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JOHDANTO 

Tässä selvityssarjassa tarkastellaan Mikkelin lentoaseman nykytilaa ja toiminnan mahdollisuuksia eri 
näkökulmista. Selvityssarjassa on johdannon lisäksi kolme osaa: lentoliikenneselvitys, sähköisen lentämisen 
ja dronetoiminnan selvitys sekä rahoitusbenchmarking. Selvitystyö on vielä esimerkiksi maankäytön osalta 
kesken. 

Tämä raportti on tehty osana FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen lentoliikenteessä 
-selvityshanketta, jota on rahoittanut Etelä-Savon Maakuntaliitto. 

MIKKELIN LENTOASEMAN ESITTELY 

Mikkelin lentoasema (IATA: MIK, ICAO: EFMI) on Etelä-Savossa sijaitseva aluelentoasema. Lentoasemaa 
ylläpitää Mikkelin kaupunki ja lentoasemalla on kansainvälisen lentoaseman status 
lennonvarmistuspalveluineen. 

Lentoasemalla on käytössä yksi luoteis-kaakkoissuuntainen 1702 metriä pitkä kiitotie. Luoteesta lähestyvä 
Kiitotie 11 on varustettu kategorian 1 ILS-mittarilähestymisjärjestelmällä. Kaakosta lähestyvä Kiitotie 29 on 
varustettu NDB-lähestymisjärjestelmällä. 

Lentokentän suunnittelu aloitettiin vuonna 1932 Suomen ilmapuolustusliiton aloitteesta ja kenttä 
rakennettiin valmiiksi 30-luvun puolivälissä. Kahdesta vaihtoehdosta lentokenttä päädyttiin rakentamaan 
nykyiselle paikalleen ns. Naistingin suolle. Ensimmäinen lentokone laskeutui Mikkelin lentokentälle vuonna 
1936. Välirauhan aikana Mikkelin kentälle nousi Blenheim-konesuoja, joka on edelleen nähtävissä Tuskun 
alueella. Vuonna 1940 kentälle sijoitettiin myös Gloster Gladiator -hävittäjiä. 

Vuonna 1969 aloitti Suomessa ensimmäinen AFIS – palveluelin lennonjohtotornissa Mikkelin 
lentoasemalla. Tästä alkoi alueen ilmailun vahvan kehittymisen aika, joka jatkui aina vuoteen 1995 saakka. 
Parhaimmillaan Finnair Oyj:n tytäryhtiö Finnaviation liikennöi Mikkelin-reittiä kolme kertaa päivässä. 
Vuodesta 1982 alkaen lentokentälle liikennöi myös Siimes Aviation Oy, jonka koneilla lennettiin Helsinki-
Mikkeli-Varkaus-Savonlinna-Joensuu rahtiliikennettä ja matkustajaliikennettä. Vuosina 1989–1998 
lentoasemaa kehitettiin lähes 6 miljoonan euron investoinnein. 

Vuosina 1986–1987 Mikkelin lentokenttä peruskorjattiin lentoasemaksi kasvaneiden matkustajamäärien 
vuoksi. 1990-luvun laman jälkimainingeissa lentoliikenteen ylläpito- ja kehittämisresurssit lähtivät 
valtakunnallisesti kuitenkin laskuun ja viimeinen aikataulutettu reittilento Helsingistä Mikkeliin lennettiin 
vuonna lokakuussa 2005. 

Vuoden 2006 aikana Mikkelin kaupunki neuvotteli ministeriön kanssa siitä, että ilman säännöllistäkin 
reittiliikennettä Mikkelin lentoasema säilyttäisi valtion avustusmahdollisuuden aikaisempien vuosien 
tavoin. Perusteena valtion avun myöntämiseen oli mm. Maavoimien esikunnan siirtyminen Helsingistä 
Mikkeliin sekä sen tarvitsemat lennonvarmistus- ja lentoasemapalvelut. Neuvottelut johtivat myönteiseen 
tulokseen. 

Mikkelin kaupunki yritti löytää ratkaisua reittiliikenteen jatkamiseksi Helsinkiin vuosina 2006–2008 siinä 
kuitenkaan onnistumatta. Vaikuttamista tehtiin eritoten Finnairin ja valtion suuntiin.  

Uusien ilmailumääräysten vuoksi Mikkelin kaupunki joutui hakemaan useita uusia toimilupia lentoasemalle 
vuosina 2006–2011. Kaikkien hakemusten osalta toimiluvat saatiin.  

Tänä päivänä lentoasemalla työskentelee lennontiedottaja sekä kaksi huoltohenkilöä. Mikkelin lentoasema 
on osa Suomen lentoasemaverkostoa ja pisimpään kunnallisesti ylläpidetty lentoasema.  
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TOIMINTA MIKKELIN LENTOASEMALLA 

Mikkelin lentoasemalla ei ole ollut säännöllistä matkustajalentotoimintaa vuoden 2005 jälkeen. Tällä 
hetkellä säännöllisintä lentotoimintaa Mikkelin lentoasemalla ylläpitää puolustusvoimat, joka lentää 
normaaliaikana lentoasemalta noin 3 lentoa viikossa Pilatus PC-12 yhteyskoneillaan.  

Puolustusvoimien lisäksi Mikkelin lentoasemalle saapuu ja tältä lähtee tilauslentoja, joiden motiivina on 
joko liiketoiminnallinen tai matkailullinen tarve. Esimerkiksi globaalisti toimiva Netjets1 käyttää 
lentoasemaa säännöllisesti. Myös alueen suurimpien yritysten ulkomaiset omistajat käyttävät lentoasemaa 
matkoillaan. 

Kolmas ammattiliikenteen liikenteen lähde ovat elinsiirtolennot, joita Mikkelin lentoasemalta lähtee 
vuositasolla 0–5 lentoa. 

Ammattiliikenne on se lentoliikenteen osa, jonka vaatimukset ja odotukset lentoasemaa kohtaan ovat 
kaikista merkittävimmät. Ammattimaisten lentoliikenneoperaattoreiden toimintaa myös säännellään muita 
toimijoita huomattavasti tarkemmin.  

Kuva: Lentotoiminta Mikkelin lentoasemalla vuonna 2021 

Mikkelin lentoasema oli vuonna 2021 osan vuodesta suljettuna ammattimaiselta liikenteeltä. Osittain 
tilanne johtui siitä, ettei lentoasemalla ei ollut ammattiliikenteen vaatimaa minimimiehitystä. Osittain 
tilanteeseen puolestaan vaikuttavat turvallisuuspuutteet, sillä mm. lentoaseman lähialueiden ylikorkeaksi 
kasvaneen puuston poistoja on toistuvasti lykätty. Tämän vuoksi lentoaseman kaikki käytettävissä olevat 
lähestymismenetelmät eivät ole olleet ilmaliikenteen käytössä.  

Tästä huolimatta Mikkelin lentoasemalla suoritettiin heinä-joulukuussa 2021 yhteensä 49 
ammattiliikenteen lento-operaatiota. Vuonna 2019 kentältä tehtiin 113 operaatiota. 

Tulevaisuuden kehityssuuntina voisivat ammattiliikenteen osalta olla esimerkiksi lentotaksipalvelujen 
saaminen lentoasemalle, rahtilentotoiminta sekä elektiivinen potilaskuljetus. Alueen elinkeinoelämän 
kannalta kaikkein merkittävin avaus olisi säännöllinen lentoliikenne. 

 
1 https://www.netjets.com/en-gb/  
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Yleisilmailu on yksi merkittävä lentoaseman elinvoimaisuuden vahvistaja. Puhutaan myös 
harrasteilmailusta. Esimerkiksi tapahtumien aikaan ja kesäkaudella alueelle saapuu matkailijoita ja vapaa-
ajan asukkaita omilla lentokoneilla. Mikkelin lentoasemalla on viimeisen kymmenen vuoden aikana ollut 
yleisilmailukoneiden laskeutumisia 365–2555 laskeutumista vuodessa. Kehitystoimin yleisilmailuturismin 
volyymia saataisiin varsin helpostikin kasvatettua. 

Kolmas merkittävä osa-alue on kehitysalustana toimiminen, jota Mikkelin lentoaseman näkökulmasta ei ole 
vielä täysin tuotteistettu. Tällä hetkellä lentoasemalla toimii Lentokoulu Pirkanmaa Oy, jolla on yhteistyötä 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyön myötä alueella järjestetään 
liikennelentäjäkoulutusta. Myös palovalvontalennot lennetään tällä hetkellä Mikkelin lentoasemalta käsin. 
Tulevaisuuden potentiaalinen kehityssuunta voisi olla esimerkiksi miehittämättömien ilma-alusten 
testitoiminta, jonka osalta Keski-Euroopan alueella on tunnistettu kysyntää (ks. selvitysosa 2). 
Liikennelentäjäkoulutuksen osalta puolestaan mielenkiintoinen kehityssuunta ovat sähkölentokoneet. 

MIKKELIN KAUPUNGIN OMISTAJASTRATEGIA LENTOASEMAN OSALTA 

Säännöllisen lentoliikenteen päättymisen jälkeen vuonna 2005 Mikkelin lentoasemalle on tehty useita 
selvityksiä. Näissä on tarkasteltu potentiaalisia kehityssuuntia, mutta selvitykset eivät ole johtaneet 
pitkäjänteisen omistajastrategian ja vision muodostumiseen. 

Lentoaseman myyntitoiminto oli aktiivisimmillaan vuodesta 2005 aina vuoteen 2008 saakka, jolloin 
lentoliikenteen edistämistyötä tehtiin ensisijaisesti Suomen valtion ja Finnairin suuntaan. Tämän 
myyntitoiminnon päättymisen tuloksettomana voidaan todeta päättäneen lentoasematoiminnan aktiivisen 
kehittämisen ja myynnin kauden - kehittämisestä siirryttiin ylläpito- ja säästömoodiin. 

Puolustusvoimien lentotoiminnan roolin kasvaessa myös Mikkelin lentoaseman toimintoja optimoitiin 
puolustusvoimille sopiviksi. Esimerkiksi aukioloaikoja optimoitiin siten, että ylimääräisiä avausmaksuja ei 
peritty. Toisaalta puolustusvoimat myös osallistui ILS-tarkkuuslähestymisjärjestelmän hankitaan. 

Tuloksellisen myyntitoiminnon hiipumisen ohella Mikkelin lentoaseman rahoitusta sopeutettiin. Jatkuva 
säästökierre johti siihen, että säännöllisistä kunnostustoimenpiteistä ja kaluston uusimistarpeista tingittiin. 
Myös lentoaseman lähialueiden puuston poistoa lykättiin. Lentotoiminnan vaatimuksenmukaisuuden 
varmistamiseksi lentoaseman käyttöä jouduttiin (perustuen lentoaseman ylläpitosäännöksiin) oma-
aloitteisesti rajoittamaan esimerkiksi lähestymiskulman ja käytettävissä olevien lähestymismenetelmien 
osalta. Tänäkin päivänä toimintaa rajoitetaan turvallisuussyistä. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vuodesta 2006 alkaen Mikkelin lentoaseman toimintaa alettiin 
ylläpitämään lentoasematoiminnan säilymisen ja sotilasliikenteen näkökulmasta, kun tätä olisi pitänyt 
ylläpitää ammattimaisen lentotoiminnan lisäämisen näkökulmasta. Ylläpito on mahdollistaja, mutta se ei 
itsessään tuo liikennettä Mikkelin lentoasemalle. Lentoliikenne on toiminto, joka edellyttää jatkuvan ja 
aktiivisen myynti- ja kehittämistoiminnan olemassaoloa alueella.   

MIKKELIN LENTOASEMA, MUUT LENTOASEMAT JA KANSALLINEN LENTOLIIKENNESTRATEGIA  

Kirjoitushetkellä Suomessa on 24 lentoasemaa. Näistä 20 on valtion toimesta ylläpidettyjä ja toiminnoista 
vastaa valtion omistama lentoasemayhtiö Finavia Oyj. Finavia-verkoston ulkopuolella on neljä lentoasemaa: 
Mikkeli, Lappeenranta, Seinäjoki ja Enontekiö. 

Liikenne- ja viestintäministeriön 6.2.2015 julkaisema Lentoliikennestrategia 2015–20302 toteaa Suomen 
lentoliikenteen kehitysvisiosta seuraavaa: 

 
2 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78750/Julkaisuja_2a-2015.pdf?sequence=2&isAllowed=y  
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Lentoliikenne tukee Suomen talouden kasvu- ja kehitysmahdollisuuksia sekä maamme kilpailukykyä. 
Siksi lentoliikennettä kehitetään viranomaisten ja elinkeinoelämän yhteistyössä pitkäjänteisellä 
suunnittelulla sekä parantamalla toimintaedellytyksiä kestävästi ja kasvuhakuisesti. 
 

Strategiassa edelleen todetaan lentoasemaverkolla olevan ”tärkeä merkitys alueellisen saavutettavuuden, 
alueiden talouskasvun ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten näkökulmasta. Lentoliikenteellä on 
strategisesti keskeinen merkitys elinkeinoelämälle. Yritysten kansainvälistymisen edellytyksenä ovat 
toimivat lentoyhteydet”. 

Suomen lentoliikennestrategiassa ensisijainen lentoasemaverkon kehittämislinjaus lähtee siitä, että 
Suomen valtion lentoasemayhtiö Finavia Oyj:llä on vastuu ylläpitää lentoasemaverkostoon kuuluvia 
lentoasemia niin kauan, kuin verkostoon kuuluvien lentoasemien välillä on säännöllistä, kahdenvälistä ja 
markkinaehtoista reittilentoliikennettä. Lentoliikenne on ensisijaisesti järjestettävä kaupallisin perustein. 

Käytännössä edellä mainittua säännöllisen markkinaehtoisen reittiliikenteen periaatetta ei noudateta, vaan 
Finavia Oyj ylläpitää myös sellaisia lentoasemia, joilta liikennöidään ainoastaan julkisen palvelun 
velvoitepäätöksen mukaista valtion kilpailuttamaa liikennettä. 

Lentoliikennestrategiassa on nimetty kolme alueellista kehittämishanketta: 

1. Lapin ja Pohjois-Suomen lentoasemia, lentoliikenneyhteyksiä ja matkaketjuja 
joukkoliikenneyhteyksineen lentoasemille kehitetään kokonaisuutena erityisesti Finavia Oyj:n 
"Lapland Airports/North is Near" -hankkeissa matkailun tarpeita vastaamaan. 
 

2. Itä-Suomen lentoasemia, lentoliikenneyhteyksiä ja matkaketjuja joukkoliikenneyhteyksineen 
kehitetään niin, että lentoliikennepalvelut edistäisivät erityisesti Järvi-Suomen matkailun 
kansainvälistä kasvua ja toimintaedellytyksiä tavoitteena Lakeland Airports - konseptin luominen. 
 

3. Tampereen AiRRport-konseptin avulla pyritään luomaan eri liikennemuodot sujuvasti yhdistäviä 
matkaketjuja ja kehittämään uusia palveluja toimijoiden yhteistyöllä. Hankkeen tavoitteena on 
vahvistaa erityisesti läntisen ja keskisen Suomen saavutettavuutta ja siten elinkeinoelämän ja 
matkailun kytkentää globaaliin talouteen. 

Lapissa lentoliikennestrategian mukainen toiminta on vahvasti käynnissä ja mm. charter-yhteyksien 
hankinta on ammattimaista. Tampereella lentotoiminta vaikuttaa myös olevan vilkastumassa – esimerkiksi 
Air Baltic on perustamassa Tampereen lentoasemalle hubin3. 

Toistaiseksi Itä-Suomen lentoliikenneyhteyksien ja matkaketjujen kehitystyö lienee lentoasematoiminnan 
näkökulmasta aloittamista vaille valmis. Kehitysyhtiössä itse työskentelevät kirjoittajat tai Mikkelin 
lentoaseman päällikkö eivät ole tietoisia käynnissä olevista hankkeista. 

Kansallisen lentoliikennestrategian osalta on todettava, että se vaikuttaa tukeneen erityisesti ajattelumallia, 
jossa Helsinki toimii Suomen päälentoasemana ja lähtevä kansainvälinen reittiliikenne järjestetään 
ensisijaisesti Helsingin kautta. Samaa johtopäätöstä tukee myös käytännön huomio siitä, miten 
lentoliikennettä Suomen maakuntakentiltä tänä päivänä operoidaan: liikenne on käytännössä aina Helsinki-
Vantaan ja maakuntakentän välistä liikennettä.  

Vaihtoehto lentoliikennestrategian maailma-Helsinki-muu Suomi -ajattelulle olisivat suorat kansainväliset 
lentoyhteydet, jotka lisäisivät käytettävissä olevia matkustusvaihtoehtoja sekä saapuvan että lähtevän 
liikenteen näkökulmasta. 

 
3 https://www.airbaltic.com/fi/uusi-kotikentta-tampere  
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INVESTOINTI- JA YLLÄPITORAHOITUS OHJATAAN PÄÄOSIN FINAVIALLE 

Finavia Oyj:n, eli valtion, ylläpitämien lentoasemien ja kunnallisten lentoasemien kehittämisinvestointien 
välillä vallitsee huomattavan epäsuhtainen tilanne. Vuonna 2018 Finavia käynnisti yhteensä 55 miljoonan 
euron investointiohjelman ylläpitämillään Lapin lentoasemilla. Helsinki-Vantaan terminaali 2:n 
uudistukseen investoidaan 400 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena Helsinki-Vantaan investoinnit ovat viime 
aikoina Finavia Oyj:n toimesta olleet noin miljardi euroa. Jyväskylän lentoasemalla valmistui vuonna 2020 
Finavian toteuttama 10 miljoonan euron kiitotieremontti.  

Korona-aikana Suomen valtio pääomitti Finavia Oyj:tä noin 318 miljoonalla eurolla lentoasemien toiminnan 
turvaamiseksi. 

Samaan aikaan Finavia-verkoston ulkopuolisille lentoasemille ja lentopaikoille jaetaan lentopaikka- ja 
lentokenttäavustuksia Liikenne- ja viestintäministeriön toimesta yhteensä 900 000 euroa vuodessa. 
Avustusta haetaan vuosittain erillishakemuksella, eikä Finavia Oyj:n kaltaisia pitkäjänteisiä ylläpito- ja 
rahoitusratkaisuja ole luotu. Tappiotakuujärjestelmiä ei ole olemassa. Vallitseva rahoituksellinen epäsuhta 
on tällä hetkellä huomattava. 

FINNAIR JA KOTIMAAN LENTOLIIKENNE 

Pitkän aikavälin kehityskulkuna lienee syytä todeta, että Finnair Oyj:n asema kotimaan liikenteessä on 
merkittävästi muuttunut viimeisten 30 vuoden aikana. Viimeisessä julkisen liikenteen 
velvoitekilpailutuksessa Finnair Oyj ei voittanut yhtään sopimusta viiden maakuntakentän reiteistä. 

Finnair Oyj operoi markkinaehtoista kotimaan lentoliikennettä Kittilään, Kuusamoon, Rovaniemelle, 
Ivaloon, Ouluun ja Vaasaan. Osa liikenteestä toteutetaan yhtiön omalla kalustolla ja osa puolestaan Finnair 
Oyj:n tytäryhtiön Nordic Regional Airlines Oy:n (Norra) kalustolla. 

Finnair Oyj:n strategia ei toistaiseksi ole tukenut voimakasta kotimaan reittiliikenteen kehittämistä. 
Strategiassa on painotettu kotikentän (Helsinki-Vantaan) tuomaa etua Finnairille 
kaukoliikenneoperaattorina.  

Ote Finnair Oyj:n vuoden 2021 vuosikertomuksesta4: 
Finnair keskittyy edelleen vaihtomatkustukseen keskeisten Aasian suurkaupunkien ja Euroopan välillä. 
Yhtiö hyödyntää kotikenttänsä maantieteellistä sijaintia, joka mahdollistaa nopeat yhteydet lyhyttä 
pohjoista reittiä pitkin, ja pyrkii käyttämään sitä mahdollisimman tehokkaasti. 

