassa lennonjohto ohjaa 
liikennettä ja vastaa sen turvallisuudesta. Valvomattomassa ilmatilassa saa 
vastaavasti lentää ilman lennonjohtoselvitystä. Valvotun ilmatilan ulkopuolella 
lennettäessä lentäjä vastaa itse sääntöjen noudattamisesta, reittivalinnoista ja 
turvallisuudesta sekä itsensä että muiden osalta.

Lennonvarmistuspalveluja voidaan antaa joko lennonjohtopalveluna tai 
lennontiedotuspalveluna. Vaasan lentoasemalla on lennonjohtopalvelu.

Vaasan lennonjohdon hallinnoima lennonjohdon lähialue (CTR VAASA) sijaitsee 
liitteen 2 kartalla katkoviivalla rajatulla alueella. Lähialue käsittää ilmatilan 
merenpinnasta 1 800 jalan (549 m) korkeudelle asti. Ilmatila 1 800 jalan 
yläpuolella on Vaasan lähestymisaluetta (TMA VAASA). Vaasan lennonjohdon 
vastuulla on myös lennonjohtoalue (CTA), joka sijaitsee TMA:n ulkopuolella 
sektorissa kaakosta länteen. Tämän alueen alaraja on lentopinta 65 (noin 1 900 
m). Alue on suunniteltu helpottamaan jatkuvan liu’un (CD) toimintaa.

Pienkoneiden lentotoiminta tapahtuu pääasiassa näkölentosäännöillä, jossa 
lentäjä vastaa itse sääntöjen noudattamisesta, reittivalinnoista ja 
turvallisuudesta sekä itsensä että muiden osalta. Tästä syystä lentäminen 
ajoittuu säätilan ja valoisuuden mukaan. Yleisilmailussa näkölentosäännöillä 
lennettäessä minimilentokorkeus on 500 jalkaa (150 m). Lentoaseman 
lähialueella liikennettä ohjaa ja sen turvallisuudesta vastaa lennonjohto.

Vaasan lentoaseman ilmatilakartat on esitetty liitteissä 2-4.

4.3 Lennonjohto
Vaasan 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. Vaasan lennonjohto saa 
reittiselvityksen Suomen aluelennonjohdolta (ACC = Area Control Center, kuva 
1). Ilma-aluksen jättäessä Vaasan ilmatilan, lennonjohto luovuttaa ilma-
aluksen aluelennonjohdolle.

Vaasan lennonjohto vastaanottaa saapuvat ilma-alukset aluelennonjohdolta. 
Saapuvat ilma-alukset käyttävät pääsääntöisesti tuloreittejä, jotka johtavat 
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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 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 (VASSO, TERVA, MINNE) 
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 Vaasan lentoasemalla
Vaasan lentoasemalla oli vuonna 2016 yhteensä noin 5 150 laskeutumista, 
joten lento-operaatioiden määrä oli noin 10 300. Näistä noin 1 % oli 
sotilasilmailua, 42 % yleis- ja muuta ilmailua ja 57 % liikenneilmailua. 
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 16 vuoden aikana vähentynyt 
puoleen noin 21 000 operaatiosta noin 10 000 operaatioon. Liikenneilmailun 
operaatiomäärät ovat vähentyneet vuosituhannen vaihteesta lähes puolella. 
Sotilasilmailun määrä on vaihdellut melko voimakkaasti ja on viime vuosina 
ollut alle 100 vuosittaista operaatiota. Yleisilmailun operaatioiden vuosittainen 
määrä on Vaasan lentoasemalla vaihdellut noin 2 000-6 000 operaation välillä. 
Muiden lentojen (koulutus-, pelastus- ja valokuvauslennot yms.) määrä on 
vaihdellut viimeisellä vuosikymmenellä noin välillä 500-1 000 vuosittaista 
operaatiota.

Kuva 2. Vaasan lentoaseman operaatiomäärien kehittyminen vuosina 2000–2016.

