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~etsätaloudessamme käytetään lentokonetta erityisesti lannoitteiden le

vittämisessä sekä vesakkojen kemiallisessa torjunnassa. Suurenevat lan

noitustavoitteet, ilunistyökustannusten nopea kallistuminen sekä työvoi

man saannin vaikeutuminen tulevat hyvin todennäköisesti lisäämään lento

lannoituksen käyttöä. Tällöin tarvitaan lisää metsälentopaikkoja. Sa

malla joudutaan jo rakennettujen lentopaikkojen mittoja ja muita ominai

suuksia tarkistamaan nykyisen lentokaluston asettamien vaatimusten mu

kaisiicsi . 
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2 LU~TTELOINNIN TARKOI TUS 

Metsätehon metsänhoi totöiden toimikunta on katsonut tarpeelliseksi 

selvittää nykyisten metsälentopai kkojen sijainnin sekä luetteloida 

niistä tärkeimmät tiedot . Täten pyri tään edistämään tarkoituksen

mukaisen metsälentopaikkaverkoston a i kaansaamista maahamme . Luet

teloinni n tavoitteena on ollut myös saada kuva nykyisten lentopaik

kojen mitoista ja muista ominaisuuksista . 

3 LUETTELOINNIN SUORITUS 

Me tsäteollisuusyrityksiltä ja Kesl~smetsälautakunta Tapiolta tiedus

teltiin niiden rakentamien metsälentopaikkojen nimi, sijainti, kii

toalueen ja raivatun alueen pituus ja leveys, lentoesteet, lentopai

kan laajentamismahd llisuudet ym . Metsähallitus on jo useiden vuo

sien ajan pitänyt luetteloa hallinnassaan oleville valtion maille 

rakennetuista lentopaikoista . Me tsäntutkimuslaitoksen ja Puolustus

ministeriön hallinnassa oleville valtion maille ei tiedustelujen mu

kaan ole r a kennettu metsälentopaikkoja. 

Lomakkeella annettujen tietojen täydentämisen jälkeen lomakkeet luet

teloitiin . Samalla merkittiin lentopaikkojen sijainti 1: 1000000:aan 

-mittakaavaisille kartoille. Yksityismetsätalouden ja metsähallinnon 

tarpeita varten lentopaikkatiedot toimitettiin Keskusmetsäl autakun

ta Tapiolle, Centralskogsnämnden Skogskulturille ja metsähallituk

selle . 

4 YLEISTIETOJA METSÄLENTOPAIKOISTA 

Metsälentopaikkoja oli tiedustelun mukaan 1972- 10- 01 mennessä raken

nettu maahamme yhteensä 145. Pääosa lentopaikoista sijaitsee Etelä

Suomessa ja metsähallituksen mailla, kuten seuraavasta asetelmasta 

nähdään. 

Pohjois-Suomella ymmärretään tässä yhteydessä Pohjois- ohjanmaan, 

Kainuun, Koillis- Suomen ja Lapin piirimetsälautakuntien alueita . 



Metsänomistaja
ryhmä 

Yksityismetsätalous 

Metsähallitus 

Metsäteollisuus 

Yhteensä 
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Lentopaikkojen määrä , kpl 

Etelä- Pohjois - Koko 
Suomi Suomi 

maa 

3 1 4 

56 43 99 

41 1 42 

100 45 145 

Luetteloitujen metsälentopaikkojen kiitoalueen keskimääräinen pituus 

on 476 m ja keskimääräinen leveys 9 m. Mikäli kiitoalueen vähim

mäispituutena pidetään 450 m:ä ja vähimmäisleveytenä 8 m:ä, on luet

teloiduista lentopaikoista 45 liian lyhyitä ja 38 liian kapeita . 

Näistä pääosaa on kuitenkin mahdollisuus pidentää tai leventää . Ää

riarvot lentopaikkojen pituudessa ovat 900 m ja 250m . Leveyden vas

taavat arvot ovat 55 m ja 4 m. Lentotoimintaa haittaavia esteitä on 

11 lentopaikalla . 

Esitetyt kiitoalueen mitat osoittavat sen, että varsin suuri määrä 

lentopaikoista on rakennettu alun perin liian pieniksi . Sitä paitsi 

osa niistä on sijoitettu laajentamismahdollisuuksien ja olevien len

toesteiden kannalta virheellisesti . Lisäksi osa lentopaikoista on 

sijoitettu liian lähelle toisiaan . Virheinvestoinneilta voidaan tu

leva isuudessa välttyä siten, että maa hamme saadaan nopeasti vira n

oma isten hyväksymät metsälentopaikkojen mittavaatimukset ja rakenta

jien käytettävissä ovat tiedot jo rakennetuista lentopaikoista . 

5 LENTOPAIKKATIETOJEN HYVÄKSIY.ÄYTTÖ 

Lentopaikkaluettelo karttoineen on Metsätehon jäsenyritysten tarpei

t a varten Metsätehossa, metsähallituksen tarpeita varten metsähalli

tuksess9 ja yksityismetsätaloutta varten tiedot ovat saatavissa Kes

h~smetsälautakunta Tapiosta sekä Centralskogsnämnden Skogskulturista . 

Kenttää pyritään palvelemaan antam.::tlla sille sen haluamalta alueelta 

tiedot lentopaikoista . Näin helpotetaan päätöksen tekoa uusien len-

t opaikkojen rakentamisesta. Tiet ~ jo olemassa olevista metsälen-

topaikoista vähentää siten turhia investointeja ja johtaa tarkoituk

senmukaisemman lentopaikkaverkoston syntymiseen . 



- 4 -

Lentopaikkaluettelot ja - kartat pyritään pitämään ajan tasalla. Tä

mä tapahtuu siten, että esimerkiksi jonkin jäsenyrityksen rakenta

essa uuden lentopaikan se ilmoittaa siitä tiedot Metsäteholle. Met-

• säteho puolestaan toimittaa kyseiset tiedot metsähallitukselle, Kes 

kusmetsälautakunta Tapiolle ja Centra lskogsnämnden Skogskulturille. 

• 

• 

Vastaavasti Metsäteho saa tiedot yksityismetsiin ja metsähallinnon 

ma ille rakennetuis ta lentopaikoista, lceskusmetsälautakunnista ja 

metsähallituksesta. 

Eero E. Heino 