Jatkoa ajatellen on kuitenkin hyvä huomata, että Finnair Oyj on vuonna 2021 ilmoittanut kiinnostuksestaan 
hankkia ruotsalaiselta Heart Aerospacelta ES-19 sähkölentokoneita. Kyseisten lentokoneiden arvioidaan 
soveltuvan varsin hyvin esimerkiksi Helsingin ja Mikkelin väliselle etäisyydelle.  

JULKISEN PALVELUN VELVOITE 
 
Euroopan unionin artiklassa nro 1008/2008 todetaan seuraavaa: 

Jotta voidaan ottaa huomioon kaikkein syrjäisimpien alueiden erityispiirteet ja rajoitteet, erityisesti 
pitkät etäisyydet, eristyneisyys ja pieni koko, sekä tarve luoda niille asianmukaiset yhteydet yhteisön 
keskeisille alueille, voi olla perusteltua säätää erityisjärjestelyistä julkisen palvelun velvoitteita 
koskevien sopimusten voimassaoloajan osalta tällaisille alueille liikennöitäviä reittejä varten. 

 
4 https://investors.finnair.com/~/media/Files/F/Finnair-IR/documents/fi/reports-and-
presentation/2022/vuosikertomus-2021.pdf  
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Suomessa julkisen palvelun velvoitetta on tulkittu siten, että lentoliikenne voidaan järjestää paikkakunnalle, 
johon matka-aika Helsingistä junalla on yli 3 tuntia. Käytännössä tällainen yhteys on Savonlinnan 
lentoyhteys. 

Traficom kilpailutti keväällä 2021 reittilentoliikenteen Helsingistä Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, 
Kemiin ja Kokkolaan. Kilpailutuksen taustalla oli julkisen palvelun velvoitepäätös, joka on annettu 
15.12.2020. Kyseinen päätös oli voimassa vuoden 2021 loppuun. Kyseisen kilpailutuksen tarjouspyynnön 
ehdoissa oli mainittu mahdollisuus sopimuksen optiokaudelle. Eduskunta on 1.12.2021 vahvistanut 13,8 
miljoonan euron lisärahoituksen edellä mainituille reittilennoille 14.8.2022 saakka.  

Koska julkisen liikenteen velvoitetta lasketaan suhteessa Helsinkiin, ei Mikkeli kuulu Traficomin 
näkökulmasta julkisen liikenteen velvoitteen piiriin. 

EUROOPAN LENTOLIIKENNESTRATEGIA 

Euroopan parlamentissa on 2010-luvulla käsitelty useaan otteeseen Euroopan unionin 
lentoliikennestrategiaa. Euroopan komissio esitteli strategian vuonna 20195. Strategian yhtenä 
painopisteenä on yhteyksien parantaminen EU:n sisällä ja maailmanlaajuisesti. 

Julkinen kuuleminen on osoittanut selvästi, että yhteyksien saatavuudella (laajasti määriteltynä 
kahden paikan välisten lentoliikennepalvelujen määrä, tiheys ja laatu) on merkitystä matkustajille sekä 
yrityksille ja koko taloudelle. Tutkimukset osoittavat, että mitä paremmat lentoyhteydet tietystä 
kaupungista tai alueelta on muualle Eurooppaan ja maailman muihin osiin, sitä enemmän voi syntyä 
kasvua. 

Lentoliikennestrategiassa ei suoraan otettu kantaa lentoasemien saavutettavuuteen, mutta tätä on 
aiemmin tutkittu mm. Hugo Poelmanin tutkimuksessa ”Measuring accessibility to passenger flights in 
Europe: Towards harmonized indicators at the regional level6.” Tutkimusraportin sivulla 10 voidaan todeta, 
että Etelä-Savo kuuluu saavutettavuudeltaan 11-portaisen matkustajalentojen saavutettavuusasteikon 
toiseksi alimmalle (heikoimmalle) portaalle. Euroopan laajuisen tarkastelun kriteerinä on 90 minuutin 
matkustusaika lähimmältä lentoasemalta. Vastaavia alueita on Kainuun ja Ruotsin Taalainmaan lisäksi 
eniten Itä-Euroopassa. Euroopan laajuisesti tarkastellen Mikkelin seudun saavutettavuus lentoteitse on 
siten heikko. 
 
MITEN SUOMEN LENTOLIIKENNESTRATEGIA EROAA MUISTA POHJOISMAISTA 

Ennen kororonapandemiaa vuonna 2019 Ruotsissa oli 21 lentoasemaa, joiden kautta kulki vuosittain yli 
100 000 lentomatkustajaa7. Ruotsin väestöpohja oli 10,35 miljoonaa ihmistä. 

Vastaavasti ennen koronapandemiaa vuonna 2019 Norjassa oli 26 lentoasemaa, joiden kautta kulki 
vuosittain yli 100 000 matkustajaa8. Norjan väestöpohja oli 5,35 miljoonaa ihmistä. 

Vuonna 2019 Suomessa oli 12 lentoasemaa, joiden kautta kulki yli 100 000 matkustajaa9. Suomen 
väestöpohja oli 5,52 miljoonaa ihmistä. Itä-Suomen alueella sijaitsi yli 100 000 matkustajan lentoasemista 
kaksi: Kuopio ja Kuusamo. 

 
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0598&from=EN  
6 https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/focus/2013_09_passenger.pdf  
7 https://www.trafa.se/en/civil-aviation/  
8 https://www.ssb.no/statbank/table/08507/tableViewLayout1/   
9https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__lii__ilma/statfin_ilma_pxt_12ib.px/table/tableViewLayout1/  
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Pohjoismaiden lentoliikennestrategioita yhdistää pyrkimys luoda yksi vahva kansainvälinen hubi: Suomessa 
Helsinki-Vantaa, Ruotsissa Arlanda ja Norjassa Oslo. Maat pyrkivät aktiivisesti lisäämään lentoliikennettä, 
mutta kukin omilla tavoillaan. 

Ruotsin Swedavialla on käytössään seitsemänosainen lentoliikenteen tukijärjestelmä10. Järjestelmä pitää 
seuraavaan mm. seuraavia osia: 

• New Destination Discount (NDD) 
• Passenger Increase Bonus (PIB) 
• Marketing Support (MGS) 
• Swedavia Volume Discount 
• Sustainable Aviation Fuel Incentive 
• Cargo Incentive 
• Charter Incentive Programme (ChIP) 

Ruotsin lentoliikenteen tukijärjestelmän ensimmäisen osan, eli NDD-ohjelman, tavoitteena on uusien 
kansainvälisten lentoyhteyksien lisääminen miltä tahansa ohjelmalentoasemalta. Tukijärjestelmällä 
hyvitetään esimerkiksi ensimmäisen vuoden nousu- ja matkustajamaksuja liikennöiville lentoyhtiöille 
täysimääräisinä. 

Norja tukee alueellista lentoliikennettä rahallisesti. Esimerkiksi aluelentoyhtiö Wideroen tukiosuus vuonna 
2018 oli 450 miljoonaa Norjan kruunua.  

Finaviallakin on tukijärjestelmä, mutta se on muita pohjoismaita suppeampi. Tukijärjestelmä pitää sisällään 
alennuksia uusille avattaville reiteille: hinnaston kohdan 7.8.4. mukaan esimerkiksi ensimmäisen vuoden 
alennus on 70 % laskeutumismaksuista ja matkustajamaksuista11. Toisaalta Finavia ja valtio kannustavat 
strategioissaan nimenomaan markkinaehtoisen lentoliikenteen tuotantoon. 

Lentoliikennestrategioiden eroavaisuuksia on tutkittu aiemmin mm. Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen 
kehittämishankkeessa 2014–201712. Hankkeen johtopäätöksinä esitettiin seuraavaa: 

Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke 2014–2017:  
Lentoliikenteen merkitystä elinkeinoelämää, mm. vientiteollisuutta ja kansainvälistä matkailua 
palvelevana liikennemuotona ei ole [Suomessa] otettu huomion. Joukkoliikenteen palvelutasoa on 
tarkasteltu vain Helsinkiin ja Helsingin kautta tapahtuvan liikkumisen osalta. 
 
Erojen syyksi [Pohjoismaissa] on esitetty lentoliikennestrategiassa mm. Norjan erilaista maantiedettä 
ja maan vaurautta sekä Ruotsin suurempaa asukaslukua. Vaikka näillä tekijöillä on vaikutusta 
kotimaan lentoliikenteen matkustajamääriin, yksinkertainen tilastollinen tarkastelu osoittaa, että 
suurimmat erot maiden välillä johtuvat kansainvälisestä lentoliikenteestä. 
 
Erot kansainvälisessä liikenteessä selittyvät pelkistetysti sillä, että Ruotsissa ja Norjassa on aktiivisesti 
pyritty saamaan alueellisille lentoasemille kansainvälistä reittiliikennettä. Suomessa on sen sijaan 
keskitytty Helsinki-Vantaan kautta lennettäviin jatkoyhteyksiin ja alueellisten lentoasemien charter-
liikenteeseen.  

 
10 https://www.swedavia.com/about-swedavia/incentive-programme-and-discounts/  
11 https://www.finavia.fi/sites/default/files/documents/Finavia_palveluehdot_01.01.2022.pdf?navref=paragraph  
12 https://www.lapinliitto.fi/wp-content/uploads/2020/11/IP-koosteraportti-2017-pienempikoko.pdf  
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Jos Suomen alueellisten lentoasemien kansainvälinen liikenne olisi Ruotsin ja Norjan tasolla, olisi 
kansainvälisiä lentomatkustajia Suomessa 2,4–4,7 kertaa enemmän. Uusia työpaikkoja syntyisi 13000–
24000 ja lentoliikenteen kansantaloudellisen vaikutuksen lisäys olisi 0,9–1,8 miljardia euroa13. 

LENTOLIIKENTEEN ROOLI JOUKKOLIIKENNEJÄRJESTELMÄSSÄ 

Lentoliikenne tuo lähtö- ja tuloalueilleen merkittävää taloudellista ja sosiaalista pääomaa. Se edistää 
turismia, kauppaa, saavutettavuutta, luo talouskasvua ja työpaikkoja, vähentää köyhyyttä sekä yhdistää 
muutoin vaikeammin saavutettavat yhteisöt kansainväliseen joukkoliikennejärjestelmään. Katastrofien 
aikana lentoliikenteen katsotaan toimivan myös huoltovarmuustekijänä14. 

Muihin liikennemuotoihin verrattuna lentoliikenne on nopein liikennemuoto, johon fyysisillä esteillä, kuten 
vesistöillä ja vuoristoilla, ei ole vaikutusta. Lentoliikenne soveltuu siksi erityisen hyvin pitkille välimatkoille. 
Kansainvälisessä matkustajaliikenteessä lentoliikenne on jalostunein liikennemuoto, jossa on takana 
vuosikymmenten kehitystyö matkustaja- ja rajaturvallisuuden kehittämisessä sekä käyttömukavuudessa. 

Lentoliikenteen heikkona puolena on rautatie- ja tieliikenteeseen verrattuna sen kustannus esimerkiksi 
kuljetettua henkilöä tai tonnia kohden. Ilma-alusten kuljetuskyky on tie- ja rautatieliikennettä 
huomattavasti rajallisempi15. 

 

Lähde: Porin lentokenttäalueen tulevaisuus, loppuraportti 22.12.2020, WSP Consulting 

Joukkoliikennejärjestelmän osalta on huomattava, että muutos mahdollistavassa infrastruktuurissa ei 
välttämättä tarkoita liikennöinnin lisääntymistä, vaan muutos on monen asian summa. Esimerkiksi Mikkelin 
osalta uusi valtatie 5:n laajennus on saatu valmiiksi, mutta päivittäisten linja-autovuorojen määrä Helsinkiin 
on laskenut viime vuosien aikana 13 vuorosta seitsemään. Yksityisautoilu puolestaan on lisääntynyt. 

Raideliikenteen roolista on viime vuosina myös paljon keskusteltu. Mikkelikin on lähdössä mukaan Itärata-
hankkeeseen, jonka tavoitteena on perusparantaa ja osittain linjata uudelleen itäisen Suomen 

 
13 Lähde: ACI Europe, Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke 2014–2017 
14 https://www.atag.org/our-activities/social-and-economic-benefits-of-aviation.html  
15 https://www.dronamics.com/  
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raideliikennettä. Projektin suunnittelukustannus on noin 80 miljoonaa euroa ja toteutuskustannus 1,7 
miljardia euroa. Toisaalta Mikkelin päivittäisten junavuorojen määrä on viime vuosina laskenut kuudesta 
vuorosta neljään: infrastruktuurin kehittämispäätökset ja liikennöintipäätökset on Suomessa eriytetty 
toisistaan. 

Sekä tie- että raideliikenteen kehitys tukevat jo vahvasti Mikkelin talousalueen liityntää Helsinkiin. Osittain 
tästä syystä ei liene enää kannattavaa lisätä päällekkäisten yhteyksien määrää ja kilpailua. 

Kun aiemmin alueen kansanedustajan kyvyt punnittiin taidolla järjestää säännöllinen lentoyhteys Helsinkiin, 
on ehkä nykyaikaisempaa ja paremmin lentoliikenteen ominaisuuksiin soveltuvampaa tarkastella 
esimerkiksi vaikean maaston, valtakunnan rajan tai vesialueen ylittäviä yhteyksiä ja niiden kehittämistä. 
Parhaita ovat siis yhteydet, jossa tarve, ajansäästö, helppous ja kustannus ovat tasapainossa. 

Olennaista on myös lentoaseman saavutettavuusalue. Mikkelin lentoasemalta laskettuna 90 minuutin 
saavutettavuusalueella asuu 677 000 ihmistä. Mikäli lentoasema kykenisi järjestämään alueellaan 
kilpailukykyisen ja ainutlaatuisen liikenneyhteyden, voisi myös käyttäjäpohja olla riittävän laaja. Tällainen 
yhteys voisi esimerkiksi olla Mikkeli-Tukholma. Vaihtoehtoisena hubina Helsingille Tukholma lisäisi alueella 
käytettävissä olevien kansainvälisten yhteyksien valikoimaa merkittävästi.  

LENTÄMISEN KULTTUURI 

Tämän selvityksen osana käydyissä keskusteluissa on käynyt selväksi ilmailualan ammattilaisten näkemys 
siitä, että yksi lentoliikenteen menestystekijä on lentämisen kulttuurin juurruttaminen sen lähtöalueelle. 

Mikkelissäkin on käyty keskustelua siitä, että teknologiset edistysaskeleet, esimerkiksi sähköinen 
lentäminen, toisivat mukanaan lentämisen Mikkeliin. Ilmailualan näkemys puolestaan vaikuttaa olevan se, 
että sähköiset lentokoneet sijoitetaan ensin niille reiteille ja alueille, joilla on valmis matkustajakunta ja 
juurrutettu lentämisen kulttuuri. Ne alueet, jotka tänäkin päivänä edistävät aktiivisesti lentoliikennettä, 
ovat ensisijaisia kiinnostuksen kohteita myös sähköisen lentämisen näkökulmasta. 

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ MIKKELISTÄ JA KANSALLISESTA LENTOLIIKENTEEN EDISTÄMISESTÄ 

Ensimmäinen johtopäätös Suomen kansallisesta lentoliikennestrategiasta on, että Mikkelin lentoasema ei 
nykylinjauksen vallitessa (3 tunnin matka-aika junalla) tule olemaan osa julkisen palvelun 
velvoiteliikennettä. Valtio ei täten tule tukemaan lentoja Mikkelin ja Helsingin välillä. 

Toisena johtopäätöksenä todetaan, että rahoituksen epäsuhta valtion rahoittaman Finavia Oyj:n 
ylläpitämien lentoasemien ja kunnallisesti ylläpidettyjen lentoasemien välillä on merkittävä. Lentoaseman 
jatkuvuutta ajatellen Mikkelin lentoaseman olisi kehitettävä yhteinen edunvalvontatoiminto mm. 
Lappeenrannan, Seinäjoen ja Enontekiön lentoasemien kanssa pitkäjänteisen ja riittävän valtion 
rahoitusraamin varmistamiseksi – nykyinen 900 000 € vuotuinen valtionavustusraami tulisi saada 2-3 
kertaiseksi.. Vertauslukuja voidaan laskea mm. kansallisen lentoliikennestrategian tiedoista. 

Lentoliikennestrategia 2015–2030: 
Pääkentän ulkopuolisen verkoston alijäämä on suuruusluokkaa 20–25 M€ ja siten varsin pieni 
verrattuna sen aikaansaamaan taloudelliseen aktiviteettiin ja hyötyyn. Lisäksi alijäämä pystytään 
kattamaan pääkentän kaupallisilla tuloilla, joista osa on puolestaan peräisin alueellisten 
verkostolentoasemien ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välisestä liikenteestä ja sen tuottamasta 
tulokertymästä. 16 

 
16 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/78750/Julkaisuja_2b-
2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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Kolmantena johtopäätöksenä todetaan, että mikäli Finnair Oyj:n strategia keskittyy tulevaisuudessakin 
kaukoliikenteeseen ja Helsinki-Vantaan aseman vahvistamiseen, Mikkeli on yhtiön strategiassa 
väliinputoaja, koska Finnair Oyj:n ensisijainen pyrkimys on luoda syöttöliikenneyhteyksiä maakuntakentiltä 
Helsinki-Vantaalle. Helsinki-Vantaan näkökulmasta puolestaan Mikkeli on liian lähellä ainakin niin kauan, 
kun sähköinen lentäminen arkipäiväistyy. 

Neljäntenä johtopäätöksenä on todettava, että kansallisessa lentoliikennestrategiassa todetut Itä-Suomen 
lentoliikenteen edistämistoimenpiteet eivät ole jalkautuneet toistaiseksi Mikkeliin. Toisaalta valtio on 
lentoliikennestrategiassaan kannustanut parantamaan lentoliikenteen alueellista houkuttelevuutta ja 
lentoasematoiminnan kannattavuutta. 

Lentoliikennestrategia 2015–2030: 
Erilaisilla alueellisilla ja uusilla innovatiivisilla yhteistyö- ja toimintamuodoilla pyritään parantamaan 
alueellisesti lentoliikenteen houkuttelevuutta ja lentoasematoiminnan kannattavuutta. Tässä pilottina 
voisi olla esimerkiksi Euroopan unionin osarahoituksella Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen 
kehittämishankkeet, johon osallistuisivat laajasti maakunnalliset, alueelliset, kunnalliset ja 
elinkeinoelämän toimijat. 

Viimeisenä johtopäätöksenä toteamme, että kansallisen lentoliikennestrategian näkökulmasta ainoa 
järkevä kehityssuunta Mikkelille on aktiivisesti pyrkiä luomaan markkinaehtoista lentoliikennettä. 
Ainoastaan säännöllisen lentoliikenteen kautta lentoasematoiminta luo aitoa aluetalousvaikutusta. Valtiolla 
on käytössään erilaisia tukiratkaisuja, jotka lentoliikennestrategian puitteissa vaikuttaisivat olevan 
Mikkelillekin mahdollisia.  

LENTOLIIKENTEEN ALUETALOUSVAIKUTUS 

Lentoliikenteen aluetalousvaikutus jaetaan tyypillisesti neljään eri luokkaan: suoriin vaikutuksiin, epäsuoriin 
vaikutuksiin toimitusketjuissa, toiminnan aikaansaamiin epäsuoriin työllisyysvaikutuksiin sekä katalyyttisiin 
vaikutuksiin. 

 

Kuva: Lentoliikenteen neljä aluetalouden vaikutustapaa 

Suora aluetalousvaikutus syntyy kaikesta siitä välittömästä toiminnasta, jota lentäminen aiheuttaa. Tämä 
tarkoittaa esimerkiksi maahenkilöstöä, huolintahenkilöstöä, catering-toimintaa, tankkaustoimintaa, 
turvapalveluja, siivousta sekä lentomatkustajien palvelukäyttöä, esimerkiksi autonvuokraus, 
pysäköintimaksut, ravintolakäyttö, muu joukkoliikenne ja ostokset lentoaseman läheisyydessä. Myös 
lentorahti lasketaan suoraan toimintaan. 
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Epäsuora aluetalousvaikutus syntyy toimitusketjuissa, kun esimerkiksi tukkuliikkeet toimittavat raaka-
aineita lentoaterioita varten, kun öljy jalostetaan kerosiiniksi tai tuotetaan lentämisen tarvitsema sähkö, tai 
kun käytetään matkatoimistoagenttia lennon varaamiseen. 