Vuonna 2016 Vaasan lentoasemalla yleisimmin operoivat konetyypit olivat 2-
moottoriset potkuriturbiinikoneet ja 1-mäntämoottoriset potkurikoneet. Näitä 
potkuriturbiinikoneoperaatioita oli vuonna 2016 keskimäärin 10,2 päivässä ja 
mäntämoottoripotkurikoneoperaatioita 5,5 päivässä. Yleisin yksittäinen 
konetyyppi oli 2-moottorinen potkuriturbiinikone ATR72-500/600, jolla 
lennettiin keskimäärin viisi edestakaista lentoa päivässä. 
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Suihkumatkustajakoneella Embraer 190 lennettiin keskimäärin kaksi 
edestakaista lentoa päivässä.
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Taulukko 1. Operaatiot vuorokaudessa konetyypeittäin ja vuorokaudenajoittain.

Vaasan lentoaseman vuoden 2016 operaatioiden määrä lentokonelajeittain

Lentokonelaji Päivä Ilta Yö
Yhteensä/ 
vuorokausi

1P 1-mäntämoottoriset potkurikoneet 4,1 1,2 0,2 5,5
1T 1-moottoriset potkuriturbiinikoneet 0,1 0,0 0,0 0,1
2P 2-mäntämoottoriset potkurikoneet 1,2 0,1 0,0 1,3
2T 2-moottoriset potkuriturbiinikoneet 0,2 0,1 0,0 0,3
JT Muut suihkukoneet 0,3 0,1 0,0 0,4
A320 A320 suihkumatkustajakone 0,5 0,3 0,3 1,0
AT72/
75/76

ATR72-200/500/600 2-moottorinen 
potkuriturbiinikone

5,6 2,6 1,6 9,9

B737 B737 suihkumatkustajakone 0,2 0,1 0,2 0,5
E190 E190 suihkumatkustajakone 2,2 0,3 1,4 3,9
MIL Ilmavoimien hävittäjät 0,1 0,0 0,0 0,1
HEKO Helikopterit 0,1 0,0 0,0 0,1
MUUT Purjelentokoneet yms. 3,5 0,9 0,1 4,5
Yhteensä 18,5 5,7 4,0 28,2

Vaasan lentoasemalla liikenne tapahtuu suurimmaksi osaksi päiväaikaan. 
Vuonna 2016 lentoasemalla oli keskimäärin 4,0 operaatiota yössä. Näistä 90 % 
oli liikenneilmailun operaatioita ja loput yleisilmailua. Yöllisiä ambulanssilentoja 
oli yhdeksän. Aamun ensimmäinen lentoonlähtö oli yleisimmin noin klo 05.30–
06.30 E190 ja ATR72 –koneilla ja illan viimeiset laskeutumiset puolenyön 
jälkeen noin klo 01 asti.

5.1 Kaupallinen siviili-ilmailu
Matkustajia Vaasan lentoasemalla oli vuonna 2016 noin 289 000, joista 
kansainvälisen liikenteen matkustajia oli noin 40 %.

Säännöllisessä reittiliikenteessä Vaasan lentoasemalla operoivat Finnair ja SAS. 
Kaupallisessa siviili-ilmailussa yleisimmin käytetyt koneet olivat ATR72-500/600 
-potkuriturbiinikoneita ja E190-suihkumatkustajakoneita.

Kaupallisen siviili-ilmailun lennoista 57 % tapahtui vuonna 2016 päiväaikana 
klo 07-19 ja 22 % yöaikana klo 22–07.

5.2 Laskukierroslentäminen
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 
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lentoonlähtöjä ja laskeutumisia ns. läpilaskuina, jolloin uusi lentoonlähtö 
aloitetaan pysähtymättä lentokoneen maakosketuksen jälkeen.

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

Vaasan lentoaseman ympäristölupapäätöksen määräyksen 10. perusteella 
yleisilmailun koulutuslentotoiminta on järjestettävä päivä- ja ilta-aikaan.

10. Laskukierrosharjoittelu, purjelentokoneiden hinauslentotoiminta sekä 
laskuvarjohyppytoiminta on kielletty klo 22.00–07.00 välisenä aikana.

