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1. JOHDANTO  

Dokumentti sisältää Humppilan lentoaseman läheisten esterajoituspintojen tarkastelun suhteessa 
Humppila-Urjalan tuulipuiston hankealueeseen. Kuvassa 1 on esitetty hankealue sekä suunnitteil-
la olevan Humppilan lentoaseman kiitorata.    
 

 

Kuva 1. Humppila-Urjala tuulipuisto ja Humppilan lentoasema 

2. LENTOASEMAN ESTERAJOITUSPINNAT 

Lentoasemien läheisyys 
 
Lentoasemien ympärillä olevat esterajoituspinnat on määritelty Ilmailumääräyksessä AGA M3-6. 
Nämä pinnat ulottuvat kiitotien suunnassa 15 km etäisyydelle ja kiitotien sivulla 6 km etäisyydel-
le. Näiden pintojen osalta on kyse lentoliikenteen turvallisuudesta, eikä näiden pintojen läpäisy 
ole mahdollista. (Finavia) 
 
Kuvassa 2 on hahmoteltu AGA M3-6 määritetyt lentoaseman läheiset esterajoituspinnat lähesty-
mis-, nousu- ja kartiopinta, joiden läpäisy ei ole mahdollista sekä suorakaide (kiitotien suunnassa 
15 km ja kiitotien sivulla 6 km), jonka sisässä nämä esterajoituspinnat ovat. Kuvassa on esitetty 
kiitoradan suuntainen suorakaide, kiitorata ja sitä ympäröiväkartiopinta sekä kiitoradan suuntai-
set sivulle kohoavat lähestymis- ja nousupinnat. Kuvassa 3 on perspektiivikuva, joka havainnol-
listaa lentoaseman läheisiä esterajoituspintoja. Tarkempi kuvailu esterajoituspinnoista on esitetty 
Suomen kansallisessa ilmailumääräyksessä AGA M 3-6. 
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Kuva 2. Lentokentän läheiset esterajoituspinnat  

  

 Kuva 3. Esterajoituspinnat havainnollistava perspektiivikuva (AGA M3-6) 
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3. HUMPPILAN LENTOASEMAN KIITORATATARKASTELU  

Humppilan lentoaseman kiitoradan suuntaukselle suoritettiin tarkastelu, jossa kiitorataa käännet-
tiin poispäin hankealueesta. Kuvaan 4 on hahmoteltu eri kiitoradan suuntausvaihtoehtojen vaiku-
tukset hankealueen lävistävään kiitoradan suuntaiseen suorakaiteeseen. Kuvassa on esitetty al-
kuperäinen kiitorata sekä kolme vaihtoehtoista ratkaisua, joissa kiitoradan suuntausta on muu-
tettu.  

Taulukko 1. Humppilan lentoaseman kiitoratavaihtoehdot 

Kiitoratavaihtoehto Kiitoradan pituus 
Alkuperäinen 4 km 
VE1 4 km 
VE2 3,6 km 
VE3 3 km 
 
Alkuperäisen kiitoratavaihtoehdon kiitoradan suuntainen suorakaide (kiitotien suunnassa 15 km 
ja kiitotien sivulla 6 km) on esitetty violetilla värillä. Vaihtoehtoisten kiitoratojen suorakaiteen va-
sen sivu on esitetty eri väreillä.   
 

 

Kuva 4. Humppilan lentoaseman kiitoratatarkastelu  
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Kuvassa 5 on hahmoteltu hankealue sekä kiitorata VE1:n kiitoradan suuntaisen suorakaiteen si-
sään jäävät AGA M3-6 määritetyt lentoaseman läheiset esterajoituspinnat (lähestymis-, nousu- ja 
kartiopinta). Alustavien suunnitelmien mukaan Humppilan lentoasemalta lentokoneiden nousut ja 
laskut tullaan tekemään molempiin suuntiin, joten kuvaan on hahmoteltu molemmat pinnat sa-
maan suuntaan. Tässä vaihtoehdossa hankealueen voimalat eivät läpäise lentoaseman läheisiä 
esterajoituspintoja.  
 

 

Kuva 5. Humppilan lentoaseman esterajoituspintojen tarkastelu  
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Humppilan_lentokentän_lähestymis-_ja_nousupinnat_20140220 a.pdf 
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3000
6600

15000

1 50

4800

15000

1200

4000

4000

Suunn.(nimi, tutkinto, allekirjoitus)

Rakennustoimenpide

Rakennuskohteen nimi ja osoite

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Reknro Viranomaisten merkintöjä

Koordinaattijärjestelmä Kork. järj.

MittakaavaPiirustuksen sisältö

Suunn.ala Työnro Piirustuskoko

Muutos

PvmHyv.Piirt.

Piirustusnro

Voimatuuli Oy
Humppila-Urjala

Humppilan lentokentän
esterajapintojen tarkastelu

Mika Väätäjä

1/1
Mikava 20.2.2014

a