Toiminnan aikaansaamiin epäsuoriin työllisyysvaikutuksiin luetaan mm. lentotoiminnan mahdollistamiseen 
osallistuvan työvoiman rahankulutus alueella. 

Lopuksi katalyyttisiin vaikutuksiin lasketaan ne vaikutukset, jotka lentoyhteyksien mahdollistaminen 
aiheuttaa muilla elinkeinosektoreilla. Katalyyttiset vaikutukset aluetaloudelle kokoluokaltaan kaikkein 
merkittävimmät. Katalyyttisiin vaikutuksiin luetaan mm. se, että alue nähdään parempien yhteyksien vuoksi 
suotuisampana investointikohteena tai että alueen matkailuelinkeino kehittyy lisääntyneen matkailijavirran 
ansiosta. Myös lentoliikenteen edesauttama tuottavuuden kasvu yrityksissä lasketaan katalyyttisiin 
vaikutuksiin. 

Lentotoiminnan aikaansaamat vaikutukset vuonna 2019 Euroopassa olivat 12,3 miljoonaa työpaikkaa ja 434 
miljardia euroa tuloa muodostaen 4,1 % Euroopan bruttokansantuotteesta. Saavutettavuuden kasvaessa 10 
% sen kohdealueen bruttokansantuotteen voidaan odottaa Euroopassa nousevan noin 0,5 %. 

 

Lähde: Economic impact of European airports, report, Centre for Aviation, 201517 

Globaalisti kenties kaikkein mielenkiintoisin tutkimusasetelma toimivan lentoaseman vaikutuksesta 
aluetalouteen löytyy Kiinasta18, jossa rakennettiin kerralla 13 lentoasemaa alueille, joilla ei aiemmin ollut 
lentoyhteyksiä. Tutkimuksessa todettiin, että 10 % kasvu lentoliikenteen matkustajamäärissä toi yhden 
prosentin kasvua liikenteeseen yhteydessä olevilla muilla palvelualoilla. Noin 50 % kasvu 
keskiarvokaupungin lentoliikenteessä loi 20 vuoden aikajänteellä 7,4 % kasvun alueellisessa 
bruttokansantuotteessa. 

MATKAILU JA KANSAINVÄLISET LENTOYHTEYDET 

Maailman matkailujärjestö UNWTO:n tutkimuksen mukaan19 58 % kansainvälisistä matkailijoista saapuu 
matkakohteeseensa lentäen. Lentämisen jälkeen toiseksi suosituin väline on auto 37 % osuudella.  

 
17 https://centreforaviation.com/analysis/reports/europes-airports-economic-impact--the-theory-and-the-practice-
aci-europe-report-part-1-207594  
18 https://www.mdpi.com/2071-1050/14/7/4295/pdf  
19 https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421152  
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Ottaen kuitenkin huomioon Suomen maantieteellisen aseman Euroopan reuna-alueella, voidaan autolla 
saapuvien kansainvälisten matkailijoiden osuuden olettaa olevan keskiarvoa pienempi.  

 

 

Lähde: International tourism highlights, 2019 edition, World Tourism Organization 

Siitä, kuinka pitkälle etäisyydelle kansainvälisestä lentoasemasta matkailijat ovat valmiita siirtymään, 
näyttää olevan varsin vähän kansainvälistä tutkimusta. Kiinassa on tutkittu matkailukohteiden 
muodostumista suhteessa toimivaan lentoasemaan20. Vuonna 2020 julkaistussa artikkelissa havaittiin 
trendi matkailun ns. veturikohteiden sekä lentoasemien sijoittumisen ja niiden välisten liikenneyhteyksien 
kehittymisen välillä. Vuonna 2015 yli 60 % kohteista sijoittui alle tunnin matka-ajan päähän lentoasemasta. 
Lähes 95 % parhaista matkailukohteista sijaitsi alle kahden tunnin matka-ajan päässä lentoasemasta. 
Puolentoistatunnin ajomatkan päähän sijoittui 83 % kohteista. Matkailukohteen saavutettavuuden 
näkökulmasta Suomessa asetettu lentoaseman 3 tunnin matka-ajan saavutettavuuskriteeri tuntuu siten 
ylimitoitetulta. 

 

Lähde: Investigating the Accessibility between Civil Airports and Tourist Locations in Tourist Cities in Yunnan Province, 
China, (Zhang, Ji, W & Liu) 

Esimerkiksi Savonlinnan alueen matkailukyselyissä on aiemmin havaittu, että kiertomatkalla olevien osuus 
kansainvälisistä matkailijoista on huomattavan suuri21. Noin kahden viikon lomamatkalla Suomessa oleva 

 
20 Investigating the Accessibility between Civil Airports and Tourist Locations in Tourist Cities in Yunnan Province, 
China, https://www.mdpi.com/2071-1050/12/10/3963/pdf  
21 http://uefmot.blogspot.com/2017/04/kansainvalisen-matkailijan-tiedonetsinta.html  
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kansainvälinen matkailija käytti keskimäärin 2–3 päivää alueella. On perusteltua kysyä, onko suorien 
kansainvälisten lentoyhteyksien puuttumisella vaikutusta Saimaan alueen kansainvälisiin 
matkailijaprofiileihin? Onko kiertomatkustajien suuri osuus Saimaalla enemmänkin liikenteellisen 
saavutettavuuden pakottama valinta kuin destinaation kannalta optimaalinen ratkaisu?  

Millainen vaikutus säännöllisellä kansainvälisellä matkustajaliikenteellä sitten olisi matkailulle ottaen 
huomioon, että vuonna 2019 Mikkelin seudulla oli 56 637 rekisteröityä ulkomaista yöpymistä? 
 
Suomessa kenties merkittävin vertailukohta matkailussa on Lapin matkailu. Yksin joulukuussa 2019 
Rovaniemen, Kittilän, Ivalon, Enontekiön ja Kuusamon kentille saapui yhteensä 724 charterlentoa ja kauden 
aikana lentoja saapuu noin 1500. Esimerkiksi Rovaniemellä oli vuonna 739.000 rekisteröityä 
yöpymisvuorokautta. Samaan aikaan Rovaniemen lentoaseman matkustajamäärä oli 661.000. Kittilässä oli 
530 000 yöpymistä ja Kittilän lentoaseman kautta kulki 363.200 matkustajaa. Koko Lapin 3,1 miljoonasta 
rekisteröidystä yöpymisestä 1,9 miljoonaa yöpymistä tuli kansainvälisiltä matkailijoilta22. 

Lapissa rekisteröityjen yöpymisten ja lentokenttien matkailumäärien suhde on noin 2:1–4:1 sesongista ja 
alueesta riippuen. Lentoaseman matkustajamäärän suhteessa alue kykenee siis tuottamaan 2–4 
rekisteröityä majoitusvuorokautta. Jos ajatellaan, että puolet matkailijoista on kotimaisia, kykenee Lapin 
matkailu tuottamaan 1–2 rekisteröityä yöpymisvuorokautta yhtä kansainvälistä lentomatkustajaa kohden. 

Mikäli Mikkeliin saataisiin yksi säännöllinen kansainvälinen reittilentoyhteys tai vaihtoehtoisesti 
kausilentoyhteyksiä, voitaisiin rekisteröityjen kansainvälisten yöpymisten odottaa kasvavan 30–60 
prosenttia. Esimerkiksi 10000 kansainvälisen lentomatkustajan volyymillä rekisteröityjen yöpymisen 
voitaisiin siis odottaa kasvavan noin 20000 vuorokautta, mikä tarkoittaisi 35 prosentin lisäystä 
kansainvälisten matkailijoiden määrässä seutukunnassa. 

Tampereen kaupungin haastattelussa tapahtumajohtaja Perttu Pesä totesi lentoliikenteen Tampereen 
kannalta kriittiseksi. Lentoaseman luoma aluetalousvaikutus on Tampereen seudulla noin 300 miljoonaa 
euroa ja ilman lentoyhteyttä ei voitaisi mm. hakea kansainvälistä kongressi- ja urheilutapahtumatoimintaa 
järjestäjien vaatimuksista johtuen. Itä-Suomen tavoin myös Tampereella kokemus on, että Suomen 
lentoliikennestrategia ja tästä johtuva Finavian toimintaidea sekä Finnairin Aasian-strategia eivät ole 
toimineet Tampereen kannalta optimaalisesti. 

MIKKELIN LENTOASEMAN KUSTANNUKSET JA TUOTOT 

Mikkelin lentoaseman ylläpidon vuosikustannukset ovat olleet noin 500 000 euroa. Kustannuksista noin 
100 000 euroa on kaupungin sisäistä vuokralaskutusta, eli todelliset ulos maksettavat kustannukset ovat 
vuotuisesti noin 400 000 euroa. Lentoaseman henkilöstökulut ovat sivukuiluineen noin 150 000 euroa. 
Toinen merkittävä menoerä lentoasemalle ovat ulkoa ostettavat asiantuntijapalvelut, jotka koostuvat mm. 
Fintrafficilta tehdyistä ostopalveluista. Näitä asiantuntijapalveluja käytetään vuosittain noin 103 000 euron 
arvosta. Muut kulut aiheutuvat lentoaseman käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvista kuluista. 

Toimintatuottoja on saatu suoraan lentoaseman pitämiseen liittyvistä syistä vuosittain noin 50 000 euroa. 
Lentoaseman toimintaa vastaan Mikkelin on myös ollut mahdollista hakea Liikenne- ja viestintäministeriön 
myöntämää lentokenttä- ja lentopaikka-avustusta. Joinain vuosina avustus on saatu, toisina ei. Kaupungille 
koituva kustannus on täten vahvasti riippuvainen saadusta avustuksesta. 

 
22 https://www.lapland.fi/fi/business/infograafi-10-faktaa-lapin-matkailusta-2019/  
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Koska lentoasema on ollut pitkään kaupungin omistuksessa, on lentoaseman tasearvo pieni. Lentokenttään 
liittyvän käyttöomaisuuden menojäännös oli 30.9.2021 tarkastelun mukaan 94.290,37 euroa. Tehdyistä 
ylläpitoinvestoinneista johtuen tasearvo lienee jonkin verran kasvanut. 

Rahoitusvertailua muihin yksityisiin lentoasemiin vuodelta 2019: 

Lentoasema Liikevaihto Kustannukset Tulos 
Lappeenrannan Lentoasema Oy 808 964 € -1 776 617 € -934 364 € 
Seinäjoen Lentoasema Oy 124 804 € -268 244 € -111 158 € 
Mikkelin Lentoasema (Mikkeli) 51 432 € -502 239 € -465 958 € 

 
Tehdystä vertailusta on todettava, että suoran tulon näkökulmasta lentoaseman ylläpitäminen ei Suomessa 
ole ylläpitäjälleen kannattavaa toimintaa. Olennaisempaa on ymmärtää lentoaseman neljää 
aluetalousvaikutuksen mekanismia ja optimoida näiden vaikutusta. Esimerkiksi Kittilässä matkailun 
aluetalousvaikutus oli 2010-luvun alussa 150 miljoonaa euroa23 ja lentoliikenne on vaikutuksen merkittävä 
mahdollistaja. Tästä huolimatta Kittilän lentoasema ei suoran tulostarkastelun näkökulmasta ole 
kultakaivos omistajalleen. 

LENTOASEMAN KORJAUSVELKA JA KOHTEET 

Mikkelin lentoasemalle on kertynyt viimeisen 20 vuoden aikana korjausvelkaa, jota on pyritty valtion tuen 
avulla viime vuosina vähentämään. Korjausvelkaa on edelleen esimerkiksi kentän luoteispuolen 
puustonharvennuksen osalta. Puuston johdosta lähestymismenetelmiä on poistettu käytöstä. Akuutti 
tarkasteltava asia ovat myös lentoaseman kiitotievalot, joihin ei saa enää varaosia.  

Lentotoiminnan lisäämisen ja erityisesti matkustajalentotoiminnan osalta merkittävimmät puutteet ovat 
nykyisen matkustajaterminaalin ahtaus (ei mahdollista useita samanaikaisia koneita), 
turvatarkastuslaitteiden mahdollinen uusimistarve (voidaan tilapäisesti korvata ostopalveluna) sekä 
lentokoneiden hallitilan puute. 

Yhteenvetona on todettava, että vuosikymmenten leikkausohjelmien jälkeen säästöpotentiaalia ei Mikkelin 
lentoasemalla ole, mikäli lentoasemaa halutaan ylläpitää kansainvälisen matkustajaliikenteen standardien 
mukaisena. Korjausvelka on kasvanut jo nykyisillä tulo- ja kustannustasoilla. Positiivista kuitenkin on, että 
lentoasema on tälläkin hetkellä käyttökuntoinen. 

LENTOASEMIEN TULONMUODOSTUS FINAVIAN YLLÄPITÄMILLÄ LENTOASEMILLA 

Suomen valtion omistama erityisyhtiö Finavia Oyj ylläpitää 20 lentoasemaa Suomessa. Tarkastelemalla 
Finavian kantamia lentoliikennemaksuja24 voidaan saada käsitys siitä, mistä lentoasemien tulot yleensä 
lentoasemilla muodostuvat. 

Ensimmäinen lentoasemalla kannettava maksu on ilma-aluksen laskeutumismaksu. Maksu on porrastettu 
ilma-aluksen suurimman lentoonlähtöpainon (MTOW) perusteella siten, painoluokan alarajan 
muodostamasta kiinteästä maksusta ja tämän ylittävästä tonnimaksusta. Laskeutumismaksu vaihtelee 
11,21 eurosta (alle 2000 kg ilma-alukset) aina 1113,01 euroon saakka (yli 200 000 kg painoiset ilma-alukset 
+ mahdollinen lisätonnihinta). Laskeutumismaksuilla on myös vähimmäismäärät, jotka määritetään 
kellonaikojen mukaan. Matkustajaliikenteen lisäksi muulle liikenteelle on oma hinnastonsa. 

 
23 https://www.muonio.fi/media/elinkeinot/matkailu-muonio/tunturi-lapin-matkailun-talousvaikutusten-selvitys-
tiedote-2019.pdf  
24 https://www.finavia.fi/sites/default/files/documents/Finavia_palveluehdot_01.01.2022.pdf?navref=paragraph  
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Paikoitusmaksu peritään yli 2 tunniksi pysäköidystä ilma-aluksesta. Alin kannettu maksu on Helsinki-
Vantaalla 5,22 euroa ja muilla lentoasemilla 8,60 euroa. 

Ilma-aluksilta, jotka käyttävät lentoaseman tuottamaa sähköä oman apuvoimayksikkönsä sijaan, peritään 
sähköinfrastruktuurimaksu. Myös tämä maksu on ilma-aluksen suurimman lentoonlähtöpainon mukaan 
porrastettu ollen vähintään 4 euroa. Oulun ja Rovaniemen lentoasemilla 400 Hz sähkö maksaa 21 euroa 
käyttökerralta ja mulla lentoasemilla 28 VDC sähkö maksaa 12,10 euroa käyttökerralta. 

Matkustajamaksu on matkustajien mukaan skaalautuva ja määrällisesti merkittävä maksu, joka peritään 
Finavian lentoasemalta lähtevästä matkustajasta. Matkustajamaksun suuruus määräytyy matkustajatyypin 
mukaan, jossa vaihtoliikennematkustajan maksu on 4,52 euroa ja lähtevän liikenteen matkustajamaksu on 
9,56 euroa. Maksu sisältää esimerkiksi lentoasemalle pääsy, matkustajapalvelun infra ja ylläpito ja muut 
matkustajapalvelut ja järjestelmät. 

Turvatarkastuksen osalta lähtevästä matkustajasta peritään turvamaksu, joka Finavian lentoasemalla on 
tällä hetkellä 5,19 euroa. Turvamaksua ei peritä vaihtomatkustajista. 

Lisäksi Finavian hinnastossa on maksuja mm. ilma-aluksen koekäytöstä, lentomelusta, jäänpoistosta, 
pelastusvalmiudesta, öljyntorjunnasta, avustamispalvelusta sekä premium-turvatarkastuslinjasta. Finavian 
ohella palveluja tuottaa konsernin osana oleva Airpro. 

LENTOASEMAN TUOTTOJEN LISÄYSMAHDOLLISUUDET 

Mikkelin lentoaseman tuottojen lisäysmahdollisuuksia on tarkasteltu lentoaseman toimesta sekä tässä 
selvityksessä. 

Lentoaseman ensisijainen tuottojen lisäysmahdollisuus liittyy lentotoiminnan lisääntymiseen alueella. 
Lisääntyneestä lentotoiminnasta voidaan kantaa edellä mainittuja operaatiomaksuja. Uutena avauksena 
lentoasemalla on mahdollisuus jatkossa ilma-alusten tankkaustoimintaan, joka on mm. maavoimien taholta 
toivottu uudistus. 

Toinen tuottomahdollisuus liittyy muuhun palvelujen myyntiin ja lentoasema onkin aloittanut talven 2022 
aikana kunnossapitopalvelujen myynnin muille lentoasemille. Jonkin verran voidaan myös tehdä hankintoja 
kustannustehokkaammin toteuttamalla näitä yhteistyössä muiden Finavia-verkoston ulkopuolisten 
lentoasemien kanssa. 

Selvityksen osana on tarkasteltu Mikkelin lentoasemarakennuksen osittaista ravintolakäyttöä. Läheinen 
Tuskun teollisuusalue on kehittyvä alue, jolla ei kuitenkaan ole työpaikkamäärään suhteutettua määrää 
palveluja. Lentoasemaravintola voisi palvella esimerkiksi alueen lounasravintolana. Idean lähemmän 
tarkastelun osana kuitenkin todettiin, että nykyisen terminaalitilan osittainenkin muuntaminen 
elintarvikekäyttöön on investointina todennäköisesti kannattamaton. 

Neljäntenä tulonmuodostuskeinona on tarkasteltu lentoasema-alueen käyttämistä pysäköintitilana 
esimerkiksi Kalevankankaan alueen suurtapahtumissa. Aseman 1702 metriä pitkälle ja 45 metriä leveälle 
kiitotiealueelle voidaan paikoittaa lähes 2000 autoa, joka 5 euron pysäköintimaksulla tarkoittaisi 
tapahtuman yhteydessä 10 000 euron päivittäistä tulovirtaa. Sulkemiseen liittyvä ilmoitusmenettely ja 
kaluston suojaaminen on kuitenkin sen verran työläs prosessi, että pienimpien tapahtumien osalta 
paikoitus ei liene järkevä vaihtoehto. Paikoitusta kokeillaan Farmari 2022 -tapahtumassa 30.6.-1.7.2022. 

Viidentenä tulovirtana tarkastellaan kiitotien reuna-alueiden osittaista hyödyntämistä energiantuotantoon. 
Mikäli alueille voitaisiin sijoittaa esimerkiksi aurinkopaneeleja, voitaisiin alueen käyttötehokkuutta lisätä 
kaupungin verokertymää samanaikaisesti kasvattaen. Ratkaisusta on erillisselvitys meneillään, sillä 
toteutettavuuteen vaikuttavat mm. luontoarvot. 
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Muita mahdollisia toiminnan rahoituslähteitä esitellään tämän raportin Rahoitusbenchmarking-osassa (3). 

MIKKELIN LENTOASEMAN MAHDOLLINEN VAIKUTUS ALUEELLA 

Nykytilanteessa Mikkelin lentoasema ei ole aluetalouden kannalta optimaalisessa käytössä, koska sillä ei ole 
säännöllistä matkustaja- tai rahtiliikennettä. Uudenmaan liitto toteutti vuonna 2017 tutkimuksen Helsinki-
Vantaan lentoaseman aluetalousvaikutuksista.25 Aluetalousvaikutukset Uudellemaalle todettiin seuraavasti: 

 

Taulukko: Helsinki-Vantaan lentoaseman aikaansaamat kokonaisvaikutukset Uudellamaalla 

Uudenmaan liiton selvitys perustui vuoden 2013 matkailuvirtoihin, joka oli 15,28 miljoonaa matkustajaa 
(saapuvat, lähtevät ja vaihtomatkustajat). Mukana laskennassa olivat myös rahtitoiminnot. Laskennallisesti 
yhden lentomatkustajan tuottama vaikutus kokonaistuotokseen (alueen liikevaihtoon) oli siis noin +266 
euroa. Vastaavasti yhden lentomatkustajan tuottama kunnallisverovaikutus oli +5,89 euroa. 