Eritasoisten lentolupakirjojen suorittamiseen tarvitaan tietty määrä 
laskeutumisia, joita harjoitellaan laskukierroksilla. Puolen tunnin 
lentoharjoituksen aikana ehtii lentämään noin viisi laskukierrosta.

Vaasan lentoaseman lennoista vuonna 2016 noin 6 % oli koulutuslentoja. 
Koulutuskoneet olivat enimmäkseen 1- ja 2-mäntämoottorisia potkurikoneita. 
Koulutuslennot ajoittuvat melko tasaisesti ympäri vuoden. Koulutuslentojen 
operaatioita oli vuoden 2016 operaatioista laskettuna keskimäärin 1,6 
operaatiota vuorokaudessa, joista 97 % päivällä klo 07-19 välisenä aikana. 
Vuonna 2016 yöaikana klo 22–07 oli yhteensä 3 koulutuslento-operaatiota.

Vaasan lentoasema järjestää keväisin yleisilmailijoiden tiedotustilaisuuden, 
jossa kerrotaan lentokerhojen ja laskuvarjohyppykerhojen jäsenille 
harrastustoiminnan toiminta-ajat ja –ohjeet.

5.3 Laskuvarjohyppytoiminta
Vaasan lentoasemalla laskuvarjohyppypaikka on kenttäalueen eteläosassa 
kiitotien itäpuolella. Laskuvarjohyppytoimintaa Vaasan lentoasemalla on 
kesäaikana noin klo 22 asti. Vaasan lentoasemalla on yksi 
laskuvarjohyppykerho ja kesäaikana laskuvarjohyppylentoja saattaa olla 
toistakymmentä lentoa päivässä.

Laskuvarjohyppykoneiden nousukorkeus riippuu hyppykoneen koosta ja 
ominaisuuksista sekä suunnitelluista hyppykuvioista ja oppilaiden tasosta. 
Laskuvarjohyppytoiminnassa noudatetaan valtakunnallista 
laskuvarjohyppyohjetta sekä lennonjohdon päällikön julkaisemaa paikallista 
ohjetta.

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

5.4 Lentokoneiden melu
Vaasan lentoaseman meluselvitys on tehty vuonna 2013 (Finavia, Vaasan 
lentoasema, lentokonemeluselvitys, tilanne 2012 ja ennuste 2040, 
20.12.2013). Selvityksessä on laskettu siviili- ja sotilaslentoliikenteen 
aiheuttamat meluvyöhykkeet vuosikeskiarvoon perustuvalla liikennemäärällä.

Ennustetilanteessa 2040 siviili- ja sotilasilmailu kasvaa kaksinkertaiseksi 
vuoden 2012 tilanteesta. Sotilasilmailun osalta Hawk-lentojen määrän on 
ennakoitu kasvavan reilulla puolella.

Vuoden 2040 tilanteessa Lden 55 dB ylittävä siviililiikenteen lentokonemelualue 
ulottuu pohjoisessa noin 3 kilometrin etäisyydelle kiitotien päästä ja etelässä 
noin 4 kilometrin etäisyydelle (kuva 3). Kiitotien sivuilla melualue on 
leveimmillään noin 0,5 kilometriä.
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Kuva 3. Vaasan lentoaseman siviililiikenteen Lden lentokonemelualue vuonna 2040.

Kuvassa 4 esitetyssä ennustetilanteessa Lden 55 dB ylittävä siviili- ja 
sotilasliikenteen yhteensä muodostama kokonaisliikenteen meluvyöhyke ulottuu 
kiitotien päästä noin 3,2 kilometriä pohjoiseen ja 4,6 kilometriä etelään sekä 
0,7 kilometriä kiitotien sivuille. Melualue on kiitotien eteläpuolella pidempi 
etelästä/etelään suuntautuvien lentojen johdosta. Pohjoispuolella melualue 
ulottuu Ristinummen asuinalueen reunalle.
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Kuva 4. Vaasan lentoaseman siviili- ja sotilasliikenteen kokonaislentokonemelualue 
vuonna 2040.

