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1 Johdanto
Pohjois-Suomen aluehallintoviraston 20.12.2010 antamassa Ivalon 
lentoaseman ympäristölupapäätöksessä nro 123/10/1 on lupamääräyksessä 
8. määrätty luvansaaja laatimaan lentokonemelun hallintasuunnitelma, josta 
käyvät ilmi lennonjohdon toimintatavat ohjata lentoliikennettä eri 
liikennetilanteissa ja eri aikoina. Tämä melunhallintasuunnitelma päivittää 
edellisen, 31.10.2011 päivätyn Ivalon lentoaseman siviililentoliikenteen 
melunhallintasuunnitelman.

Suunnitelma kattaa lentotoiminnan eri muodot yleisilmailu mukaan lukien. 
Melunhallintasuunnitelmassa ei kuitenkaan tarkastella mahdollista 
lentoasemalla ajoittain tapahtuvaa puolustusvoimien toimintaa.

2 Melunhallintasuunnitelman tarkoitus
Melunhallintasuunnitelman tarkoituksena on määritellä paikalliset 
melunhallinnan lähtökohdat, sekä kuvata perusteluineen toimintatavat, 
menetelmät ja toimenpiteet, joilla siviililentoliikennettä ohjataan eri 
liikennetilanteissa ja eri aikoina. Tarkoituksenmukaiset melunhallintakeinot 
riippuvat monista eri tekijöistä, joita tätä suunnitelmaa laadittaessa on 
arvioitu.

Melunhallintasuunnitelma toimii tiedonvälittäjänä lentoaseman 
ilmaliikennepalvelun (lennonjohto- tai lentotiedotuspalvelu) toiminnan ja 
lentoaseman toimintaa valvovien ympäristöviranomaisten välillä, sekä 
asukkaiden suuntaan. Toisaalta se määrittelee melunhallintatoimenpiteet ja 
menettelytavat, jotka ilmaliikennepalvelun tulee toiminnassaan huomioida.

Melunhallintasuunnitelma sisällytetään Finavian sisäisen toiminnanohjauksen 
dokumentaatioon ja se julkaistaan Finavian verkkosivuilla. Lentoaseman 
lennonvarmistuksesta vastaava ANS Finland vastaa siitä, että 
melunhallintasuunnitelmassa esitetyt melunhallintatoimenpiteet ja 
menettelytavat sisällytetään osaksi ilmaliikennepalvelun käytäntöjä. ANS 
Finland vastaa myös siitä, että tarvittavilta osin menettelytavat julkaistaan 
asianmukaisesti ilmaliikenteen tietoon ilmailutiedotusjärjestelmän kautta.

3 Siviililentoliikenteen melunhallinta
Ivalon lentoaseman ympäristöluvassa on melunhallinnan periaatteista 
määrätty seuraavaa:

7. Ivalon lentoaseman ilmailuliikenne on järjestettävä siten, että siitä 
aiheutuva lentomelu ehkäistään asuinalueilla mahdollisimman tehokkaasti.
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Toiminta on järjestettävä siten, että melualue Lden >55 dB ei laajene 
lupahakemuksen liitteenä olevassa melun leviämismallilaskentaan 
perustuvan selvityksen ”Ilmailulaitos Finavia A3/2009” liitekartassa 11 
esitetystä.

Tätä melunhallintasuunnitelmaa laadittaessa on käyty läpi lentoasemalla 
käytössä olevia toimintamalleja melunhallinnan näkökulmasta. Samalla on 
arvioitu eri melunhallintatoimenpiteiden tarkoituksenmukaisuutta. 
Melunhallintaa tukevin toimintamallein ja tarkoituksenmukaisin 
melunhallintatoimenpitein varmistetaan, että lentoaseman toiminta on 
järjestetty ympäristölupapäätöksen määräyksen 7. mukaisesti. Finavia seuraa 
liikenteen ja sen ennakoitujen meluvaikutusten kehittymistä suhteessa 
lupamääräyksen vaatimukseen.

Finavia edellyttää lentoaseman lennonvarmistuspalvelun tuottavalta ANS 
Finlandilta, että ympäristölupamääräyksen mukaisesti huomioidaan 
ilmaliikenteestä aiheutuvan lentokonemelun ehkäiseminen asuinalueilla 
mahdollisimman tehokkaasti. Lentoreittien suunnittelussa on 
mahdollisuuksien mukaan otettava huomioon asutuskeskukset ja taajamat 
lähialueella. Finavia osallistuu suunnitteluun ja ohjaa reittien suunnittelua 
tarvittavilta osin.