Lappeenrannan lentoaseman osalta Taloustutkimus Oy on arvioinut, että lentoasema tuo lähes 42 
miljoonan euron kokonaistuotot alueelle, jos lentoaseman kautta kulkee 150 000 matkustajaa26. Tämä 
merkitsee noin 280 euron kokonaistuotosta matkustajaa kohden. Kaksi kolmannesta tulosta on 
matkailutuloa. 

MIKKELIN LENTOASEMAN KANNATTAVUUSLASKENTA 

Mikkelin lentoaseman ylläpitokustannuksista viimeisten 15 vuoden aikana säästetty niin huomattavasti, 
että nykyisellä ylläpitokululla ei voitane enää ylläpitää säännöllistä matkustajalentotoimintaa. On syytä 
olettaa, että säännöllisen matkustajalentotoiminnan tilanteessa lentoaseman toimintakulut kasvaisivat 
vähintäänkin 100 000 eurolla vuodessa ollen yhteensä 600 000 euroa (josta 100 000 euroa on sisäistä 
vuokraa). Käytännössä kulujen kasvu muodostuu mm. lisähenkilöstön tarpeesta koneiden saapuessa. 

Mikäli Mikkelin lentoasema kykenisi säilyttämään kustannustasonsa noin 600 000 eurossa vuodessa ja 
kaupunki hyväksyisi sen, että osa tuotoista saadaan suorien matkustajamaksujen kautta ja osa puolestaan 
aluetalousvaikutuksen ja sitä seuraavan verokertymän kautta, olisi Mikkelin lentoaseman kannattavuus 
karkeasti laskien saavutettavissa noin 29 100 vuotuisella matkustajalla27. Tällöin lentoaseman 
aluetalousvaikutus olisi noin 7,7 miljoonaa euroa vuodessa.  

 
25 https://www.uudenmaanliitto.fi/files/20319/Helsinki-Vantaan_lentoaseman_merkitys_ja_vaikutukset_(E188-
2017).pdf  
26 https://kuljetuslehti.fi/2019/lappeenrannan-lentomatkustajien-arvioidaan-tuovan-yhteensa-lahes-30-miljoonan-
euron-matkailijatulot/  
27 Perustuen Uudenmaan liiton Helsinki-Vantaasta tekemään selvitykseen ja Taloustutkimus Oy:n Lappeenrannan 
lentoasemasta tekemään selvitykseen sekä Finavia Oyj:n vuoden 2021 palvelumaksuhinnastoon. 
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Jos oletetaan, että lentoasemalle saataisiin valtiontukia 250 000 euroa vuodessa ja nettokustannus 
Mikkelin kaupungille olisi täten noin 350 000 euroa vuodessa, olisi kaupungin break-even 
matkustajamaksujen ja kunnallisverojen osalta tarkasteltuna noin 14 540 matkustajaa vuodessa ja 
aluetalousvaikutus noin 3,9 miljoonaa euroa vuodessa.  

On huomattava, että lentoasema tulee tuskin koskaan olemaan Mikkelin kaupungille suoraan kannattava 
tulonlähde: lentotoiminnan kasvaessa kasvaa myös kulurakenne. Toimivan lentoaseman vaikutusta tuleekin 
tarkastella aluetalouden kautta. Jos aluetalousvaikutus ja sen kautta tuleva tulovirta huomioidaan, voi 
lentoasematoiminta olla ylläpitäjälleen kannattavaa toimintaa. 

MIKKELIN LENTOASEMAN ARVO KEHITYSALUSTANA 

Jo aiemmin tässä selvityksessä on todettu, että Mikkelin lentoasemalla ei ole enää merkittävää tasearvoa 
Mikkelin kaupungin taseessa. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö lentoasemalla olisi arvoa 
kehitysalustana. 

Mikkelin kaupungin vyöhykehinnoittelun mukaisesti lentoasema kuuluu vyöhykkeeseen 6. Teollisuustilana 
alueen maapohjan arvo on vuonna 2022 sovellettavalla 10 euron neliöhinnalla 5 miljoonaa euroa. Toisaalta 
alueella rasitteena ovat pilaantuneet maa-alueet (PIMA-poistotarve), jotka ovat aiheutuneet 
vuosikymmenten lentotoiminnasta alueella. Alueelta ei ole ajantasaista PIMA-tutkimusta, mutta alueella on 
aiemmin arvioitu olevan massanvaihtotarvetta. Nykyisten ympäristömääräysten aikana tilanne ei ole 
ainakaan huonontunut. 

Uudenmaan liitto teki vuonna 2002 selvityksen lentokentän rakentamisesta Mäntsälään. Selvityksessä 
suunniteltavalle lentokentälle määriteltiin kaksi risteävää kiitotietä: 1800 metriä pitkä sekä 1100 metriä 
pitkä kiitotie. Selvityksessä todettiin yksin maanrakennustöiden alustavaksi hinta-arvioksi 40,4 miljoonaa 
euroa28. 

 

Lähde: Mäntsälän lentokenttävarauksen tarkentava tarkastelu, vaikuttavuusselvitys osana maakuntakaavan laadintaa, 
Uudenmaan liitto, 2002 

 
28 https://www.uudenmaanliitto.fi/files/242/mantsala100902_rap.pdf  
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Yhdysvalloissa on arvioitu, että lentoaseman kiitotiealueen tasoittaminen, pohjustus ja päällystäminen 
maksaa noin 10 miljoonaa dollaria kilometriltä29. Hinta on paljolti riippuvainen kiitotien 
mitoitusvaatimuksesta. Esimerkiksi Helsinki-Vantaalle 2000-luvun alussa tehty kolmen kilometrin kiitotie 3 
maksoi 107 miljoonaa euroa, eli 35,7 miljoonaa euroa kilometriltä. Vastaavasti kiitotien 2 peruskorjaus 
vuonna 2017 maksoi noin 13 miljoonaa euroa eli 4,5 miljoonaa euroa kilometriä kohden. 

Mikkelin lentoaseman ILS-laitteiden hankinta-arvo on noin 400 000 euroa ja lennonvarmistuslaitteiden ja 
rakennuskannan arvo lienee noin 1–2 miljoonaa euroa. Tasatun maa-alueen koko on noin 50 hehtaaria. 

Vaikka Mikkelin lentoasema on nähnyt aikaa ja tämän myötä myös sen tasearvo on pieni, on Mikkelin 
kaupungilla kuitenkin käsissään kehitysalusta, jonka uusinvestointiarvo olisi huomattava. Lentoasema-alue 
on käyttökuntoinen ja sen luvitus on ajan tasalla. On aiheellista kysyä, missä muissa Mikkelin kaupungin 
käytettävissä olevissa alustoissa on tällä hetkellä vastaava hyödyntämätön kasvupotentiaali, joka olisi 
lunastettavissa ilman merkittävää uusinvestointikustannusta? 

MIKKELIN LENTOASEMAN KESKEISET RIIPPUVUUDET 

Jokaisella olemassa olevalla rakenteella on joitakin riippuvuuksia: tottuneita käyttäjiä tai toimintoja, joita 
suuri yleisö ei välttämättä huomaa. Myös Mikkelin lentoasemalla on tunnistettu tällaisia riippuvuuksia. 

Mikkelissä sijaitsee Maavoimien esikunta. Esikunta sijoitettiin Mikkeliin vuonna 2006 osana valtionhallinnon 
hajasijoitusohjelmaa. Kilpailevia sijoituspaikkoja olivat tuolloin Oulu ja Hämeenlinna. Taannoin eläköitynyt 
Maavoimien komentaja Petri Hulkko totesi Mikkelin kaupunkilehden haastattelussa 13.10.2021, että 
”esikunnan perustaminen Karkialammelle nojasi aikanaan siihen, että kaupungissa on lentokenttä”. 
Sittemmin myös maavoimien esikuntapäällikkö Kim Mattson on vahvistanut Hulkon sanoman. Ukrainan 
sodan seurauksena lentoaseman roolista ja käytettävyydestä annettuja lausuntoja on vuonna 2022 
tarkennettu. Lausuntojen lisäksi mielenkiintoinen kehityssuunta on myös Suomen tuleva NATO-kanta. 
Mikäli Suomi liittyy puolustusliittoon, voi tämä avata myös Mikkelin lentoaseman kannalta uusia 
käyttömahdollisuuksia. 

Suomi tekee elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa yhteispohjoismaisessa yhteistyössä. Kansallista toimintaa 
laajempi tarkastelualue mahdollistaa tarpeen ja tarjonnan kohtaamisen, sillä valitettavasti luovutukset 
tulevat usein kyseeseen mm. onnettomuuksien seurauksena. Pohjoismaista elinluovutustoimintaa 
koordinoidaan Scandiatransplantin kautta. Aika on kriittinen tekijä elinsiirtotoiminnan onnistumisen 
kannalta. Myös Mikkelin keskussairaalassa tehdään elinsiirtoleikkauksia. Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTEN:n ylilääkäri Janne Kuusela on 12.11.2021 välittänyt tiedoksi 
seuraavan lausunnon: ”Elinsiirtokoordinaattorin ja elinsiirtotoiminnassa mukana olevan lääkärin 
näkemyksen mukaan toimiva lentokenttä on edellytys elinsiirtotoiminnan jatkumiselle Mikkelin 
keskussairaalassa”. Elinsiirtolentoja on tehty Mikkelistä noin 0–5 kertaa vuodessa. 

Ilmatieteenlaitoksen julkaisemat Mikkelin säätiedot tuotetaan Mikkelin lentoasemalta yhteistyössä 
Ilmatieteenlaitoksen kanssa. Toiminnasta aiheutuu jonkin verran kustannuksia molemmille osapuolille. 

Mikkelin lentoasemalla toimii Pirkanmaan lentokoulu Oy, jolla on alueelta muutamia lento-oppilaita. Lisäksi 
alueen halleissa säilytetään Mikkelin ilmailuyhdistys ry:n lentokalustoa. Alueella on myös moottoroidun 
varjoliidon harrastajia sekä satunnaista laskuvarjohyppytoimintaa. Mikkelin lentoasemalta tehdään 
palolentoja Pirkanmaan Lentokoulu Oy:n konekalustolla. Yrityksellä on vuonna 2021 solmittu kolmivuotinen 
sopimus Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa ja sopimukseen sisältyy mahdollisia optiovuosia. 

 
29 Transportation and the Belt and Road Initiative, Nicolas de Loisy 
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Lentoaseman alueella on yksityistä hangaaritilaa yhteensä noin 800 neliömetrin verran. Tila on vuokrattuna 
ja käytössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. 

JOHTOPÄÄTÖKSET MIKKELIN LENTOASEMAN KEHITTÄMISEKSI 

Mikkelin lentoasematoiminnan kehittämisen näkökulmasta selvityshenkilöt suosittavat seuraavia 
toimenpiteitä: 

1. Kehittämis- ja myyntitoiminnon käynnistäminen 

Mikkelin lentoasema on ollut ilman kehittämis- ja myyntitoimintoa 14 vuotta. Ilman systemaattista ja 
aktiivista myyntitoimintoa säännöllistä lentoliikennettä tai muuta toimintaa ei lentoasemalle synny. 
Nykyisen kansallisen linjauksen perusteella Mikkeli ei sijainniltaan kuulu lentoliikenteen julkisen palvelun 
velvoitteen piiriin. Kansallisen lentoliikennestrategian näkökulmasta paras kehityssuunta Mikkelille on 
pyrkiä luomaan säännöllistä markkinaehtoista lentoliikennettä. Myös alueen elinkeinoelämän kannalta 
tämä on tavoiteltavin kehityssuunta. 

Helsinkiin suuntautuva liikennepolitiikka on lentoliikenteessä syytä unohtaa. Helsingin läheisyys tarkoittaa 
Mikkelin seudun tie- ja raideverkon kehittymisen näkökulmasta sitä, että lentoliikennettä ei kannata 
asettaa suoraan kilpailuun tie- ja raideyhteyksiä vastaan. Suomen kansallisessa lentoliikenneajattelussa 
pitkään vallalla ollut maakuntakenttien rooli Helsingin syöttöliikenteen osana ei tuo Mikkelille enää 
huomattavaa lisäarvoa. Mikkelin seudun kannalta suurimmat mahdollisuudet olisivatkin yhteydet muihin 
Pohjois-Euroopan lentoliikennehubeihin, kuten Tukholma, Oslo, Kööpenhamina tai jopa Lontoo. 

2. Rahoituksen ja resurssien monipuolisempi käyttö 

Tähän mennessä Mikkelin lentoasematoimintoa on ylläpidetty pääosin Mikkelin kaupungin 
perusrahoituksella sekä Liikenne- ja viestintäministeriön myöntämin avustuksin. Paras valtion avustusten 
jatkuvuuden takaaja on muiden kunnallisesti ylläpidettyjen lentoasemien tarkastelun perusteella ollut 
säännöllinen matkustajaliikenne. 

Kunnallisesti ylläpidetyt lentoasemat ovat rahoituksellisesti epäedullisessa asemassa suhteessa Finavia 
Oyj:n toimesta ylläpidettyihin asemiin. Mikkelin on yhteistyössä Seinäjoen, Lappeenrannan ja Enontekiön 
lentoasemien kanssa muodostettava edunvalvonta-allianssi ja tavoitteeksi on asetettava nykyisen noin 
900 000 euron lentopaikka-avustuksen määrän 2–3-kertaistaminen. Tälläkin rahoitustasolla ylläpito on 
valtion näkökulmasta suhteellisen edullista. Myös henkilöstö- ja kalusto- ja hankintayhteistyötä esimerkiksi 
Lappeenrannan kanssa voitaisiin lisätä. 

Kunnallisten kiitoteiden osalta vaihtoehtoinen rahoituskanava olisi se, että Finavia Oyj:n ulkopuolisten 
lentoasemien kiitotiet hyväksyttäisiin valtion väyläverkon investointiohjelmaan 2023–2030, jossa tie-, vesi- 
ja raideliikennettä jo käsitellään. Huomioiminen voisi koskea esimerkiksi liikennealueiden (kiitotie ja 
rullaustiet) sekä asematasojen asfaltin kunnossapitoa ja uusintaa. Vaikuttamismahdollisuuksia asian osalta 
on tarkasteltu. 

Euroopan unionin lentoliikennestrategian ja kansallisen lentoliikennestrategian näkökulmista Euroopan 
unionin osarahoituksen käyttöä lentoliikenteen edistämiseen voitaisiin lisätä. Myös EU:n suorien 
rahoitusten roolia voitaisiin tarkastella laajemmin. Lentoaseman perustoiminnan ylläpitorahoitukseen tämä 
soveltuu kuitenkin huonosti. 

Lentoliikennestrategia 2015–2030: 
Erilaisilla alueellisilla ja uusilla innovatiivisilla yhteistyö- ja toimintamuodoilla pyritään parantamaan 
alueellisesti lentoliikenteen houkuttelevuutta ja lentoasematoiminnan kannattavuutta. Tässä pilottina 
voisi olla esimerkiksi Euroopan unionin osarahoituksella Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen 
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kehittämishankkeet, johon osallistuisivat laajasti maakunnalliset, alueelliset, kunnalliset ja 
elinkeinoelämän toimijat. 

Säännöllisen matkustajaliikenteen aloittamisen osalta on alueelta löydyttävä edellä mainittu konsortio. 

3. Yhteisen ymmärryksen lisääminen siitä, miten alue saa hyödyn lentoliikenteestä 

Lentoasematoiminta tulee tuskin koskaan olemaan Mikkelin kaupungille suoraan kannattavaa toimintaa. 
Olennaisempaa on ymmärtää ne aluetalousvaikutuksen mekanismit, joiden kautta lentoliikenteen hyödyt 
konkretisoituvat alueelle. Esimerkiksi Lappeenrannan lentoaseman arvioidaan jatkossa tuovan työtä ja 
toimeentuloa alueelle 42 miljoonan euron arvosta vuodessa. Suoran tarkastelun näkökulmasta lentoasema 
on kuitenkin edelleen kaupungille kulu. Olennaista on myös mitata ja tuottaa tietoa lentoasematoiminnan 
vaikuttavuudesta säännöllisesti. Nyt tätä ei ole Mikkelissä tehty. 

4. Lentoliikenteen elvyttämisellä olisi huomattava vaikutus Mikkelin seudun kansainväliseen 
matkailijamäärään 

Mikkelin seudulla kirjattiin vuonna 2019 noin 56 600 rekisteröityä kansainvälistä yöpymistä. Lapin 
lentoasemien havainnoinnissa voidaan todeta, lentoaseman läpi kulkevien matkustajien suhde yöpymisiin 
on noin 1:2 tai sesonkina 1:3. Jo varsin vaatimattomallakin lentoliikenteen kasvulla (1–2 vuotuisella 
yhteydellä) voitaisiin täten kasvattaa seudun kansainvälisiä rekisteröityjä yöpymisiä 30–60 prosenttia. 58 % 
kansainvälisistä matkailijoista saapuu tutkitusti kohteensa lentäen ja suurin osa vetovoimaisimmista 
matkailukohteista sijoittuu lentoaseman läheisyyteen, noin tunnin ajomatkan päähän. 

Matkailijoiden osuus Mikkeliin suuntautuvassa liikennöinnissä olisi arviolta 2/3 matkustajista ja noin 1/3 
olisi liikematkustajia. Myös rahtitoiminnan toimivuus on tärkeää yhteyden kannattavuuden kannalta. 

Kenties olennaisin aluetta ja elinkeinoelämää kehittävä vaikutus olisi kansainvälisten liikenneyhteyksien 
monipuolistumisella. 
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JOHDANTO 

Tässä osassa kartoitetaan Mikkelin lentoasemalle soveltuvalla lentokonekalustolla operoivien 
lentoyhtiöiden kiinnostus ja vaatimukset kenttää ja aluetta kohtaan. Lisäksi selvitetään mahdollisia 
kumppaneita ja tuotteistetaan tilauslennot Mikkelistä yleisimpiin lentokohteisiin. Kolmantena selvitetään 
ilmailualan kuuman puheenaiheen, eli sähkölentokoneiden, käyttö lentotoiminnassa Mikkelin lentoaseman 
osalta. Teemme myös katsauksen alueen yksityisten toimijoiden kiinnostukseen mm. tilauslentoihin. 
Selvityksessä on toiminut allekirjoittaneiden lisäksi kumppanina Annika Eerola Private Skies Oy:stä. 

MIKKELIN LENTOASEMAN KYVYT JA RAJOITUKSET 

Jotta voidaan määritellä Mikkelin lentoasemalle soveltuva lentoliikenne, on ensin määriteltävä omat 
kyvykkyydet ja rajoitteet. Mikkelin lentoaseman osalta tunnistettiin seuraavat tekijät: kiitotien pituus, 
kiitotien kantavuus, pohjoiset sääolosuhteet, terminaalitila ja turvatarkastus. 

Mikkelin lentoaseman kiitotien pituus on 1702 metriä ja leveys 44 metriä. Kiitotie on kansallisesti vertaillen 
lyhyt. Esimerkiksi Lappeenrannan lentoaseman kiitotie on 2500 metriä pitkä ja Savonlinnassa vastaavasti 
2300 metriä pitkä. Kiitotien pituus on liikennöintiä rajoittava tekijä, muttei kuitenkaan niin suuri este, kuin 
paikallisesti ehkä ajatellaan. Kreikassa sijaitsevan Skiathoksen saaren kiitotie on 1628 metriä pitkä ja 30 
metriä leveä. Tästä huolimatta lukuisat lentoyhtiöt, Finnair mukaan lukien, lentävät kentälle käyttäen mm. 
Airbus A319/A320/A321-kalustoa. Vuonna 2019 lentoaseman kautta kulki 446 000 matkustajaa.  

