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JAKELUN MUKAAN

Euroopan Unionin ympäristömeludirektiivi 2002/49/EY ja ympäristönsuojelulaki 152 §

Helsinki-Vantaan lentoasema, lentokonemelun hallintasuunnitelma

Finavia Oyj viimeisteli Helsinki-Vantaan lentoaseman ympäristö-
luvan sekä ympäristömeludirektiivin velvoittaman lentokoneme-
lun hallintasuunnitelman vuoden 2017 alussa.

Helsinki-Vantaan lentoaseman merkitys Suomen talouselämälle
ja koko yhteiskunnalle on hyvin suuri. Lentoaseman toiminnan
kehittymisellä turvataan vientiteollisuuden, matkailun ja muun
elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Lentoasema tarjoaa koko
valtakunnalle ja erityisesti Uudenmaan seudulle merkittävää
yleistä etua. Lentoliikenne ja sen palvelut edustavat jopa 3,5 %
Suomen kansantuotteesta ja pelkästään Helsinki-Vantaan lento-
asemaan liittyvä työpaikkoja on noin 20 000.

Finavian toteuttamaa lentokonemelun hallintaa kritisoidaan ajoit-
tain asukkaiden ja sidosryhmien toimesta. Finavia kuitenkin kat-
soo, että lentoaseman melunhallinnan kokonaiskuva on nykyi-
sellä tavalla toteutettuna olosuhteisiin ja toimintaympäristöön
nähden erittäin hyvin optimoitu. Liikenteen ohjauksen ja melun-
hallinnan suuret linjat ovat Helsinki-Vantaan lentoasemalla va-
kiintuneet ja ne ottavat huomioon nykyisen ja tulevan suunnitel-
lun maankäytön eri suunnissa Uusimaata. Kokonaisuus on tasa-
painoinen kompromissi lentoturvallisuuden, melunhallinnan ja
lentoliikenteen sujuvuuden kannalta.

Viestintä on tärkeää lentoliikenteen kansantaloudellisen merki-
tyksen hahmottamiseksi sekä lentoliikenteen aiheuttamien vaiku-
tusten, kuten lentokonemelun esiintymisen ja kehittymisen ym-
märtämiseksi. Finavia on laatinut runsaasti tähän liittyvää aineis-
toa, kuten melunhallintasuunnitelman. Tämän vuoksi Finavia
pyytää, että jakelun mukaiset tahot arvioisivat melunhallinta-
suunnitelman sekä myös muun melunhallintaan liittyvän aineis-
ton sisällön ja esittämistavan kehittämistä. Lisäksi Finavia toivoo
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erilaisia uusia ehdotuksia viestinnän ja osallistuttamisen paranta-
miseksi. Finavian tavoitteena on, että melunhallintasuunnitelma
palvelisi mahdollisimman kattavasti viranomaisten tarpeita ja sa-
malla toimisi selkeänä tietopakettina, joka vastaisi useimpiin
asukkaiden ja muiden lentoliikenteestä kiinnostuneiden kysymyk-
siin.

Lentokonemelun hallintasuunnitelma ”Helsinki-Vantaan lento-
asema, lentokonemelun hallintasuunnitelma, Finavia Oyj
10.2.2017” on nähtävillä internetissä osoitteessa https://www.fi-
navia.fi/sites/default/files/documents/Lentokonemelun_hallinta-
suunnitelma_Final_nettiversio.pdf.

Helsinki-Vantaan lentokonemelun hallinnasta kertova nettisivu:
https://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparis-
tovastuu/melu/helsinki

Lentoliikennettä ja lentokonemelua koskevat Finavian videot:
https://youtu.be/4TgOrFbqObA
https://youtu.be/aAm3sdgFRkk
https://youtu.be/NXNUmIrHpI8

Lentoliikenteen reitti- ja melunmittaustiedot internetpalvelussa:
https://www.finavia.fi/fi/tietoa-finaviasta/vastuullisuus/ymparis-
tovastuu/melu/webtrak

Finavia Oyj pyytää viestinnän arvioinnin ja kehittämisehdotusten
lisäksi mahdollista lausuntoanne melunhallintasuunnitelmasta
(ympäristönsuojelulaki 152 §) 15.6.2018 mennessä sähköpos-
titse osoitteeseen ymparisto@finavia.fi.
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