5.5 Yhteydenotot
Vaasan lentoaseman ympäristölupamääräyksessä 29. on edellytetty, että 
Finavia raportoi ympäristönsuojelua koskevat valitukset ja yhteydenotot.

Finavialla on internetpohjainen ympäristöasioita koskeva palautejärjestelmä 
(https://www.finavia.fi/fi/tietoa-
finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistopalaute/).

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

Yhteydenotot siviili-ilmailusta
https://www.finavia.fi/fi/tietoa-
finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistopalaute/

https://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistopalaute/
https://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistopalaute/
https://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistopalaute/
https://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparisto/ymparistopalaute/
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Yhteydenotot sotilasilmailusta
http://puolustusvoimat.fi/yhteystiedot#Ilmavoimat

Melua koskevat yhteydenotot 19.5.2009–30.6.2017

Finavia on vastaanottanut Vaasan lentoaseman toimintaa koskevia 
yhteydenottoja yllä mainittuna aikana yhteensä 8 kappaletta, joista yksi koski 
helikopterin yleisilmailu-/lentokoulutustoimintaa ja kaksi lentokoneiden melua. 
Muut palautteet eivät liittyneet meluun.

6 Siviililentoliikenteen melunhallinta
Vaasan lentoaseman ympäristölupamääräyksessä 9. on melunhallinnan 
periaatteista määrätty seuraavaa:

9. Lentoaseman toiminta on järjestettävä siten, että hakemuksessa 
tarkoitetun lentotoiminnan aiheuttama melualue Lden >55 dB ei laajene 
olennaisesti ympäristölupapäätöksen liitteessä 2 esitetystä siten, että 
melualueelle jää uusia asumiseen käytettäviä melualueita. Lentoreittien 
suunnittelussa on mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon 
asutuskeskukset ja taajamat lähialueella.

6.1 Lentokoneita koskeva melun sääntely
Ilma-alusten melupäästöjä säädellään kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö 
ICAO:n normeilla tai 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

http://puolustusvoimat.fi/yhteystiedot#Ilmavoimat
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 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.

6.3 Kiitoteiden käyttö
Vaasan lentoaseman ympäristölupapäätöksen määräyksessä 11. edellytetään 
seuraavaa toimintatapaa:

11. Lentotoiminnassa ensisijainen lentoonlähtökiitotie on 16 ja ensisijainen 
laskeutumiskiitotie 34 suihkuturbiinimoottoreilla varustetuilla ilma-aluksille 
lukuun ottamatta tilanteita, joissa säätilanne, liikenne- ja 
lennonjohtotilanne tai muu turvallisuussyy muuta edellyttää. Kiitoteiden 
ensisijaisuusjärjestys ei koske sotilas- eikä koulutuslentotoimintaa.

Määräys 11. on ohjeistettu Suomen ilmailukäsikirjassa (AIP) Vaasan 
lentoaseman sivuilla EFVA AD 2.21 Melunvaimennusmenetelmät.

Vaasan lentoasemalla on pohjois-eteläsuuntainen kiitotie 16/34 (liite 2). 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 vaikuttaa ensisijaisesti turvallisuusnäkökohta. Kiitotietä 
16 käytetään silloin, kun laskeutuminen tapahtuu pohjoisesta ja lentoonlähtö 
etelän suuntaan. Vastaavasti kiitotietä 34 käytettäessä laskeutumiset tulevat 
etelästä ja nousut lähtevät pohjoiseen.

ILS-järjestelmä, Instrument Landing System, on Vaasan lentoasemalla 
käytettävissä kiitotielle 16 (laskeutumiset luoteesta). ILS-järjestelmän avulla 
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suoritetaan lähestymisiä normaaleissa tilanteissa ja rajoitetun näkyvyyden 
olosuhteissa.