Pituutta rajoittavampi tekijä Mikkelin lentoaseman osalta on kiitotien kantavuus. Kiitoteiden kantavuudet 
määritellään PCN-arvolla (Pavement Classification Number), joka Mikkelin lentoaseman osalta on 20. 
Kiitotien kantavuutta vastaan kullakin lentokonetyypillä on oma ACN-arvonsa (Aircraft Classification 
Number), joka suhteutetaan tietyllä kaavalla PCN-arvoon turvallisen kantavuuden varmistamiseksi. 
Numerot eivät täten suoraan ole toistensa vastinpareja, mutta käytännössä Mikkelin kiitotien kantavuus 
rajoittaa operoinnin alle 100-paikkaisiin ilma-aluksiin.  

Sääolosuhteet ovat rajoittava tekijä siltä osin, että Mikkelin lentoasemalla on ammattiliikenteen vaatima 
mittarilähestymisjärjestelmä ainoastaan kiitotiellä 11. Lentotoiminnassa on aina otettava huomioon 
kokonaisolosuhteet, kuten tuuli, kiitotien vesimäärä ja liukkaus. Tavanomaista lyhyemmällä kiitotiellä myös 
toleranssit ovat tavanomaista pienemmät. 

Viimeisenä rajoittavana tekijänä on Mikkelin terminaalirakennus, johon mahtuu yhtäaikaisesti noin 50–60 
henkeä. Kun otetaan huomioon, että tyypillisellä lennolla sekä saapuu matkustajia että samanaikaisesti 
valmistautuu lähtöön matkustajia, ei terminaali kykene palvelemaan enempää kuin yhtä matkustajakonetta 
kerrallaan. 

Edellä mainitut olosuhteet huomioiden selvitystyö keskitettiin toimijoihin, joilla on Mikkelin lentoaseman 
näkökulmasta soveltuva konekalusto. 

LENTO-OPERAATIOIDEN PIIRTEITÄ 

Ilmailualan yksi keskeisimmistä piirteistä on turvallisuusajattelu, joka läpileikkaa kaikki toiminnot. Tämän 
selvityksen kannalta olennaisiksi nostetaan myös toiminnan tehokkuus ja ympäristöystävällisyys. 

Lento-operaattorin näkökulmasta toiminnan tehokkuus tarkoittaa, että tuotantotekijät ovat jatkuvassa 
käytössä: kallista lentokonetta ei kannata säilyttää tyhjän panttina, koska ilma-aluksen pääomakulut 
juoksevat käytöstä riippumatta. 
 
Tilaajan näkökulmasta järkevää on pyrkiä vähentämään kaikkea turhaa ilma-aluksen liikettä, koska tyhjänä 
lentäminen on kallista. Esimerkiksi charter-liikenteessä siirtolennot tyhjällä koneella lähtöpaikkaan tai 
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lähtöpaikasta tyhjänä takaisin operaattorin tukikohtaan saattavat muodostaa merkittävän osan 
kustannuksesta, vaikka ne eivät suoraan edistä tilaajan tarvetta. Siirtolentojen kustannus voi olla jopa 
puolet tilaajalle aiheutuvasta kokonaiskustannuksesta. Kustannustehokkuutta on lentokoneiden korkea 
paikkojen täyttöaste (load factor), jolla lentoliikenteen päästöjä matkustajaa kohden saadaan vähennettyä. 
Täyttöasteella on myös suora yhteys reitin kannattavuuteen. Esimerkiksi halpalento-operaattori Ryanairin 
keskimääräinen täyttöaste on ollut parhaimmillaan 95 % ja tyypillisesti yli 80 %. Finnairin täyttöaste on ollut 
2010-luvulla 73–83 prosenttia30 – koronapandemian aikana merkittävästi heikompi. 

Kolmantena näkökulmana on ympäristöystävällisyys, eli tilaajan ja lento-operaattorin tavoite vähentää 
lentoliikenteen päästöjä. Toiminnan tehokkuus, täyttöaste ja ympäristönäkökohdat kohtaavat usein 
toisensa. Moottoriteknologian kehityksen myötä nykyiset ilma-alukset ovat jopa 80 % 
polttoainetehokkaampia, kuin 1960-luvun ilma-alukset. Kestävät lentopolttoaineet (SAF)31 pienentävät 
edelleen lentämisen ympäristövaikutuksia. Tulevaisuudessa sähköisen lentämisen lisääntyminen on myös 
ympäristöystävällisyyttä, jos energia voidaan tuottaa fossiilista polttoainetta kestävämmin 
tuotantomuodoin. Myös vetylentokoneita testataan tällä hetkellä. 

Neljäs näkökulma on lentomatkan pituus suhteessa matkustajamäärään. Yksi lentoliikenteen kantava ajatus 
on vuosikymmeniä ollut, että lentomatkan pidentyessä on samanaikaisesti järkevää kasvattaa kuljetettavaa 
matkustajamäärää, jotta lentäminen olisi taloudellisesti ja ympäristöllisesti kannattavampaa. 
Lentoliikenteen päästöt ja kustannukset eivät vaikuta kasvavan täysin samassa suhteessa ilma-aluksen 
matkustajapaikkamäärään nähden. Mikkelin lentoaseman kannalta tilanteen käytännön sovellus on, että 
lentoasemalle soveltuvilla pienehköillä matkustajalentokoneella ei kannata tavoitella pitkien lentomatkojen 
lentämistä, koska lentomatkan hinta ja päästöt matkustajapaikkaa kohden muodostuvat liian korkeiksi. 

ALUEEN YRITYSTEN LENTOTARVE 

Tämän selvityksen osana toteutettiin lentoliikennekysely Mikkelin seudun yrityksille32. Kysely lähetettiin 
yhteensä 1164 vastaanottajalle ja kyselyyn saatiin 100 vastausta (n=100). Lisäksi suurimmat kansainväliset 
yritykset kontaktoitiin puhelimitse. 

Kyselyn pääasiallisena tehtävänä oli selvittää, millaisia lentotarpeita Mikkelin seudun yrityksillä on ja 
vaihtelevatko tarpeet. Yksi tärkeä johtopäätös oli, että yksinomaan kotimaassa toimintaa harjoittavan 
yrityksen näkökulmasta lentoliikenteelle ei nähdä tarvetta. Jos yrityksessä puolestaan on jokin 
kansainvälisen toiminnan elementti, eli kansainvälistä omistusta, asiakkaita, vieraita, tuontia tai vientiä, 
nousee kansainvälisen saavutettavuuden ja lentoliikenteen arvostus 2–4-kertaiseksi. Tämä kolmannes 
yrityskannasta todennäköisesti erottuu joukosta myös lentoliikenteen aktiivisempina hyödyntäjinä. 

Kaikista suurin hyöty lentoasemasta nähdään silloin, kun lentoasemalla on tarjota säännöllinen 
lentoliikenneyhteys. Yritysten näkökulmasta kaikista mielenkiintoisimmat reitit olivat kyselyhetkellä: 

Mikkeli-Tukholma (567 km) 
Mikkeli-Kööpenhamina (1077 km) 
Mikkeli-Oslo (916 km) 
Mikkeli-Lontoo (2000 km) 
Mikkeli-Frankfurt (1719 km) 

Liikennekyselyn perusteella tärkeä ominaisuus lentokohteelle ovat sen tarjoamat jatkolentoyhteydet. 

 
30 https://investors.finnair.com/en/financial-information/traffic-performance  
31 https://www.netjets.com/en-us/sustainable-aviation-fuel-benefits  
32 Liite 1: Kysely lentomatkustustarpeista Mikkelin seudun yrityksille 



   
 

   
 

25 

SOVELTUVIEN OPERAATTORIEN PROFILOINTI 

Edellä mainittujen kykyjen, rajoitusten, erityispiirteiden ja kyselyssä saatujen vastausten perusteella tehtiin 
profilointi Mikkelin lentoaseman kannalta mielenkiintoisista lento-operaattoreista. 

Profilointi pitää sisällään seuraavat kriteerit: 

1. Operaattorilla on käytössään Mikkelin lentoasemalle soveltuva kalusto, jossa mm. ACN-arvo on 
lähellä 20 ja jossa Mikkelin lentoasema täyttää operaattorin kiitotievaatimuksen. Soveltuva kalusto 
voisi olla esimerkiksi Saab 340/2000, Embraer 170/190, Dornier 328, ATR 72 tai Bombardier Dash 8. 
 

2. Operaattori sijaitsee Pohjois-Euroopan kohdealueella siten, että erillisiä siirtolentoja ei tarvita, vaan 
Mikkelin lentoyhteys olisi operaattorin tavanomaisen lentotoiminnan jatke. Tämä tarkoittaa, että 
operaattorilla on nykyisessä lähtöpaikassaan esimerkiksi linjahuoltotoimintaa. 
 

3. Tavoiteltava lentoyhteys hyödyntää lentämiseen liitettyjä vahvuuksia, kuten nopeus ja fyysisten 
esteiden (mm. vesistöt) ylittäminen. Tavoitetila myös on, että lentoyhteys luo jotain uutta Itä-
Suomen joukkoliikennejärjestelmään, jotta yhteys olisi houkutteleva vaihtoehto. 

MIKKELIN LENTOASEMAN MATKUSTAJAPOHJA 

Mikkelin lentoaseman osalta toteutettiin potentiaalisen matkustajapohjan tarkastelu, jonka lähtökohdaksi 
otettiin eurooppalaisessa kirjallisuudessa usein esitetty 90 minuutin saavutettavuusaika lentoasemalta 
autolla. 

Tarkastelussa todettiin, että 90 minuutin automatkan päässä Mikkelin lentoasemalta asuu 677 000 ihmistä, 
jonka pohjoismaisen tarkastelun perusteella pitäisi olla riittävä asukaspohja lentoasematoiminnalle. 
Olennaista kuitenkin on, että asukaspohjaan ei kohdistuisi useita päällekkäisiä kilpailevia yhteyksiä, jotta 
kysyntä ei merkittävästi hajaudu. 

PROFILOINNIN TULOKSET 

Lento-operaattorien profiloinnin perustella valittiin shortlistalle seuraavat ilmailualan toimijat: 

Säännöllinen matkustajaliikenne: 

NyxAir Oü 
Xfly (Regional Jet OÜ) 
Sun-Air of Scandinavia A/S 
Air Alsie (Alsie Express) 
Widerøes Flyveselskap AS 
Air Leap Aviation AB 
SAS Scandinavian Airlines (SAS Group) 
Nordic Regional Airlines Oy (Finnair Oyj) 
Amapola Flyg AB 
BRA Sverige AB 
BA Cityflyer (British Airways) 

Valituista Air Leap Aviation AB hakeutui yrityssaneeraukseen 24.1.2022. 

 

 



   
 

   
 

26 

Edellisten lisäksi tilauslennot kiinteäsiipisillä ilma-aluksilla: 

JS Aviation Oy 
Scanwings Oy 
Hendell Aviation Oy (Fly7 Finland Oy) 

Tilauslennot helikoptereilla: 

Rotorway Oy 
Helsinki Citycopter Oy 
Helikopterikeskus Oy 
Heliflite Oy 
Heliwest Oy 
 

TYÖN TULOKSET 

Edellä mainittujen tahojen kanssa käytiin keskustelua Mikkelin lentoasemasta lentokohteena. Rohkaisevaa 
on, että useammat profiloidut lentoyhtiöt ovat halukkaita käymään jatkokeskustelua lentoihin liittyen. 
Lento-operaattoreiden olemassa oleva konekalusto on usein jo sidottuna muihin reitteihin, jolloin uuden 
reitin avaamiseen ja sen käytännön järjestelyihin kuluu lentoyhtiön toimesta aikaa. Uuden reitin 
avaamiseen liittyy myös taloudellisia epävarmuustekijöitä, joita esimerkiksi Ruotsissa kompensoidaan eri 
ohjelmin (ks. sivu 5). 

Suurilla lentoasemilla oman rajoitteensa muodostaa myös lentoslottijärjestelmä, eli ilma-aluksiin sovelletut 
lentojen ennalta sovitut lähtö- ja laskeutumisajat. Varsinkin parhaista nousu- ja laskuajoista on 
lentoyhtiöiden välillä kova kilpailu. 

Tilauslentoliikenteen osalta toimintamekaniikka on huomattavasti helpompaa: asiakkaalla on tarve, jonka 
kaupalliset lentoliikennetoimijat täyttävät. Tilauslentoliikenteen osalta tarkistettiin lentohinnat ja 
tuotteistettiin yhteistyössä lentopaketit mm. Mikkelin ja Lapin kohteiden väliseen liikenteeseen. 

Mikkelin ja Lapin lentoasemien välisen lentotoiminnan osalta todettiin, että yhteistyöhalua toimijoiden 
välillä on. Tilauslentotoiminnan kustannus muodostuu kuitenkin huomattavan korkeaksi. Lisäksi kustannus 
muodostuu pääosin suuresta siirtolentojen tarpeesta, koska kumpikaan lentoasema ei ole soveltuvan 
lentokonekaluston kotitukikohta. Eräässä saadussa tarjouksessa edestakainen lento Mikkelistä Kittilään ja 
takaisin 66-paikkaisella matkustajalentokoneella olisi maksanut 46 000 euroa. Varsinaisten lentojen lisäksi 
tarjoajalle olisi aiheutunut 4 tyhjänä ajettavaa siirtolentoa. Lentokoneen noin 80 prosentin käyttöasteella 
tämä tarkoittaisi 868 euron kustannusta matkustajapaikkaa kohden. Edellä mainitun kaltainen toiminta ei 
tule saavuttamaan taloudellista kannattavuutta, eivätkä ympäristönäkökohdat tue tällaisen lentotoiminnan 
kaupallistamista. 

Charter-operaatioiden osalta lähestyttiin kumppanina toimineen Annika Eerolan avustuksella 
eurooppalaisia matkanjärjestäjiä. Alustavaa kiinnostusta Saimaata ja Mikkeliä kohtaan tunnistettiin Iso-
Britanniasta ja Hollannista. Toimijoiden kanssa on keskusteltu ja keskustelujen perusteella välitettiin 
alueelle tuotteistettavaksi erään matkanjärjestäjän charter-kysely, jossa pyydetään tuotteistusta kahdelle 
eri matkustajaryhmäprofiilille. 

Pienempien tilauslentokoneiden osalta on tunnistettu toimijoiden halu tuoda Suomeen entistä pienempiä 
ja kustannustehokkaampia tilauslentokoneita, kuten Euroopassa suosittuja Pilatus PC-12 tyypin koneita. 
Saadun palautteen mukaan julkisilla kilpailutuksilla on kuitenkin suuri rooli siinä, rantautuvatko nämä 
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koneet laajemmin Suomeen. Selvityksen osana on muodostettu keskusteluyhteys edellä mainittuihin 
toimijoihin. 

Helikopteritoiminnan osalta kahden toimijan kanssa on luotu hinnasto Saimaan ja Helsingin väliseen 
liikenteeseen. Tällä hetkellä lupaavaa on, että kiinnostunut helikopterilentotoimija on tulossa kokeilemaan 
Mikkeliä uutena tilauslentojen lähtöalueena kesällä 2022. 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Selvityksen osana on tunnistettu kuusi (6) Mikkelin lentoaseman kannalta potentiaalista toimijaa, joiden 
kanssa keskusteluja voitaisiin jatkaa, mikäli Mikkelin kaupunki jatkaa lentoasematoimintojen kehittämistä 
Mikkelissä. 

Lento-operaattoreiden kartoituksen ja keskustelun myötä on käynyt selväksi, että onnistuminen 
markkinaehtoisen liikenteen saamisessa edellyttää aktiivista asiakkuudenhallintaa, sillä lento-
operaattoreiden tilanteet muuttuvat jatkuvasti. Tämä edellyttää lentoaseman myynniltä jatkuvuutta 
projektiluonteisuuden sijaan. Myyntityöstä olisi kuitenkin realistista odottaa tuloksellisuutta esimerkiksi 
valtuustokauden aikana. 
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JOHDANTO 

Tässä selvitysosassa pyrittiin selvittämään yritysten kiinnostus Mikkelin lentoasemaa kohtaan 
dronetoiminnan ja sähköllä lentämisen näkökulmasta. Selvityksessä teknisenä asiantuntijana toimivat 
selvityshenkilöiden lisäksi Head GbmH:n Miikka Tamminen sekä RockSolid Oy:n Janne Muikkunen. 

Sähköinen lentäminen on lähivuosina tapahtuva suuri murros ilmailualalla, joka muuttaa tapaamme 
matkustaa erityisesti lyhyillä n. 400 kilometrin matkoilla. Sähköisellä lentämisellä on myös merkittävä 
vaikutus lentomatkan hintaan polttoainekustannuksen muodostaessa noin 40 % nykyisen matkan hinnasta. 
Selvityksissä tarkasteltiin Mikkelin lentoaseman mahdollisuuksia sähköisen lentämisen näkökulmasta.  

Miehittämätön dronetoiminta on toinen lentoliikennettä merkittävästi muuttava kehityssuunta. Yksi 
miehittämättömän lentotoiminnan selvityskohde on pitkän matkan rahtilentotoiminta. Toiseksi 
mielenkiintoiseksi selvityskohteeksi tunnistettiin ns. viimeisen mailin haaste, eli miten kuljetukset 
rahtikeskuksista asiakkaille toteutetaan. 

JOHDATUS SÄHKÖISEEN DRONETOIMINTAAN 

Miehittämätön ilma-alus (unmanned aerial vehicle tai UAV) on ilma-alus, jossa ei ole ihmislentäjää. Monesti 
miehittämättömästä aluksesta käytetään nimitystä drone tai drooni. Drooneja ohjataan kauko-ohjauksella 
tai niissä voi olla esimerkiksi GPS-navigointiin perustuva automaattiohjaus. 

Droonit voivat olla joko kiinteäsiipisiä lentokoneenomaisia ilma-aluksia tai pystysuoraan nousuun kykeneviä 
(VTOL) ilma-aluksia. Drooneja voidaan lennättää joko näköyhteydellä tai BVLOS (beyond visual line of 
sight)-toimintana, eli näköyhteyden ulkopuolella. BVLOS toiminta vaatii erityisjärjestelyjä. 

Drooniliiketoiminnan kehitys voidaan edelleen jakaa siviilitoimintaan sekä sotilaalliseen toimintaan. Tässä 
selvityksessä tarkastellaan eritoten siviilitoimintaa. 

Siviilitoiminta puolestaan voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: 

• Logistiikka (pienten kuormien kuljetus) 
• Tarkkailu 

o sähkölinjat 
o rautatielinjat ja kadut 
o maatalous (kylvö, tuholaistorjunta) 
o ympäristö (metsänhallinta) 

• Saasteiden seuranta ja luotainkeräys 
o maa, vesi ja ilma 

• Vaarallisten alueiden valvonta (tulivuoret, tulva-alueet, lumivyöryt) 
• Poliisin ja turvallisuusjoukkojen apusovellutukset 
• Pelastustoimi 

o palavat rakennukset, tulva-alueet, laivat 
• Kuljetus 

o lääketieteelliset laitteet, ruoka, vesi 

Liiketoiminta-alueen odotetaan globaalisti kasvavan vuonna 2020 olleesta 2317 miljoonasta eurosta 11295 
miljoonaan euroon vuoteen 2028 mennessä33. Ukrainan sodan myötä myös sotilassovellusten kysyntä on 
kasvussa. 