3.1 Lentokoneita koskeva melun sääntely
Ilma-alusten melupäästöjä säädellään kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö 
ICAO:n normeilla ja suosituksilla, jotka on Euroopassa saatettu voimaan EU:n 
lainsäädännön kautta. Melunormit ovat osa lentokelpoisuusvaatimuksia ja 
Suomessa niitä valvoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom. Sotilasilma-
aluksia nämä siviili-ilmailun melumääräykset eivät kuitenkaan koske.

Melutasonormit on annettu ilma-aluksen painon ja moottoreiden lukumäärän 
funktiona erikseen lentoonlähdölle kahdessa eri tarkastelupisteessä, sekä 
yhdessä pisteessä lähestymiselle laskeutumista varten. Normit on nimetty 
ICAO:n yleissopimuksen liitteen 16, niin kutsutun Annex 16 –dokumentin eri 
kappaleiden mukaan. Tavallisille matkustajaluokan ilma-aluksille on 
määritelty meluluokat 2, 3 ja 4 (chapter 2, chapter 3 ja chapter 4). 
Meluluokan 2 koneisiin kuuluivat esimerkiksi ilman meluvaimennussarjaa 
olevat DC9-sarjan koneet, vanhimmat Boeing 737 ja 747 -koneet sekä 
Tupolev 134. Meluluokan 2 ilma-alukset ovat olleet kokonaan kiellettyjä 
Euroopassa 1.4.2002 alkaen.

Meluluokka 4 on tullut voimaan vuoden 2006 alusta ja se on kolmen 
tarkastelupisteen yhteenlaskettujen vaatimusten osalta kumulatiivisesti 10 dB 
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tiukempi verrattuna meluluokan 3 vaatimuksiin. Esimerkiksi Finnair Oyj:n 
käyttämät Airbus 320 -koneet täyttävät meluluokan 4 vaatimukset.

Uusi, meluluokaksi 14 nimetty vaatimus tulee asteittain voimaan uusille 
tyyppihyväksyttäville koneille vuosien 20172020 kuluessa. Vaatimus kiristää 
melutasovaatimuksia kolmen eri mittauspisteen summana yhteensä 7 dB 
verrattuna luokan 4 vaatimuksiin.

3.2 Yleisiä melunhallintakeinoja
Siviili-ilmailussa lentoasemien lentokonemelualueiden laajuus määräytyy 
yleensä suihkumatkustajakonekaluston operaatioiden mukaan. 
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 erityiset lentoonlähdön 
melunvaimennusmenetelmät ja jatkuvan nousun menetelmä

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

Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana yleisesti merkittävin 
meluntorjuntakeino on ollut lentoyhtiöiden siirtyminen käyttämään 
uudempaa, vähämeluista konekantaa. Muilla meluntorjuntakeinoilla on voitu 
lähinnä hienosäätää melualueiden laajuutta lentoasemien lähiympäristössä.

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. Lentoonlähdöissä melun 
alueelliseen kohdistumiseen voidaan jossakin määrin vaikuttaa muuttamalla 
lentoreittejä tai lentomenetelmiä. Laskeutuvan lentokoneen melun 
pienentämiseen on olemassa vain vähän käytäntöön sopivia keinoja. 
Laskeutumisvaiheessa merkittävä osuus ilma-aluksen melusta on 
aerodynaamista melua.
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Yleisilmailukoneiden melutaso suhteessa suihkumatkustajakoneisiin on 
vähäinen, mutta yleisilmailukoneiden lentokorkeus on yleensä matalampi ja 
melu saattaa kohdistua maantieteellisesti eri alueille. Myös 
yleisilmailukoneiden osalta on viime vuosina ollut nähtävissä selkeä kehitys 
aerodynamiikaltaan parempiin ja melutasoltaan vähämeluisampiin 
konetyyppeihin. Modernit yleisilmailukoneet ja esimerkiksi ultrakevyet 
lentokoneet ovat huomattavasti aiempaa konesukupolvea vähämeluisampia.

3.3 Yleiset melunvaimennusmenetelmät
Suomen Ilmailukäsikirjassa (AIP Finland, 
https://www.ais.fi/ais/aip/fi/index.htm) on määritelty yleisesti Suomessa 
sovellettavat melunvaimennusmenetelmät, jotka ovat:

 Lentoasemien ilmaliikenteen järjestäminen siten, että siitä aiheutuva 
lentomelu asuinalueilla ehkäistään mahdollisimman tehokkaasti.

 Julkaistut vakiolähtö- ja tuloreitit ovat samalla melunvaimennusreittejä. 
Reittien suunnittelussa pyritään lähtökohtaisesti aina huomioimaan asutus 
ja melunhallinta siinä määrin kuin mahdollista.

 Lentoonlähdön jälkeen tulee ilma-aluksen nousta ainakin 600 M (2000 FT) 
korkeuteen niin nopeasti kuin se normaalisti on mahdollista.