Ympäristölupamääräyksen edellyttämä kiitoteiden käyttötapa on Vaasan 
lentoasemalla melunhallinnan kannalta edullisin. Näin lentoonlähdöt ja 
laskeutumiset tapahtuvat suuntautuen etelään/etelästä, jossa asutusta lähellä 
lentoasemaa on vähemmän ja jolloin lentokoneiden meluvaikutukset ovat 
pienemmät. Lentoaseman pohjoispuolella kiitotien jatkeen välittömässä 
läheisyydessä on laajalti asutusta.

Turvallisuussyistä kiitoteitä ei voi käyttää samaan aikaan ristikkäisiin suuntiin. 
Tämän vuoksi vilkkaan liikenteen aikana saman kiitotien käyttäminen 
lentoonlähtöihin ja laskeutumisiin vastakkaisiin suuntiin ei ole mahdollista. 
Vastakkaisten suuntien toimintatapaa voidaan käyttää yöaikana liikenteen 
ollessa vähäistä.

Vaasan lentoasemalla vuonna 2016 lentoonlähdöistä 71 % tehtiin kiitotieltä 16 
(etelän suuntaan) ja 29 % kiitotieltä 34. Laskeutumisista 68 % tehtiin kiitotielle 
34 (lähestyminen etelästä) ja 32 % kiitotielle 16. Kiitoteiden toteutuneet 
käyttömäärät vuonna 2016 on esitetty kuvissa 5 ja 6.

Kuva 5. Lentoonlähdöt kiitotiekohtaisesti tarkasteltuna eri vuorokaudenaikoina Vaasan 
lentoasemalla vuonna 2016. (lähde: Cognos10, ympäristökuutio)
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Kuva 6. Laskeutumiset kiitotiekohtaisesti tarkasteltuna eri vuorokaudenaikoina Vaasan 
lentoasemalla vuonna 2016. (lähde: Cognos10, ympäristökuutio)

6.4 Reitit
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.

Mittarilentosäännöt

Kiitotien 16 ollessa käytössä saapuvat lennot johdetaan lentokentän 
pohjoispuolelle noin 20 kilometrin etäisyydelle. Lähestymisliu’un ilma-alukset 
aloittavat noin 10 kilometrin etäisyydeltä kiitotien päästä. Kiitotietä 16 
käytetään laskeutumisiin erityisesti huonon sään vallitessa kiitotiellä olevan 
paremman lähestymisvarustuksen johdosta.

Kiitotien 34 ollessa käytössä saapuvat lennot johdetaan lentokentän 
eteläpuolelle noin 20 kilometrin etäisyydelle. Lähestymisliu’un ilma-alukset 
aloittavat noin 10 kilometrin etäisyydeltä kiitotien päästä.

Vaasan lentoaseman reittilennot suuntautuvat pääsääntöisesti etelään 
(Helsinki) tai lounaaseen (Tukholma). Käyttämällä kiitotietä 34 laskeutumisiin 
ja kiitotietä 16 lentoonlähtöihin, on lentokonemelun vaikutuspiirissä 
laskennallisesti vähiten asukkaita. Kiitoteiden käyttötapa ja reititys yhdessä 
muodostavat melunhallinnan kannalta optimaalisen vaihtoehdon.

Näkölentosäännöt
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Yleisilmailun koneet lentävät näkölentosäännöillä. Näkölentosääntöjen mukaan 
lähialueelle ja sieltä pois lennetään ilmoittautumispaikkojen kautta. Yleisilmailu 
käyttää lähialueen länsireunalla sijaitsevaa Söderfjärdenin peltoaluetta 
erilaisten lentotilojen, mm. sakkaus, harjoitteluun.

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 Vaasan lentoaseman CTR-
alueen muoto pyrittiin muuttamaan suorakaiteeksi. VFR-
ilmoittautumispaikkojen sijainnit muuttuivat hieman, mutta muutoksen 
vaikutukset reittien sijaintiin ovat vähäisiä ja vain ilmoittautumispaikkojen 
läheisyydessä.

7 Johtopäätökset
Laskeutumismääriltään (5 153 laskeutumista) Vaasan lentoasema oli vuonna 
2016 Suomen 4. vilkkain liikenneilmailun lentoasema.