 
33 https://www.fortunebusinessinsights.com/commercial-drone-market-102171  
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JOHDATUS SÄHKÖISEEN LENTÄMISEEN 

Sähköinen lentäminen on lähitulevaisuudessa tapahtuva murros lentotoiminnassa, jossa samanaikaisesti on 
tunnistettavissa kaksi voimakasta ilmiötä: 

• nykyistenkaltaisten kiinteäsiipisten ilma-alusten käyttövoiman muutosta sähkökäyttöiseksi, sekä 
• uudenlaisten pystysuoraan nousevien ilma-alusten kehitystyö 

Sähköinen lentäminen voidaan edelleen jakaa seuraaviin osa-alueisiin: 

• Sähkökäyttöiset kiinteäsiipiset sovellukset 
o lyhyet kuljetusetäisyydet vesistöjen ja vaikeapääsyisten alueiden yli 
o rahtikuljetukset kehittymättömissä maissa 
o matkustaja- ja rahtiliikenne kehittyneissä maissa 
o lyhyen nousun ja laskun lentokoneet (STOL) 

• Perinteinen helikopteri 
• Ilmataksit, eritoten pystysuoraan nousuun kykenevät VTOL (vertical take-off and landing) -alukset 

Sähköisen lentämisen yleistyminen tekee lentoliikenteelle saman, mitä sähköautot tekivät 
maantieliikenteelle. Mikäli lentämiseen käytettävän sähkön tuotantotapa on kestävä, se mahdollistaa 
siirtymän fossiilisista polttoaineista kohti päästöttömämpää liikennettä. 

Lentoliikenteessä kehityssuunta on pitkään ollut kohti suurempia lentokoneita ja lentoliikennehubeja. 
Sähköinen lentäminen muuttaa tilannetta, koska lentokonekoko pienenee ja kuljettava matka lyhenee.  

Koska nykyisen akkuteknologian energiatiheys ei vielä vastaa fossiilisten polttoaineiden energiatiheyttä, ei 
pitkien matkojen lentäminen sähköisesti ole ainakaan nykyteknologian valossa mahdollista. Siksi kehitystyö 
keskittyy keskikooltaan pienempiin lentokoneisiin. Esimerkiksi ruotsalaisen Heart Aerospacen kehitteillä 
olevan ES-19 matkustajakoneen matkustajakapasiteetti on 19 paikkaa ja sen ensimmäinen sukupolvi 
kykenee lentämään enintään 400 kilometrin matkan. Käytännössä reserveineen tyypillinen lentomatka 
lienee 200 kilometrin luokkaa – hyvän varakenttäverkoston alueella ehkä myöhemmin 300 kilometriä. 
Mikkelin lentoaseman näkökulmasta ES-19 on hyvin lentoasemalle soveltuva lentokone, joka mahdollistaisi 
lennot mm. Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Tallinnaan. 

 

Lähde: Heart Aerospace 
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2000-luvulla ilma-alusten polttoainetehokkuus on parantunut jopa 45 prosenttia ja vuoteen 1960 
verrattuna 80 prosenttia. Nykymuotoisen lentotoiminnan näkökulmasta polttoainekustannus muodostaa 
noin 17–18 % lentoyhtiön kaikista kustannuksista34, mutta jopa 20–35 % suorasta lentokustannuksesta 
(DOC). Sähköisen lentämisen arkipäiväistyminen voi täten vaikuttaa suoraan lentämisen ja lentolipun 
kustannukseen olettaen, että ilma-alusten pääomakulujen osuus ei merkittävästi kasva. 

Tällä hetkellä kehitteillä olevat uudenlaiset pystysuoraan nousuun ja laskuun kykenevät sähköiset 
lentotaksit (VTOL) kykenevät kuljettamaan 2–5 matkustajaa. Suunnittelutavoite on saada myös näille 
laitteille noin 250 km lentoetäisyys, jolloin matka esimerkiksi Mikkelistä Tampereelle kestäisi noin 38 
minuuttia. Tällä hetkellä markkinoilla on useita lentotaksiprojekteja koelentovaiheessa. 

 

Kuva: Volocopter, Wikipedia Commons (vasemmalla) ja Lilium Jet (oikealla) 

DRONELIIKETOIMINNAN JA SÄHKÖISEN LIIKETOIMINNAN MARKKINA GLOBAALISTI 

Sekä sähköisen liiketoiminnan että droneliiketoiminnan markkinapotentiaali nähdään maailmalla 
huomattavana. Seuraavassa potentiaalia tarkastellaan Mikkelin lentoaseman ja talousalueen 
mahdollisuuksiin kytkeytyen. 

Sähköisen lentämisen tekniset innovaatiot ovat johtaneet maailmanlaajuisesti uuteen, erittäin nopeasti 
kasvavaan liiketoimintaan. Maailmassa on tällä hetkellä meneillään reilusti yli 200 projektia erilaisilla 
teknisillä lähestymistavoilla, pienistä vapaa-ajan droneista suuriin kuusipaikkaisiin lentotaksiversioihin. 

Suuret teknologiarahastot sekä lento- ja autovalmistajat ovat käyttäneet riskipääomaa 
lentotaksiprojekteihin, mikä on johtanut useiden miljardien dollarien ja eurojen investointeihin alalle. 
Vieläkään ei ole varmuutta, johtaako tämä kaikki lopulta taloudellisesti menestyviin lentotaksituotteisiin. 
Tällä hetkellä arvio on, että vain murto-osa nykyisistä hankkeista selviää. Toisaalta droneliiketoiminnan 
markkinoiden odotetaan kasvavan nelinkertaisiksi jo vuosien 2020–2027 välillä. 

Tällä hetkellä koko lentotaksien markkina on kehitysvaiheessa ja valmistajilla on tarve sekä akkuteknologian 
kehitysaskelille että testauspaikoille. Euroopan ilmatilan ollessa ruuhkainen testejä on tehty mm. Aasiassa. 
Mikkelin lentoaseman ympäristö, lähialueen ilmatilan käyttöaste ja Suomen lainsäädäntö olisivat suotuinen 
lähtökohta testiympäristön perustamiseen. Selvityksessä ilmenneen tarpeen myötä Mikkelin kehitysyhtiö 
Miksei Oy tekee tällä hetkellä koetuotteistusta keskieurooppalaisen toimijan kanssa. 

 
34 https://transportgeography.org/contents/chapter5/air-transport/airline-operating-costs/  



   
 

   
 

32 

 

Kuva: Yhdysvaltojen droonimarkkinoiden markkinaennuste 2020–2027 (Research and Markets) 

Tällä hetkellä Yhdysvaltojen dronemarkkinoita hallitsevat ns. pienet vapaa-ajan droonit (sUAS = small 
unmanned aircraft system). Lisäksi noin puoli miljoonaa uUAS:a, joiden paino on alle 25 kilogrammaa, 
liikennöi kaupallisina lentokoneina. Yli 25 kilogrammaa painavien (IUAS) suurempien droonien määrää on 
edelleen lainsäädännöllä rajoitettu: niiden liikennöintiä toteutetaan suurelta osin maatalouden ja valtion 
toimesta. 

Euroopassa on kehitteillä useita uudentyyppisiä lentotakseja ja suurin kehitystyö tapahtuu Saksassa. Jotkin 
uudentyyppisistä lentotakseista tullaan rekisteröimään ultrakevyiksi lentokoneiksi, joissa 
enimmäisbruttopaino on 450 kg kilogrammaa, sillä tämä helpottaa ilma-alusten sertifiointia. Esimerkiksi 
Volocopteria35 on esitelty maailmanlaajuisesti matkustajalennoilla ja Lilium Jet36 on suorittanut 
miehittämättömiä lentokokeita. 

Viimeaikainen ilma-alusten kehitystyö on suuntautunut enemmän siivellisiin aluksiin, koska näiden parempi 
aerodynaaminen tehokkuus mahdollistaa pidemmän lentomatkan verrattuna versioihin, joissa on pelkkä 
potkuri.  

Turvallisuuden näkökulmasta lentotakseissa on – toisin kuin helikoptereissa – enimmäkseen kiinteät 
potkurit, eivätkä ne siten voi tehdä ns. autorotaatiota moottorivian sattuessa. Turvallisuus on taattava 
sähkömoottoreiden ja akkujen redundanssilla, jota ohjataan asianmukaisella tehonhallinnalla. 

Lentotaksien vaikutuksesta matkustaja- tai rahtiliikenteeseen ruuhka-alueilla ei toistaiseksi ole 
odotettavissa merkittävää, koska Euroopan tiheään asutuilla alueilla ilmatila on jo ennestään ruuhkainen. 
Keskikokoisen eurooppalaisen kaupungin ilmatila vaikkapa 50 lentotaksin laivastolla on jo täytetty, ja 
yhteen taksiin mahtuu vain 4 matkustajaa. Nykymuotoisen pyörillä ja raiteilla kulkevan kaupunkiliikenteen 
korvaajaksi lentotakseista ei siis ole – täydentäjäksi kylläkin. Toisaalta nyt kehitteillä olevien lentotaksien 
kantama riittäisi matkaan esimerkiksi Mikkelistä Tampereelle. 

Ammattilaisten näkemys on, että ilma-alusten sertifiointi- ja käyttövaatimuksista johtuen tulevaisuuden 
lentotakseista ei tule koko kansan saatavilla olevaa auton korvaajaa. Uuden sukupolven lentotakseja ja 
näiden käyttöä tullaan jatkossakin säätelemään vahvasti, eli matkustajakäyttö vaatii käytännössä 
ammattilentäjän pätevyyden. 

 
35 https://www.volocopter.com/  
36 https://lilium.com/  
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Kuva 2: Seuraavan sukupolven ilma-alus CityAirbus (havainnekuva) 

Vaikka lentotaksitoiminnasta ei ole odotettavissa matkustajaintensiivistä toimintaa, voidaan droonien 
käytön esimerkiksi pelastusoperaatioissa odottaa kasvavan. Verrattuna perinteiseen helikopteriin droonien 
etuna ovat pienemmät ulkomitat sekä maassa ollessa korkeampi turvallisuus (esimerkiksi roottorit voivat 
olla suojattu). Myös ihmisten evakuointi katastrofin sattuessa suuremman lentotaksilaivaston avulla 
saattaisi olla mahdollinen käyttösovellus. 

Droonien käyttöä myös rahtikäytössä tutkitaan, mutta tällä hetkellä minkäänlaista kattavaa 
liiketoiminnallista sovellusta ei rahtikäytössä ole lukuun ottamatta ns. pakettipalveluja. Amazon ja Google 
selvittävät droonien käyttöönottoa ja testaavat niitä palveluissaan. Myös lentotaksien käyttöönottoa 
rahtikäytössä tutkitaan. 

Seuraava kuva havainnollistaa mahdollista siirtymää tavallisen lentoyhtiön ja edistyneen AAM (Advanced 
Air Mobility) -yhtiön välillä vuoteen 2030 mennessä. Päätelmänä on todettava, että AAM-operaattoreiden 
ja lentojen määrän odotetaan kasvavan, mutta verrattuna tavanomaisiin lentoyhtiöihin matkustajavolyymit 
jäävät vielä tulevaisuudessakin pieniksi. Liiketoiminnan odotetaan myös olevan merkittävästi pienempää 
kuin perinteisillä lentoyhtiöillä. 

 

Kuva: Arvio markkinan jakautumisesta perinteisten lentoyhtiöiden (tumma) ja AAM-yhtiöiden välillä vuonna 2030 
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ARVIO MIEHITTÄMÄTTÖMIEN RAHTILENTOKONEIDEN JA SÄHKÖISTEN MATKUSTAJAKONEIDEN 
KÄYTTÖÖNOTTOAJANKOHDASTA 

Euroopan unionin lentoturvallisuusvirasto jakaa siviilidroonit kolmeen eri luokkaan, jotka ovat ”Open”, 
”Specific” ja ”Certified”. 

 

Kuva 4: Siviilidroonien kolme eri luokkaa Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston mukaisena 

Avoimen luokan droonit ovat matalan riskin lentolaitteita, jotka eivät edellytä merkittävää 
viranomaissertifiointia. Esimerkiksi lelukategoriassa puhutaan alle 500 grammaa painavista lentolaitteista. 
Avoimen luokan drooneihin on pidettävä jatkuva näköyhteys, näiden maksimikorkeutta rajoitetaan ja 
lentämiselle mm. lentoasemien ja muutoin tärkeiden alueiden läheisyydessä sekä väkijoukkojen yllä 
asetetaan rajoituksia.  

EASA odottaa saavansa ”Open” kategorian luokan lainsäädännön valmiiksi vuonna 2023. Tämän jälkeen 
keskitytään seuraaviin luokkiin. Kestää siis aikaa, ennen kuin lainsäädännölliset edellytykset siviilidroonien 
turvalliselle toiminnalle Euroopassa on kokonaisuudessaan luotu. 

Toisaalta ”Specific” ja ”Certified” -luokkien mukaisia ilma-aluksia on kehitteillä ja näiden alusten 
testaustoiminnalle haetaan turvallisia testiympäristöjä. Kokoluokaltaan testattavat laitteet olisivat noin 50–
200 kilogramman painoisia. 

Useat ilma-alusvalmistajat odottavat saavuttavansa sertifioinnin ja tuotteidensa markkinoille tulon vuosina 
2023–2030. Valtioiden viranomaiset ovat valmistautuneet sertifiointiprosessiin, mutta kuten yllä todettu, 
toistaiseksi tällaisista menettelyistä ei ole paljoa kokemusta ja lainsäädäntötyö on osin kesken. Ensimmäiset 
operaatiot drooneilla voisivat olla todellisuutta Euroopassa n. 3–5 vuoden kuluttua. 

Merkittävä rajoittava tekijä sekä droonien että sähkömatkustajalentokoneiden kehitykselle on tällä hetkellä 
akkuteknologia. 

"When comparing the efficiency of an electric battery to a conventional kerosine engine, we are still 
struggling to get similar weight-energy ratio being away from the goal by almost a factor of 10.” 
-Patrick Heel, toimitusjohtaja, Head GmbH 
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Euroopan unionin kansalaisten keskuudessa vastaanottokykyä uusille teknologioille vaikuttaa jo olevan. 
EASA:n vuoden 2021 lopussa suorittaman kyselyn mukaan 83 % vastaajista suhtautuu positiivisesti UAM 
(Urban Air Mobility) -ratkaisuihin ja 71 % on valmis kokeilemaan palveluita itse. Erityisesti yhteistä etua 
koskevat tapaukset, kuten hätätapaukset ja sairaankuljetukset, saivat vahvaa tukea vastaajilta. Droonien 
onkin raportoitu pelastaneen jo ihmishenkiä37. 

DROONIEN JA SÄHKÖISEN LENTÄMISEN SOVELTUMINEN MIKKELIN TALOUSALUEELLE 

Mikkelin talousalueella ei ole aiemmin ollut ilmailualan teollisuutta tai droonien omaa kehitystoimintaa. 
Vuoden 2021 perustettiin Suur-Savon Sähkön toimesta Evision Oy, jonka liiketoimintaidea perustuu drone-, 
liidokki- ja satelliittiteknologian avulla kerätyn kuva-aineiston tehokkaaseen käsittelyyn sähkön 
ilmajohtoverkkojen ennakoivan kunnossapidon sekä viankorjauksen tehostamiseksi. Yhtiö käynnistää 
liiketoimintansa keväällä 2022. 

Mikkelin talousalueella ei ole myöskään toistaiseksi ollut sähköisen lentämisen akkuteknologiaratkaisuja tai 
lentämiseen erikoistuneita komposiittiratkaisuja tarjoavia toimittajia. Tuotekehityksen näkökulmasta 
osaamista olisi siis tuotava itse mukana. Jos ilmailualan osaamista tuodaan mukana, ratkaisutoimittajia, 
kuten komposiittitoimittajia, alueelta kyllä löytyy.  

Ilmatilan osalta Mikkelin lentoasema olisi varsin hyvä droonien ja sähköisten lentokoneiden testiympäristö. 
Lentoaseman ympäristö sijaitsee yhdessä Euroopan rauhallisimmista ilmatiloista (luokka G) ja testialueiden 
perustaminen on Suomessa varsin suoraviivaista. Käytännössä puhutaan tilanteesta, jossa ilma-alusten 
testaustoimintaa varten perustetaan tilapäinen Tempo D38 vaara-alue. Keski-Euroopassakin voidaan vaara-
alueita perustaa, mutta muun lentoliikenteen vuoksi näiden käyttöajat rajataan hyvin lyhyiksi. 

Sähkövirran saatavuuden osalta on myös todettu, että Mikkelin lentoasema voisi soveltua sekä 
testaustoimintaan että aina säännölliseen matkustajalentotoimintaan saakka. Yhden sähkölentokoneen 
latausvirran tarpeeksi arvioidaan tällä hetkellä noin 1 MW, jotta saavutettaisiin riittävän lyhyt rotaatioaika. 
Esimerkiksi Heart Aerospace arvioi sähkölentokoneensa latausajaksi noin 40 minuuttia39. 

Mikkelin lentoaseman vahvuus myös on, että kaupunki omistaa lentoaseman. Tältä osin päätöksenteko on 
joustavampaa lentoaseman toiminnan ja sen lähi-ilmatilan osalta. Mikkelin sijainti Suomen sisällä on myös 
mahdollisuus: ympäristössä on monia maakuntakenttiä, joiden välille tilapäisiä ilmakäytäviä voitaisiin 
perustaa. Yhteistyö muiden lentokenttien kanssa esimerkiksi testaus ja pilotointiprojektien osalta voisi 
saadun palautteen mukaan olla kiinnostavaa eurooppalaisille toimijoille (drone- ja 
sähkölentokonevalmistajat). 

Logistiikan näkökulmasta Mikkeli on Itä-Suomen runkoliikenteen varressa ja kasvu logistiikkasektorilla 
lentoaseman läheisyydessä on vahvaa. Drooneja käytetään jo pakettien ja tavaroiden kuljetukseen eri 
puolella maailmaa ja trendi tulee lisääntymään tulevina vuosina. Myös logistiikan käyttämät päästöt 
puhuttavat ja päästöjen verotus on muuttumassa siten, että logistiikkayritykset joutuvat tuottamaan 
kuljetukset yhä useammin sähköisillä ratkaisuilla - myöskin ilmateitse. Mikkelin lentoasema voisi toimia 
logistisena keskittymänä droonein tehtäville kuljetuksille. Tällaisia ratkaisuja on jo lentotestausvaiheessa ja 
mm. Seinäjoki on tehnyt sopimuksen Iso-Britannialaisen startup-yritys Dronamicsin kanssa 
rahtilentotoiminnan aloittamisesta. 

 
37 https://www.newsweek.com/drone-saves-cardiac-arrest-patient-life-medical-first-defibrillator-everdrone-1666691  
38 https://www.traficom.fi/fi/asioi-kanssamme/tilapainen-ilmatilavaraus-ja-sen-hakeminen  
39 https://heartaerospace.com/faq/  
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Kuva: Uudenlainen Dronamics Black Swan -miehittämätön rahtilentokone 

Mikkelissä sijaitsee myös maavoimien esikunta. Maavoimat aselajina vastaa Suomen puolustusvoimien 
droonitoiminnasta. Mikkelin lentoasemaa voisi mahdollisesti hyödyntää puolustusvoimien 
lentotestaukseen ja -toimintaan. 

Haasteena tunnistettiin keskusteluissa Mikkelin talousalueen koko. Saadaanko myös uudelle teknologialle 
kannattavat liiketoiminnan edellytykset ja riittävä lähetysten ja matkustajien määrä? Toisaalta volyymin voi 
kääntää myös mahdollisuudeksi – pienemmässä mittakaavassa on hyvä testata. 

TEST BED -TOIMINTA 

Mikkelin lentoaseman toiminnallinen riippumattomuus luo hyvät edellytykset ”Test bed” -toiminnalle. 
Ilmakäytäviä voidaan määrittää itse ja rajoittavana tekijänä ovat lähinnä kansalliset ilmailusäädökset ja -
määräykset. Esimerkiksi Keski-Euroopassa monet toimijat ovat muodostaneet omia testialueitaan. Etenkin 
tiheämmin asutuilla alueilla testialueet ovat kuitenkin harvinaisia ja tarkoin säänneltyjä, joka luo 
monimutkaisen toimintaympäristön testaamiselle.  

Monet tämänhetkiset testialueet ovat toisaalta myös ”keskellä ei mitään”, jolloin palvelujen ja 
infrastruktuurin osalta testitoiminta muodostuu haasteelliseksi. Mikkelin lentoasema voisi tarjota Keski-
Euroopan toimijoille hyvän vaihtoehdon samalla tavoin, kuin esimerkiksi Lapissa on luotu liiketoimintaa 
autojen talvitestauksen osalta. 

