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Kansalaisten vaatimusten oikeudellinen perusta 
ohjaa lupaprosessia ja valvontaehtojen sisältöä

Perustuslaki 20 §

Ympäristönsuojelulaki 86/2000

EU direktiivi 2002/49/EY

Ympäristöministeriön toimintaohjelma 696



Finavian käytännön toiminta poikkeaa nykypäivän 
yleisistä ja Finavian omistakin ympäristöarvoista :

Finavia on hakemuksessa ja vastineissaan esittänyt 
”näkemyksiä”, ”käsityksiä” ja omia ”tulkintojaan””näkemyksiä”, ”käsityksiä” ja omia ”tulkintojaan”

Asukkaat vaativat, että ympäristöluvan määräyksissä on 
noudatettava ympäristönsuojelulakia ja siitä johdettuja 
oikeusohjeita



Finavian ei ole tarvinnut noudattaa ympäristön-
suojelulakia, koska sijoituspaikkaluvan ja vesiluvan 
ehdot ovat olleet hyvin väljät

Finavian nousu- ja laskulinjaukset eivät ole ympäristön-
suojelulain 4§ mukaisiasuojelulain 4§ mukaisia

Finavian päätökseen lentolinjauksista ei ole vaikuttanut 
olemassaolevan asutuksen ympäristönsuojelu

Ympäristöviranomaisilla ei ole melumittausten tarkastus-
menettelyä  – Finavia voi raportoida haitoista mitä haluaa  



2001- 2008 on Finavian julkaisemien tilastojen mukainen 
todellinen toiminnan lisäys on ollut 17600 operaatiota,  eli 
2500 per vuosi

Mikäli kehitys jatkuisi nykyisellä vauhdilla, lupahakemuk-
sessa viitatun 334000 operaation taso saavutetaan joskus 

Finavia liioittelee perusteitaan lupahakemuksessa

sessa viitatun 334000 operaation taso saavutetaan joskus 
vuonna 2064

Tässä ympäristölupakäsittelyssä tulee toimintaa tarkas-
tella lähemmän tulevaisuuden, eli 220000 operaation 
määrän mukaisena 

Suuremmalle määrälle ei ole lentoyhtiöiltä saatavissa 
perusteita



Ympäristölupa tulee myöntää enintään kymmeneksi 
vuodeksi hakemuksen jättöpäivästä lukien

Lupaehdot selkeyttävät ympäristöviranomaisten 
valvontatyötä

Finavia voi myöhemmin hakea ympäristöluvan muutosta 
YSL 58§ nojalla, jos tilanne muuttuu



Seuraavat kuvat osoittavat :

EU direktiivin mukaisesti Finavia on velvollinen vähentämään 
asuinalueisiin kohdistuvaa melua vuoden 2006 toteutuneesta 
melutilanteestamelutilanteesta

Nyt käytössä oleva nousu- ja laskulinjausten kokonaisuus 
muodostaa ympäristönsuojelun vastaisen tilanteen (YSL 4§) 







3. kiitotieltä ( 22 R ) nousuun lähdettäessä koneet kääntyvät meno-
suunnassaan oikealle Piispankylän teol.alueen yli Vantaanpuiston ja 
Kivistön väliseltä alueelta ja jatkavat nousua luoteeseen asumattoman 
metsäalueen yli Vestran ja Kalajärven välistä edelleen hakeutuen kohti 
lentoreittejä 

1. kiitotieltä ( 22 L ) nousulinjausta käyttävät pääsääntöisesti 

Vaatimukset nousuliikenteen suuntaamiseksi 

1. kiitotieltä ( 22 L ) nousulinjausta käyttävät pääsääntöisesti 
potkuriturbiinikoneet, jotka lähtevät 1. ja 2. kiitoteiden risteyksestä 

3. kiitotieltä ( 04 L ) nousulinjausta käyttävät suihkuturbiinikoneet itä- ja 
koillistuulten vallitessa normaaleille lentoreiteille hakeutuen