Vaasan lentoaseman lentotoiminta on valtaosaltaan siviililiikennettä. Päivittäisiä 
operaatioita oli vuonna 2016 keskimäärin 28,2. Operaatioista yli puolet oli 
kaupallista lentotoimintaa, kolmannes yleisilmailua ja loput sotilas- ja muuta 
ilmailua.

Vaasan lentoasemalla liikennöivät pääasiassa pienehköt ja keskikokoiset 
suihkukoneet sekä vähämeluisat potkurikoneet. Aikataulun mukaisessa 
reittiliikenteessä Vaasan lentoasemalla liikennöivät yleisimmin ATR72/75/76-
potkuriturbiinikoneet (yhteensä noin 9,9 operaatiota vuorokaudessa) ja E190-
suihkumatkustajakoneet (yhteensä noin 3,9 operaatiota vuorokaudessa). 
Vuonna 2016 kaikesta liikenteestä 66 % tapahtui päiväaikana klo 07-19 ja 
20 % illalla klo 19–22.

Vuonna 2016 yöaikaisia (klo 22–07) lentoonlähtöjä ja laskeutumisia Vaasan 
lentoasemalla oli keskimäärin 4,0 vuorokaudessa. Finavian arvion mukaan näin 
vähäisellä yöaikaisten operaatioiden määrällä ei ole merkittäviä vaikutuksia. 
Vaasan lentoasemalla operoivan kaluston koon ja vähämeluisuuden vuoksi 
myös yksittäiset melutapahtumat jäävät melutasoltaan pieniksi.
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Vaasan lentoasemalla kokonaislentokonemelualue muodostuu 
siviililentoliikenteen ja sotilaslentoliikenteen yhteisvaikutuksesta. 
Siviililentoliikenteen vaikutukset kokonaismelualueeseen ovat 
sotilaslentoliikennettä suuremmat johtuen operaatiomääristä.

Lentoasemalle tulleiden yhteydenottojen perusteella arvioituna lentokonemelun 
paikallinen kiusallisuuden kokeminen on vähäistä. Finavian käsityksen mukaan 
lentotoimintaa koskevat yhteydenotot aiheutuvat enemmän muista asioista 
kuin lentotoiminnan melusta. 19.5.2009–30.6.2017 välisenä aikana tulleiden 
yhteydenottojen perusteella siviililentoliikenne antoi aihetta kahteen 
palautteeseen.

Lentojen meluisimpien vaiheiden eli lentoonlähtöjen ja laskeutumisten kannalta 
ovat merkittävimpiä tulo-/lähtösuunnat. Kiitotien 16 lähtösuunnassa ja kiitotien 
34 laskeutumissuunnassa asutusta on muita suuntia selkeästi vähemmän. 
Melunhallinnan kannalta kiitoteiden käytön ensisijaisuusperiaate on 
optimaalinen toimintatapa.

Laskuvarjohyppytoiminta voi aiheuttaa kiusallisuutta melutapahtuman pitkän 
keston vuoksi. Lentojen määrä on kuitenkin vähäinen muuhun lentotoimintaan 
verrattuna.

Palautteiden määrän perusteella siviili-ilmailun ei koeta aiheuttavan 
kohtuutonta rasitusta. Tämän perusteella melunhallintatoimet voidaan todeta 
asianmukaisiksi ja riittäviksi.

8 Liitteet
AIP-kartat ovat jatkuvasti päivitettävää aineistoa ja niiden voimassaolo 
on tarkistettava osoitteesta https://www.ais.fi/ais/aip/fi/index.htm.

Liite 1. Vaasan lentoaseman melunhallinnan lähtökohdat

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

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

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

Liite 3. AIP EFVA 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 
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lentoasemalla sekä sen välittömässä läheisyydessä ilmasta 
havaittavien tunnisteiden avulla, antaa laskeutumisessa tarvittavia 
tietoja ja helpottaa nopeaa poistumista kiitotieltä laskeutumisen 
jälkeen.

Liite 4. AIP EFVA 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 lentotoimintaa 
liittyvät laitteet.