TERVEYDENHUOLLON SOVELLUKSET 

Yksi mielenkiintoisimmista droonien sovellusalueista on terveydenhuolto. Jo nyt drooneja käytetään 
esimerkiksi defibrillaattoreiden ja lääkinnällisten tarvikkeiden toimitukseen alueilla, joiden saavutettavuus 
on muutoin haastava. Tällainen sovellus voisi olla esimerkiksi alueen saaristo. 

Hyvinvointialueiden uudistuksen myötä saaristoisessa Etelä-Savossa voitaisiin kartoittaa sitä, kuinka droonit 
voivat olla osana pelastustoimen ja sairaanhoidon toimintaa. Mikkelin sairaala säilyy todennäköisesti 
hyvinvointialueen keskittymänä Etelä-Savossa. Toiminnan osana Mikkelin lentokenttää voitaisiin hyödyntää 
ja sen merkitystä kasvattaa laajemmin Etelä-Savon hyvinvointialueen toiminnassa. 

MATKAILUN SOVELLUKSET 

Etelä-Savon ja Mikkelin tulevaisuuden suurena osana on matkailu. Alueen matkailurakenne on ”haulikolla 
ammuttu”, eli alueen matkailukohteet ovat pääosin pieniä ja sijaitsevat etäällä toisistaan. Siirtymiset 
kohteesta toiseen ovat usein maateitse pitkiä, vaikka matka linnuntietä olisi lyhytkin. Tulevaisuudessa 
lentotaksit voisivat kuljettaa matkailijoita Saimaan eri matkailukohteisiin ja niiden välillä. Tällainen matka 



   
 

   
 

37 

olisi itsessään elämys, kun yläilmoista pääsee ihailemaan Saimaan järviluonnon kauneutta. Aikataulullisesti 
tällaiset visiot voisivat toteutua noin 15 vuoden aikajänteellä. 

MIELENKIINTOISIMMAT KEHITYSKULUT MIKKELIN LENTOASEMAN NÄKÖKULMASTA 

Ottaen huomioon lainsäädäntöympäristön keskeneräisyyden sekä uusin ilma-alusten teknologisen 
kehitysasteen, päädyttiin Mikkelin lentoaseman näkökulmasta mielenkiintoiset kehityskulut jakamaan 
kahteen vaiheeseen. 

1–5 vuoden kehityskulut 

Sähköinen matkustajalentäminen on ilmailun tulevaisuutta, mutta ei lyhyellä aikajänteellä. Yhdysvallat ja 
Aasia johtavat kehitystä, joka leviää myös Eurooppaan. Vaikka lainsäädännölliset edellytykset saataisiinkin 
valmiiksi, on ilma-alusten tuotantokapasiteetti alussa rajattua. 

Ennen sähköisen matkustajalentämisen aikaa Mikkelin lentoaseman mahdollisuudet ovat toimia 
tuotekehityksen test bed -alustana sekä miehittämättömien ilma-alusten kehityskumppanina. Alueellisesti 
merkittävää on potentiaali esimerkiksi terveydenhuolto- ja pelastustoiminnassa. 

Test bed -ajattelua puoltavat seuraavat päätelmät: 

• Joustava omistusjärjestelmä ja kyky luoda testausta mahdollistavia lentokäytäviä 
• Lentoasemalla on ”perusasiat kunnossa”. Testaaminen voidaan aloittaa nopeasti. 
• Droonien ja sähköisten ilma-alusten valmistajat kaipaavat testi- ja pilotointialueita, näistä luotuja 

kokonaisuuksia ja case-sovellutuksia. 
• EU-tasoinen lainsäädäntö ei ole ole vielä valmistunut 
• Logistiikan ratkaisut ovat jo osaksi kypsiä, mutta vaativat lisätestausta. Suomi on lisätestaukselle 

rauhallinen ja hyvällä infrastruktuurilla varustettu testiympäristö. 
• Mikkeliin on viime vuosina kasvanut merkittävä logistiikan solmukohta ja keskittymä. 

Mahdollisuuden hyödyntämisen näkökulmasta olisi tuotteistettava ”Turn key solution” -paketti droonien ja 
eurooppalaisten sähköisten lentokoneiden valmistajille. Mikkelin ansaintalogiikka olisi myydä testiaikaa 
lentoasemaympäristössä, mutta myyjäksi tulisi löytää eurooppalainen ilmailualan kehitykseen jo vahvasti 
integroitunut toimija. Mahdollisia testiympäristön vuoropuhelukumppaneita ovat: 

• Airbus40 
• Volocopter41 
• Lilium42 
• Autoflight43 
• Quantum Systems44 

Testiympäristön kannalta olennaista ovat yhteistyökeskustelut alueella jo toimivien logistiikkayritysten 
kanssa. Myös hyvinvointialue on mahdollinen pilot-kumppani terveydenhuollon sovelluksissa. 
Lähilentoasemien kanssa tulisi käydä keskustelut yhteisen tuotevalikoiman muodostamiseksi. 

 

 
40 https://www.airbus.com/en/innovation/zero-emission/urban-air-mobility/cityairbus-nextgen  
41 https://www.volocopter.com/  
42 https://lilium.com/  
43 https://www.autoflight.com/en/  
44 https://www.quantum-systems.com/  
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5–10 vuoden kehityskulut 

Sähköinen lentäminen ja droneliiketoiminta vaikuttaa arkipäiväistyvän 5–10 vuoden kuluttua, kun alun 
innostus ja ensimmäiset tuotetestit muuttuvat kaupallisesti hyödynnettäviksi ratkaisuiksi. Tällä hetkellä 
Monet asiantuntijat puhuvat kaupallisesta lentotoiminnasta 5–10 vuoden aikajänteellä. Avainasemassa 
ovat ratkaisujen luotettavuus, kustannukset ja lainsäädäntö. 

Sähköisen lentämisen osalta mielenkiintoisimma projektit ovat 5-10 vuoden aikajänteellä: 

• Heart Aerospace ES-1945 
• Eviation Alice46 
• Tecnam P-Volt47 

Lisäksi markkinoilla on noin kymmenkunta villiä korttia. 

Valmistajan rooli on valmistaa ilma-alus, mutta operaattoreita tulevat olemaan sekä perinteiset lentoyhtiöt 
että uudenlaiset Air Mobility -yhtiöt, joiden kanssa keskustelut liikenteestä ensisijaisesti käydään. 

Drooniliiketoiminta tulee asiantuntijoiden mukaan kehittymään 5–10 vuoden aikajänteellä merkittävästi. 
Tulemme näkemään sovelluksia esimerkiksi kuljetusmarkkinoilla. Tämän hetken yksi lupaavimmista 
logistiikan startup-yrityksistä on Dronamics48. Myös viimeisen mailin ongelmaan, eli esimerkiksi pakettien 
toimitukseen kotiovelle, tullaan näkemään uudenlaisia ratkaisuja. 

Tällä hetkellä uusien ilma-alusten kehityksen merkittävä teknologinen haaste on käytettävissä oleva 
akkuteknologia. Pidemmällä 10–15 vuoden aikajänteellä on mahdollista nähdä ilma-aluksissa esimerkiksi 
uudenlaisia polttokennoja (vetyteknologia). Nyt testissä olevat uudenlaiset ratkaisut myös arkipäiväistyvät. 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Mikkelin lentoasemalle ei ole odotettavista merkittävää omaehtoista ja kaupallista droneliiketoimintaa tai 
sähköisen lentämisen liiketoimintaa 1–5 vuoden aikajänteellä. Osatekijöitä tilanteeseen ovat mm. EU:n 
ilmailulainsäädännön valmistelun keskeneräisyys, sähkölentokoneiden ja uusien hyötydroonien kehitysaste, 
ilma-alusten sertifiointiprosessien hitaus sekä akkuteknologian rajoittuneisuus ilmailukäytössä. Mikäli 
teollisia läpimurtoja tehdään, rajaa valmistuskapasiteetti teknologian leviämistä lyhyellä aikajänteellä. 

1–5 vuoden aikajänteellä merkittävimmät kehityskulut ovat droonien käyttö esimerkiksi sähköverkon 
valvontatehtävissä, muissa erityistehtävissä, pelastustehtävissä sekä puolustusvoimien sovelluksissa. 
Kaupallistettavat sovellutukset ovat miehittämättömiä sovellutuksia. 

Samaan aikaan uusia kaupallisia tuotteita on kuitenkin kehitteillä ja ne tarvitsevat testiympäristöjä. Lyhyellä 
aikajänteellä hyödyn saaminen edellyttäisi osallistumista tuotteiden kehitystoimintaan sekä 
testaustoimintaan. Mikkelin lentoasema ja Suomi ylipäätään soveltuvat testiympäristöksi hyvin. 
Testaukseen osallistuminen olisi myös luonteva tapa saada tulevia innovaatioita alueelle. 

5–10 vuoden aikajänteellä on odotettavissa kaupallistuneita teknologisia läpimurtoja. Tällaisia voivat olla 
esimerkiksi ensimmäiset sähkölentokoneet, jotka siirtyvät kaupalliseen käyttöön ensiasiakkailleen. 
Tuotantokapasiteetti ja ilma-alusten uusimissykli (pääomavaateet) vaikuttavat innovaatioiden leviämisen 

 
45 https://heartaerospace.com/  
46 https://www.eviation.co/  
47 https://www.tecnam.com/tecnam-p-volt-lifting-the-world-to-sustainable-energy/  
48 https://www.dronamics.com/  
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nopeuteen. Esimerkiksi miehittämätön rahtilentotoiminta voi nousta merkittäväksikin kaupalliseksi 
sovellukseksi. Suurin volyymi on kuitenkin edelleen nykypäivänäkin nähdyissä liikennemuodoissa. 

10–15 vuoden aikajänteellä voidaan nähdä teknologian laajempi globaali käyttö. Akku- ja 
vetyteknologioiden kehittyminen muuttaa ilmaliikennettä fossiilivapaammaksi ja sovellutusten levinneisyys 
kasvaa. 
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JOHDANTO 

Tässä kolmannessa osassa selvitetään lentoasemien rahoitusvälineitä ja -ratkaisuja Suomessa ja 
Euroopassa. Lentoaseman pitkäjänteinen kehittäminen vaatii rahoitusta monista eri lähteistä. Selvityksen 
tavoitteena on kartoittaa mahdolliset rahoituslähteet ja toimintamallit. 

SUOMALAISTEN LENTOASEMIEN NYKYRAHOITUS 

Tällä hetkellä Suomessa toimii 24 lentoasemaa, joista 20 lentoasemaa ylläpidetään Finavia Oyj:n toimesta ja 
neljää alueellisin voimin. 

Vuonna 2019 Finavia-konsernin liikevaihto oli 389 miljoonaa euroa ja liikevoitto 44 miljoonaa euroa49. 
Muiden kuin lentoliikennetuottojen osuus liikevaihdosta oli 48,3 prosenttia. Kassavirtapohjaiset 
investoinnit olivat 306 miljoonaa euroa. Vuonna 2019 Helsinki-Vantaan osuus Finavian liikevaihdosta oli 
274,3 miljoonaa euroa ja muiden verkostolentoasemien osuus 69 miljoonaa euroa.  

Finavian oman lausunnon mukaan suuri osa sen verkostolentoasemista on tappiollisia50. Finavia tukee 
Helsinki-Vantaan tuloksesta muuta lentoasemaverkostoaan vuosittain noin 20 miljoonalla eurolla. Yhtiön 
näkemys vaikuttaa olevan lentoreittien supistaminen. 

Vuosien 2012–2020 aikana Finavia on toteuttanut omistamillaan lentoasemilla ja näiden läheisyydessä 
kiinteistöinvestointeja 784 miljoonalla eurolla. Koronapandemian vuoksi valtioneuvosto päätti 4.3.2021 
pääomittaa Finaviaa 318 miljoonalla eurolla. 

Finavia Oyj:n lentoasemaverkoston ulkopuoliset lentoasemat voivat hakea Liikenne- ja viestintäministeriön 
myöntämää valtionavustusta lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon. Avustuksiin on ollut käytössä 
900 000 euron määräraha, josta merkittävä osuus on aiemmin myönnetty esimerkiksi Malmin lentoaseman 
siirrosta aiheutuneisiin korvausinvestointeihin Lahti-Vesivehmaalla. Valtio tukee kunnallisia lentoasemia siis 
murto-osalla siitä summasta, jonka se käyttää lentoasemien ylläpitoon Finavia Oyj:n kautta. 

Lappeenrannan lentoaseman ylläpito siirtyi 1.1.2016 Finavia Oyj:ltä Saimaan lentoasema-säätiö sr:lle ja 
Lappeenrannan Lentoasema Oy:lle. Omistajina toimivat ensivaiheessa Lappeenrannan kaupunki ja Etelä-
Karjalan liitto. Myöhemmin Lappeenrannan kaupunki hankki aseman kokonaan itselleen. 

Vuosien 2016–2017 hiljaiselon jälkeen Lappeenrannan matkustajamäärä lähti kasvuun vuonna 2018. 
Vuonna 2019 matkustajamäärä oli kasvanut jo 80 000 matkustajaan Keski-Euroopan suorien reittien 
ansiosta, kunnes koronapandemia hyydytti lentomatkailun. Vuonna 2022 reittien arvioidaan jälleen 
palautuvan. Lappeenrannan lentoaseman Oy:n käyttökulut ovat Mikkeliä merkittävästi suuremmat: 
kaupungin rahoitus on ollut jopa 1,5 miljoonan euron luokkaa vuodessa, mutta matkailijavirran myötä 
käyttökulujen lasketaan laskevan merkittävästi. Lappeenrannan lentoasema on saanut Liikenne- ja 
viestintäministeriöltä avustuksia ainakin miljoona euroa vuonna 2016, 1,09 miljoonaa euroa vuonna 2017, 
miljoona euroa vuonna 2018 ja 820 000 euroa vuonna 2019. 

Seinäjoella lentoasemaa ylläpiti vuoteen 2016 saakka Rengonharju-säätiö. Säätiön ilmoitettua ylläpidon 
lopettamisesta vuonna 2016 perustettu Seinäjoen Lentoasema Oy. Matkustajamäärä on ollut noin 35000 
matkustajan luokkaa. Toimintakonseptiksi määritettiin vuonna 2016 ”Yrittäjävetoinen Kevytlentoasema”51. 
Tavoitteena on tuottaa täydet lentoasemapalvelut on demand -periaatteella siten, että asema ei ole aina 
avoinna. Toimintakonseptissa todetaankin, että lentoaseman markkinointiin ei käytetä rahallista 
panostusta, vaan kaikki resurssit kohdistetaan toiminnan laadun varmistamiseen. Samaan aikaan 

 
49 https://www.finavia.fi/sites/default/files/documents/Finavia_Tilinpaatos_2020.pdf  
50 https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006265222.html  
51 https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2015-AK-29123.pdf  



   
 

   
 

42 

lentoliikenteen aktiivinen edistäminen alueelle vaikuttaa loppuneen. Vuonna 2019 Seinäjoen lentoaseman 
liikevaihto oli 66 700 euroa ja liiketoiminnan tulos -21 000 euroa. Liikenne hiipui merkittävästi. Vuoden 
2021 osalta liikevaihto lähti jälleen kasvuun ollen 168 500 euroa. Samaan aikaan liiketoiminnan tulos oli  
-42 800 euroa. Esimerkiksi lomalentotoiminta52 on vilkastunut.  

Seinäjoen lentoasema on saanut Liikenne- ja viestintäministeriön valtionavustusta noin 150 000 euroa 
useana vuonna. 

Enontekiön lentoasema siirtyi Finavia Oyj:ltä kunnan omistukseen vasta heinäkuussa 2021, eli kokemuksia 
taloudesta ei juurikaan vielä ole. Lentoasemalle laskeutui talvikaudella 2021–2022 charterlentoja Iso-
Britanniasta ja matkustajamäärän odotettiin kasvavan noin 25 000 matkustajaan53. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on vuonna 2021 julkaissut tietoa lentopaikkojen valtionavustusten 
vaikuttavuusarvioinnista54.  

Liikenne- ja viestintäministeriön myöntämät lentopaikkojen valtionavustukset ovat olleet tärkeitä 
Lappeenrannan, Mikkelin ja Seinäjoen lentoasemien taloudelle. Valtionavustukset eivät kuitenkaan 
käytännössä ole parantaneet alueellista saavutettavuutta tai alueen elinkeinoelämän kansainvälistä 
kilpailukykyä. 

Merkittävä tekijä Liikenne- ja viestintäministeriön tilaamassa vaikuttavuusarvioinnissa lienee se, että 
avustukset on kunnissa käytetty nykyisten lentoasemien ja näiden infrastruktuurin ylläpitämiseen, vaikka 
liikenneyhteyksien määrä ja kehittäminen olisivat olleet niitä toimenpiteitä, joilla olisi saavutettu alueellista 
vaikuttavuutta. Voitanee puhua myös jonkinasteisesta visiottomuudesta tai tehtävänjaon epäselvyydestä 
valtion ja kuntien välillä. Valtio ei toisaalta ole myöskään rohkaissut alueita kansainvälisten lentoyhteyksien 
muodostamiseen. Lappeenranta on osoitus siitä, että aktiivisella myyntityöllä voidaan saada vaikuttavuutta 
ja tuloksia. 

EUROOPPALAISTEN LENTOASEMIEN RAHOITUS 

Finavian vastinparina Ruotsissa toimii valtiollisesti omistettu Swedavia AB, joka ylläpitää kymmentä 
lentoasemaa Ruotsissa. Viime aikoina 6 lentoasemaa on siirretty alueiden haltuun: Jönköping ja Skelleftea 
vuosina 2009–2010, Karlstad vuonna 2010, Öngelholm-Helsingborg ja Örnsköldvik vuonna 2011 sekä 
Sundsvall vuonna 2019.  

Ruotsissa tukijärjestelmät ovat jonkin verran erilaiset ja alueilla on laajempi vastuu tukipolitiikassa. 2010-
luvulla yli 30 ruotsalaista lentoasemaa sai tukea kunnilta, alueilta ja valtiolta. 

Esimerkiksi 32 700 asukkaan kunnassa Perämeren rannalla sijaitsevan Skellefteån lentoaseman55 kautta 
kulki 2010-luvllla 250 000–400 000 matkustajaa. Lentoasemalta on ympärivuotiset yhteydet Tukholmaan ja 
Puolan Gdanskiin sekä kausiluontoiset yhteydet Amsterdamiin, Rotterdamiin, Rhodokselle ja Göteborgiin. 
Skelleftea saa valtiontukea 5–15 miljoonaa kruunua vuodessa56. 

Norjassa lentoasemat ovat pääsääntöisesti valtion ylläpitämiä. Ylläpitäjänä toimii valtion omistama 
erityisyhtiö Avinor AS. Yhtiö perustettiin vuonna 2003 ja nykyään Avinor omistaa ja operoi 44 lentoasemaa 
Norjassa, joista 14 yhteistyössä Norjan ilmavoimien kanssa. Yhtiössä nähdään jo strategiatasolla alueiden 

 
52 https://www.seinajoensanomat.fi/paikalliset/1284260  
53 https://yle.fi/uutiset/3-12307051  
54 https://www.lvm.fi/-/lentopaikkojen-valtionavustusten-vaikuttavuutta-arvioitu-1371337  
55 https://skellefteaairport.se/en/about-the-airport/  
56 https://www.flygplatser.se/senaste_nytt/eu-kommissionen-godkanner-stod-till-sundsvall-och-skelleftea/   
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elinvoimaisuus merkittävänä tekijänä57. Avinorin laskelmien mukaan lentoasematoiminta rahoittaa 
Norjassa itsensä – jotkin lentoasemat Norjassakin ovat voitollisia ja toiset tappiollisia. Keskustelua 
verkoston karsimisesta ei ainakaan vuosikertomuksista ja strategioista ole nähtävissä. 

Keski-Euroopassa suurimmat lentoasemat ovat valtio-omisteisia, mutta useilla lentoasemilla on mukana 
myös yksityisiä pääomasijoittajia. Esimerkiksi Frankfurtin lentoaseman omistavan Fraport AG:n osake on 
listattu pörssiin. Suurten lentoasemien ulkopuolella omistusrakenteet ovat hyvinkin monipuolisia: 
esimerkiksi Frankfurt-Hahnin lentoaseman omistavat yhdessä kiinalainen HNA Group ja Hessenin osavaltio. 
Yksityisen omistuksen osuus on muutoinkin merkittävä. 