1. kiitotieltä ( 04 R ) itätuulten vallitessa nousulinjausta käyttävät 
pääsääntöisesti potkuriturbiinikoneet



Nousuliikenteen lupaehdoksi

80 % toiminnasta näin



Nousuliikenne
ja arvioitu melun leviäminen



Vaatimus nousulinjauksen poistamisesta – asuinalueella yli 70 db 
meluhäiriö



Vaatimus nousulinjauksen poistamisesta suihkukoneilta  –
asuinalueella yli 70 db meluhäiriö



Kiitotie 15 on pääasiallinen laskeutumissuunta Helsinki-Vantaan 
lentokentällä. Kiitotien käytöstä voidaan poiketa vain kun esteenä ovat 
ICAO:n ohjeiden mukaiset epäsuotuisat olosuhteet

Kiitotietä 22 R käyttävät laskeutumiseen pääsääntöisesti 
suihkuturbiinikoneet, silloin kun kiitotien 15 käyttö ei ole mahdollista 

Vaatimukset laskeutumisten ohjaamiseksi 

suihkuturbiinikoneet, silloin kun kiitotien 15 käyttö ei ole mahdollista 
ICAO:n ohjeiden mukaisissa epäsuotuisissa olosuhteissa

Laskeutumislinjausta kiitotielle 22 L käyttävät pääsääntöisesti 
potkuriturbiinikoneet. Yöaikaan klo 22 – 07 välisenä aikana kiitotien 22 L 
käyttö on kielletty kokonaisuudessaan

Kiitoteitä 04 L ja 04 R voidaan käyttää vain kun laskeutuminen suunnasta 15 
ei ole mahdollisia ICAO:n ohjeiden mukaisissa epäsuotuisissa olosuhteissa



Laskeutuminen ja
arvioitu melun leviäminen



Vaatimus laskulinjauksen poistamisesta   –

Espoon ja Vantaan asuinalueilla yli 70 db meluhäiriöt



Vaatimus laskulinjauksen poistamisesta   –

asuinalueilla yli 70 db meluhäiriöt







Asutusta suojaavat lentolinjaukset ovat 
ympäristöviranomaisten määritteleminä lupaehdoissa

Ympäristönsuojelulain mukaisen toimintatavan edut 
ja vaikutukset :

Lentomelu vähenee taustamelun tasolle vähintään 60.000 
asukkaan kohdalla

Terveydellinen haitta vähenee ja asumisviihtyvyys 
paranee



FINAVIA :

” VOK:n vaatima toimintamalli on mahdollinen ja toimiva”

- Lennonjohdon päällikkö Raine Luojus  -

” Esitetty toimintamalli on pitkällä tähtäimellä myös Finavian 
tavoitteena ”

- Apulaisjohtaja Mats-Anders Nyberg  -



Kiitotiet, rullaustiet ja asematasot tulee varustaa keräys-
järjestelmillä, joilla glykolit ja liukkaudentorjunta-aineet 
kerätään talteen ja johdetaan jätevesiverkostoon ja edelleen 
Viikin jätevesipuhdistamolle ja päästöt maastoon, pohjaveteen, 
ojiin ja puroihin kielletään kokonaan.

Jäänesto- ja liukkaudentorjunta -aineet :

Finavian tulee kunnostaa Kylmäojan puro alkuperäiseen 
luonnontilaan kustannuksellaan. Korjaustoimiin on ryhdyttävä 
välittömästi ympäristöluvan lainvoimaisuudesta riippumatta.

Perustelut:

Lukuisat empiiriset havainnot

Pro Gradu tutkielma, Maria Tiensuu 2008

Hajun määrittäminen kenttähavainnoinnilla Helsinki-Vantaan lentoaseman 

läheisyydessä laskuojien varsilla, Tutkimusselostus VTT, 3.10.2008
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Ympäristö kiittää  !