 Mittari- tai näkölähestymislennon loppuosaa ei tule suorittaa ILS- tai PAPI-
järjestelmän liukukulmaa pienemmällä kulmalla. ILS GP:n tai PAPI-
järjestelmän puuttuessa on loppulähestyminen pyrittävä suorittamaan 
vähintään 3 asteen liukukulmaa noudattaen.

 Jatkuva korkeuden vähennys (CD) on ilma-aluksen toimintatekniikka, 
jossa saapuva ilma-alus vähentää jatkuvasti korkeutta käyttäen pienintä 
mahdollista moottoritehoasetusta, ihanteellisesti mahdollisimman pienen 
ilmanvastuksen lentoasussa, ennen FAF/FAP:a. Toiminnan mahdollistaa 
ilmatilan ja menetelmien suunnittelu sekä lennonjohdon toiminta.

4 Lentoasema ja sen toimintaympäristö
Ivalon lentoasema on ollut nykyisellä paikallaan vuodesta 1944 lähtien. 
Säännöllinen reittiliikenne lentoasemalle aloitettiin vuonna 1955. Nykyinen 
kiitotie (04/22) valmistui 1973 ja sitä jatkettiin 1980-luvun vaihteessa 2 500 
metrin pituiseksi. Matkustajaterminaali on otettu käyttöön vuonna 1973. 
Terminaalitiloja on sen jälkeen laajennettu ja viimeisin laajennusosa 
valmistuu talveksi 2019. Samalla on lisätty lentokoneiden 
paikoituskapasiteettia. Ivalon lentoasemalla aiemmin käytössä ollut 

https://www.ais.fi/ais/aip/fi/index.htm
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sivukiitotie (08/26) poistettiin lentotoimintakäytöstä vuonna 2008. Ivalon 
lentoasemalla sijainneen ilmavoimien tukikohdan toiminta on lopetettu.

Matkustajamäärältään Ivalon lentoasema oli vuonna 2018 Suomen 8. 
vilkkain, matkustajamäärän ollessa yli 240 000 matkustajaa. 
Operaatiomäärältään Ivalon lentoasema oli Finavian lentoasemista vuonna 
2018 sijalla 17. Ilma-alusten kokonaisoperaatiomäärä oli noin 2 800. Suurin 
osa Ivalon lentotoiminnasta on siviililentotoimintaa. Kokonaisliikenteestä 
liikenneilmailun osuus oli noin 84 %. Sotilasilmailun osuus operaatioista 
vuonna 2018 oli noin 9 % ja yleisilmailun sekä muun ilmailun yhteensä noin 
7 %.

4.1 Sijainti
Ivalon lentoasema sijaitsee Ivalonjokilaakson itäreunalla. Kiitotietä 04/22 
reunustavat sen itäpuolella Syväkuopanvaara ja Korkiavaara. Lähimmät 
asuintalot sijaitsevat noin 400 metrin etäisyydellä kiitotien itäpuolella. Lähin 
taajamaluonteinen asutus sijaitsee noin 500 metrin etäisyydellä 
lentoasemasta itään. Ivalon keskustaajama sijaitsee 6 kilometrin etäisyydellä 
kiitotiestä lentoaseman koillispuolella. Lähimmät suojelu- ja Natura -kohteet 
sijaitsevat noin 810 kilometrin etäisyydellä lentoaseman kiitotiestä.
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Kuva 1. Ivalon lentoaseman sijainti.

4.2 Ilmatila
Yleisesti ilmatila on jaettu valvottuun ja valvomattomaan ilmatilaan. Valvottu 
ilmatila on ala-, ylä- ja sivurajoiltaan määritelty alue, jossa lentämiseen 
vaaditaan lennonjohtoselvitys. Valvotussa ilmatilassa lennonjohto ohjaa 
liikennettä ja vastaa sen hallinnasta. Valvomattomassa ilmatilassa saa 
vastaavasti lentää ilman lennonjohtoselvitystä. Valvomattomassa ilmatilassa 
lentäessään lentäjä vastaa itse reittivalinnoistaan, lentokorkeudestaan, sekä 
muun liikenteen havainnoinnista ja huomioinnista.

Lentotiedotus- eli niin kutsuttu AFIS-palvelu on järjestetty 
mittarilentosääntöjen mukaisesti toimivan lentoliikenteen turvaamiseksi 
lentoasemilla, joilla lennonjohtopalvelun antamista vähäisestä 
samanaikaisesta liikenteestä johtuen ei ole katsottu tarpeelliseksi. Tällöin 
palvelun antamisesta vastaa tehtävään koulutettu lennontiedottaja. AFIS-