Euroopan 500 lentoasemasta 295 on julkisesti omistettuja (omistustahoja voi silti olla monia), 126 
lentoaseman omistuksessa käytetään ns. Public-private partnership -mallia ja 79 lentoasemaa on 
yksityisessä omistuksessa. Jaetun omistuksen mallit ovat yleistyneet 2010-luvulla. 

 

Lähde: ACI Europe 

Huolimatta julkisesta omistuspohjasta suurinta osaa Euroopan lentoasemista hallinnoidaan osakeyhtiön 
tavoin ja vain 22 % perii hallintorakenteen omistajaltaan. 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP LENTOASEMATOIMINNASSA 

Julkissektorin ja yksityissektorin kumppanuusmallien on ainakin 2010-luvulla katsottu luovan 
mahdollisuuksia kehittää lentoasematoiminnan rahoitusasemaa ja toimintaa. Loppujen lopuksi lentoasema 
on liiketoimintaa: toimiakseen tehokkaasti lentoaseman on ymmärrettävä matkustajaliikenteeseen 
vaikuttavia tekijöitä ja trendejä, ilmakuljetuksen perusperiaatteita ja lopulta myös lentoaseman 
liiketoimintalogiikkaa58.  

 
57 https://avinor.no/globalassets/_konsern/om-oss/rapporter/en/aviation-in-norway-sustainability-and-social-benefit-
2020.pdf  
58 https://airportscouncil.org/wp-content/uploads/2018/08/p3_white_paper_final_0.pdf  
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Public-private partnership (PPP) -mallin tavoitteena on luoda julkissektorin ja yksityissektorin välinen 
pitkäaikainen kumppanuus, jossa osapuolet toimivat omistajan, rahoittajan ja palveluntuottajien rooleissa 
vaihtelevasti. Toimintaa varten perustettavan yrityksen omistajina on usein myös intressiryhmiä. 

Suomessa PPP-malli on käytössä Seinäjoen lentoasemalla ja mukana on mm. pitkäaikainen ilmailualan 
ammattilainen Juhani Pakari. Lentoasema toimii ns. kevytlentoasemaperiaatteella. 

Vaikka Porin lentoasema on osa Finavia Oyj:n lentoasemaverkostoa, myös Porissa on pohdittu lentoaseman 
toimintamallia pitkällä aikajänteellä. Korkia Consultingin ja WSP Finlandin laatimassa selvityksessä59 
tunnistettiin viisi eri kehityskulkua lentoaseman omistajuuteen. Selvityksessä arvioitiin yhdeksi 
vaihtoehtoiseksi malliksi PPP-malli. 

 

Lähde: Korkia Consulting ja WSP Finland, Porin lentokenttäalueen tulevaisuus, loppuraportti 22.12.2020 

PPP-malleja otetaan käyttöön erityisesti silloin, kun lentoasematoiminnan kehittyminen edellyttää 
merkittäviä investointeja tai kun lentoasematoiminnassa on jokin erityispiirre. Eri PPP-mallien tarkastelun 
perusteella on kuitenkin todettava, että varsinkaan yksipuolinen odotus kustannussäästöistä ei ole 
osoittautunut kannattavaksi PPP-mallin lähtökohdaksi, sillä tällöin toimintakin näyttää näivettyvän. 
Lähtiessään PPP-mallin mukaiseen toimintaan kaikkien osapuolten on sitouduttava kehittämään 
perustettavaa toimintaa ja kyse on enemmänkin kehitysresurssien kasvattamisesta kuin niiden 
vähentämisestä. 

LENTOASEMATOIMINNASSA KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT PERINTEISET RAHOITUSINSTRUMENTIT 

Mikkelille soveltuvat rahoitusinstrumentit 

Finavia Oyj:n ulkopuolisten lentoasemien osalta merkittävin vuosittainen tulonlähde on Liikenne- ja 
viestintäministeriön lentopaikka-avustus. Vuonna 2020 avustusta myönnetään yhteensä 900 000 euroa 
kaikkien lentopaikkojen ja lentoasemien kesken. Avustus julkaistaan haettavaksi tyypillisesti alkuvuonna. 
Viime vuosina avustusta ei ole Mikkelille myönnetty. 

Liikenne- ja viestintäministeriö on muutostilanteissa myöntänyt lentoasemille eritysrahoitusta. Esimerkiksi 
Lappeenrannan lentoaseman omistusvaihdoksen yhteydessä LVM myönsi lentoasemalle miljoona euroa 
avustusta. 

Lentoasematoiminnan merkittävälle kehitysaskeleelle mahdollista voi olla saada rahoitusta myös 
talousarvion täydennyksenä. Esimerkiksi Pyhtään lentokentän kehittämiseen myönnettiin vuonna 2021 tätä 
kautta 2,5 miljoonan euron rahoitus digitaaliseen lentokenttätoimintaan60. 

Uutena avauksena esitetään edunvalvontatyötä siitä, että Finavia Oyj:n ulkopuolisten lentoasemien 
kiitoteiden kunnostustyö hyväksyttäisiin valtion väyläverkon investointiohjelmaan 2023–2030, jossa tie-, 

 
59 https://satakunta.fi/wp-content/uploads/2021/03/Porin-lentokenttaalueen-tulevaisuus-loppuraportti-22-12-
2020.pdf  
60 https://pyhtaa.fi/fi/pyhtaan-lentokentalle-lisarahoitusta  
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vesi- ja raideliikennettä jo käsitellään. Suomen lentoasemien kokonaisuuden kannalta tämä olisi valtiolta 
oikeudenmukainen ratkaisu. 

Yritystukien näkökulmasta Mikkelin lentoaseman kehittämisen tapauksessa kyseeseen saattaisi tulla 
yritysten toimintaympäristön kehittämistuki, jos kaupunki olisi hakijana. Tukea hakiessa pitäisi kyetä ainakin 
osittain nimeämään ne pk-yritykset, jotka hyödyntäisivät kehittämisen kohteena olevaa infrastruktuuria. 
Toisaalta rahoituksen kannalta on eduksi, että kehitettävä infrastruktuuri on laajasti pk-yritysten 
hyödynnettävissä. Maksimituki kiinteälle investoinnille olisi 45 % ja tuen maksimimäärä olisi 200 000 €. 
EU:n yleisessä ryhmäpoikkeusasetuksessa on säännöksiä lentokenttien osalta, mutta rajoitteet eivät 
vaikuttaisi koskevan Mikkelin kokoista lentokenttää. DNSH-periaatetta on toteutuksessa noudatettava. 
DNSH –periaate tarkoittaa sitä, että toimenpiteistä ei saa aiheutua merkittävää haittaa (do no significant 
harm, DNSH) EU:n taksonomia-asetuksessa määritellylle kuudelle ympäristötavoitteille, jotka ovat:  

• ilmastonmuutoksen hillintä 
• ilmastonmuutokseen sopeutuminen 
• vesivarojen ja merten luonnonvarojen kestävä käyttö ja suojelu  
• siirtyminen kiertotalouteen 
• ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentäminen  
• biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien suojelu ja ennallistaminen. 

Suomen kansallinen lentoliikennestrategia tukee Euroopan unionin rahoituslähteiden käyttöä 
lentoasematoiminnan edistämiseen. Tätä ei kuitenkaan Itä-Suomessa ole laajasti käytetty. 

Lentoliikennestrategia 2015–2030: 
Erilaisilla alueellisilla ja uusilla innovatiivisilla yhteistyö- ja toimintamuodoilla pyritään parantamaan 
alueellisesti lentoliikenteen houkuttelevuutta ja lentoasematoiminnan kannattavuutta. Tässä pilottina 
voisi olla esimerkiksi Euroopan unionin osarahoituksella Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen 
kehittämishankkeet, johon osallistuisivat laajasti maakunnalliset, alueelliset, kunnalliset ja 
elinkeinoelämän toimijat. 

Mikkelin lentoaseman kohdalta olisi kyettävä tarkastelemaan soveltuvat Euroopan unionin 
osarahoitusinstrumentit. Olennaista on kyky käyttää esimerkiksi alueelle myönnettyjä 
aluekehitysrahastovaroja. 

Säätiörahoituksen osalta selvityksessä todettiin, että lentoasematoiminnan perusrahoitukseen rahoitusta ei 
ole saatavilla. Säätiörahoituksessa varat kohdistetaan usein TKI-toimintaan. Toisaalta mikäli Mikkelin 
lentoasemaa käytettäisiin aktiivisesti TKI-toiminnassa, olisi mm. liikenteen kehittämiseen tarkoitettuja 
säätiörahoituskanaviakin käytettävissä.  

Mikkelille soveltumattomat rahoitusinstrumentit: 

Mänttä-Vilppulan kunta sai vuonna 2021 Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukselta tukea 
lentokonehangaarin rakentamiseen Mäntän Sassin lentopaikalle61. Hankkeen kokonaisrahoitus oli 626 836 
euroa. Kyseinen rahoitus on myönnetty Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. 
Ohjelman aluerajauksen vuoksi rahoitus ei sovellu Mikkelin lentoasemalle, koska lentoasema sijaitsee 
Mikkelin kaupunkialueella, joka on alueena suljettu rahoituksesta pois. 

 
61 https://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/kaupunki-tiedottaa/hangaarin-rakentaminen-pienlentokoneille-
aloitetaan-kesalla-mantan-sassin-lentopaikalle/  
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Samalla aluerajausperusteella myöskään useilla lentoasemilla käytössä oleva Leader-rahoitus ei sovellu 
mm. yhdistyspohjaisen toiminnan kehittämiseen Mikkelin lentoasemalla, sillä Mikkelin kaupunkikeskusta ei 
kuulu Leader-tuen piiriin. 

JOHTOPÄÄTÖKSET 

Neljällä viidestä eurooppalaisesta lentoasemasta on jonkinlaisen omistajastaan poikkeava hallintorakenne. 
Järjestelyn motiivina näyttää olleen se, että lentoasematoimintaan saataisiin vahvempi liiketoiminnallinen 
näkökulma. Mikkelinkin olisi syytä tarkastella nykyistä hallintorakennetta ja arvioida, voitaisiinko 
liiketoiminta-ajattelua jotenkin tuoda lisää nykyiseen toimintamalliin. 

Mikkeli on käyttänyt lentoasematoiminnassa varsin kapeaa valikoimaa rahoitusinstrumenttejä. Varsinkin 
kehitystoiminnan osalta rahoitusinstrumenttien valikoimaa voitaisiin monipuolistaa. Toisaalta tämä vaatii 
myös mm. EU-rahoittajilta myönteistä suhtautumista lentoasematoiminnan kehitystoimintaa kohtaan. 

Selvityksessä on myös havaittu selkeitä edunvalvonnallisia tarpeita sekä yhteistyömahdollisuuksia. Finavia 
Oyj:n ulkopuolisen lentoasemaverkoston tulisi tehdä aiempaa voimakkaampaa edunvalvontayhteistyötä, 
joka kohdistuisi lentokenttäavustusten kokonaissumman kasvattamiseen sekä kiitoteiden saamiseen 
mukaan valtion väyläverkon investointiohjelmaan. Myös muuta yhteistyötä mm. hankintojen ja resurssien 
jakamisen osalta voitaisiin tiivistää. 



Kysely lentomatkustustarpeista 
Mikkelin seudun yrityksille

Tulosraportti 26.2.2022



Tietoa kyselystä
• Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Etelä-Savon Kauppakamarin 

toteuttama kysely, joka toteutettiin helmikuussa 2022.
• Tavoitteena oli selvittää Mikkelin seudun yritysten asenteita ja 

näkemyksiä alueelliseen lentoliikenteeseen ja saavutettavuuteen 
liittyen.

• Lähetetty 1164 vastaanottajalle, joilta saatiin 100 vastausta (n=100).
• Toteutettu osana FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuus 

lentoliikenteessä –hanketta.

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



Onko yrityksellänne kansainvälisiä toimintoja?

N = 100

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



Mikä on arvionne yrityksenne matkustus-tiheydestä 
ulkomaille (normaalitilanteessa)?

N = 100

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



Mikä on arvionne yritykseenne ulkomailta saapuvien 
asiakkaiden/vieraiden/osallistujien saapumistiheydestä?

N = 100

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



Mikäli yrityksellänne on lähteviä tai tulevia 
matkustustarpeita, mitkä ovat liiketoimintanne kannalta 

tärkeimmät matkustuskohteet?

N = 100

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke

Kohde Mainontojen lkm

Tukholma 7

Lontoo 7

Kööpenhamina 6

Frankfurt 6

Oslo 4

Göteborg 4

Pariisi 4

Suomen poikittaisyhteydet 3

Helsinki 3



Kuinka monta henkeä yhdelle lähtevälle tai saapuvalle 
matkalle keskimäärin osallistuu?

N = 72

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



Onko yrityksellänne tarvetta kuljettaa kevyttä, korkea-
arvoista tai aikakriittistä rahtia (tuotteita tai 

komponentteja)?

N = 100

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



Kuinka usein ja mihin yrityksellänne on tarvetta kuljettaa 
kevyttä, korkea-arvoista tai aikakriittistä rahtia?

N = 14

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke

Kuinka usein? Vastanneiden lukumäärä

Muutamia kertoja vuodessa 5

1-2 kertaa kuussa 4

3-5 kertaa kuussa 4

Yli 5 kertaa kuussa 1

Sijaintien osalta yksittäisiä mainintoja 
mm. Viro, Saksa (Dusseldorf, Hannover), Sveitsi (Zurich) ja Italia (Milano). 



Mistä seuraavista Mikkelin lentoaseman tarjoamista 
matkustaja- ja rahtiliikenteen mahdollisuuksista 

yrityksenne olisi mahdollisesti kiinnostunut?

N = 100

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



Asteikolla 1-10, kuinka tärkeäksi koette yrityksenne 
kannalta Mikkelin kansainvälisen saavutettavuuden?

N = 100

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



Asteikolla 1-10, mikäli Mikkelin lentoasemalla olisi 
tarjota matkustus- ja lentorahtipalveluja, kuinka 

todennäköisesti yrityksenne käyttäisi ainakin toista 
edellä mainituista palveluista?

N = 100

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



Asteikolla 1-10, mikäli Mikkelin lentoasemalta olisi suora 
säännöllinen lentoyhteys Suomen ulkopuolella 
sijaitsevaan eurooppalaiseen lentoliikenteen 

solmukohtaan, kuinka merkittävä vaikutus tällä olisi 
yrityksenne liiketoiminnalle?

N = 100

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



Kuinka merkittäväksi 
näette yrityksenne 
toiminnan kannalta 
seuraavat 
lentoyhteydet?

N = 100
N = 100

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



Välijohtopäätökset
• Mikkelin seudun koko yrityskannan näkökulmasta lentoliikenne ja 

kansainvälinen saavutettavuus eivät näyttäydy kovin tärkeinä. Tämä 
vaikuttaa johtuvan siitä, että kahdella kolmasosalla vastaajista 
toiminta rajoittuu kotimaahan.

• Näkemys lentoasemaa kohtaan muuttuu merkittävästi silloin, jos 
yrityksen toiminnassa on jokin kansainvälinen ulottuvuus, 
esimerkiksi omistusta, vientiä, tuontia tai matkailijoita. Tällöin 
merkittävyys kasvaa koko otokseen nähden huomattavasti ollen jopa 
2-4 -kertainen.

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



Vastaajaryhmärajaus: yritykset, joissa on joko kansainvälistä omistusta, asiakkaita, 
vieraita, osallistujia, tuontia tai vientiä.
Mikä on arvionne yrityksenne matkustustiheydestä ulkomaille 
(normaalitilanteessa)?

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke

N = 39



Vastaajaryhmärajaus: yritykset, joissa on joko kansainvälistä omistusta, asiakkaita, 
vieraita, osallistujia, tuontia tai vientiä.

Mikä on arvionne yritykseenne ulkomailta saapuvien 
asiakkaiden/vieraiden/osallistujien saapumistiheydestä?

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke

N = 39



Vastaajaryhmärajaus: yritykset, joissa on joko kansainvälistä omistusta, asiakkaita, 
vieraita, osallistujia, tuontia tai vientiä.

Kuinka monta henkeä yhdelle lähtevälle tai saapuvalle matkalle keskimäärin 
osallistuu?

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke

N = 39



Vastaajaryhmärajaus: yritykset, joissa on joko kansainvälistä omistusta, asiakkaita, 
vieraita, osallistujia, tuontia tai vientiä.

Onko yrityksellänne tarvetta kuljettaa kevyttä, korkea-arvoista tai aikakriittistä 
rahtia (tuotteita tai komponentteja)?

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke

N = 39



Vastaajaryhmärajaus: yritykset, joissa on joko kansainvälistä omistusta, asiakkaita, 
vieraita, osallistujia, tuontia tai vientiä.

Mistä seuraavista Mikkelin lentoaseman tarjoamista matkustaja- ja 
rahtiliikenteen mahdollisuuksista yrityksenne olisi mahdollisesti kiinnostunut?

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke

N = 39



Keskiarvo Mediaani N
Yrityksellä toimintaa vain kotimaassa 3,1 2,0 63
Yrityksessä kansainvälistä omistusta 6,3 7,0 3
Yrityksellä KV asiakkaita/vieraita 6,8 7,0 32
Yrityksellä on tuontia 6,4 6,0 17
Yrityksellä on vientiä 6,1 6,0 19

Asteikolla 1-10, kuinka tärkeäksi koette yrityksenne kannalta 
Mikkelin kansainvälisen saavutettavuuden?

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



Asteikolla 1-10, mikäli Mikkelin lentoasemalla olisi tarjota 
matkustus- ja lentorahtipalveluja, kuinka todennäköisesti 
yrityksenne käyttäisi ainakin toista edellä mainituista 
palveluista?

Keskiarvo Mediaani N
Yrityksellä toimintaa vain kotimaassa 3,2 2,0 63
Yrityksessä kansainvälistä omistusta 7,3 8,0 3
Yrityksellä KV asiakkaita/vieraita 7,0 8,0 32
Yrityksellä on tuontia 6,4 6,0 17
Yrityksellä on vientiä 5,9 7,0 19

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



Mikäli yrityksellänne on lähteviä tai tulevia matkustustarpeita, 
mitkä ovat liiketoimintanne kannalta tärkeimmät 

matkustuskohteet?

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke

Kohde Mainontojen lkm

Frankfurt 6
Tukholma 6
Lontoo 5
Oslo 5
Kööpenhamina 4
Zurich 3
Varsova 3
Munchen 3
Pariisi 3

Vastaajaryhmärajaus: yritykset, joissa on joko kansainvälistä omistusta, asiakkaita, 
vieraita, osallistujia, tuontia tai vientiä.



Vastaajaryhmärajaus: yritykset, joissa on joko kansainvälistä omistusta, asiakkaita, 
vieraita, osallistujia, tuontia tai vientiä.

Kuinka merkittäväksi näette 
yrityksenne toiminnan 
kannalta seuraavat 
lentoyhteydet 
(1=ei merkittävä, 5 =erittäin 
merkittävä)?

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



• Mikkelin lentoaseman mahdollisuudet nähdään kansainvälisesti toimivien  
yritysten näkökulmasta merkittävinä (vientiteollisuus, matkailuala yms).

• Vain kotimaassa liiketoimintaa harjoittavien yritysten näkökulmasta 
lentoasemaa puolestaan ei nähdä merkittävänä.

• Tärkeimpänä lentoaseman hyötynä yritykset näkevät toimivan säännöllisen 
lentoliikenneyhteyden. Kiinnostavimpia kohteita ovat mm. Tukholma, 
Kööpenhamina, Lontoo, Oslo ja Frankfurt.

JOHTOPÄÄTÖKSET

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke



Kiitos!

FlyMikkeli – Mikkelin seudun saavutettavuuden edistäminen 
lentoliikenteessä -selvityshanke

Jukka Kumpusalo ja Olli Marjalaakso 
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy

Teppo Leinonen
Etelä-Savon Kauppakamari


