
Seinäjoen lentoasema vahvassa myötäisessä

Seinäjoen lentoasemalta        
kiitoa koko maakuntaan

Seinäjoen lentoasema Ilmajoen 
Rengonharjulla on elintärkeä koko 
talousalueen elinvoimaisuuden, 
kansainvälistymisen ja kasvun kan-
nalta. 

Monet vahvat panostukset kent-
täalueen kehittämiseen heijas-
tuvat suoraan ja välillisesti niin 
lentoaseman toimintaan kuin koko 
maakunnan hyvinvointiin. Siksi on 
erittäin tärkeää, että lentoasema 
toimii moitteetta ja mahdollistaa 
kaikki hienot tulevaisuuden visiot ja 
koko maakunnan nousukiidon kohti 
parempaa tulevaisuutta. 

Viimeisimpänä yhteistyön saa-
vutuksena voidaan pitää Seinäjoen 
lentoaseman yhteyteen rakentuvaa 
ylimaakunnallista pelastushelikop-
terin tukikohtaa.

Hankkeen kautta turvataan 
Seinäjoen Lentoasema Oy:n 
rahoitus tuleville vuosille
Säännöllisen lentoliikenteen puut-
tuessa Seinäjoen lentoasema 
menetti aikaisemman 150 000 eu-
ron vuotuisen valtionavustuksen. 
Etelä-Pohjanmaan liitto myönsikin 
Into Seinäjoen hallinnoimalle Nou-
sukiito-hankkeelle AKKE-rahoitusta 
lentoaseman tulevaisuuden turvaa-
miseksi. Hankkeen kautta yhtiön 
toiminnalliset ja taloudelliset pala-
set ovat loksahtaneet kohdalleen. 

AKKE-hankkeen projektipäällikkö 
Jani Karvonen toteaa, että pääosa 
vuosien 2022-2025 noin 1,4 miljoo-
nan euron rahoituksesta on saatu 
kokoon. 

Yhtiön nykyiset omistajat Ilma-
joen kunta, Seinäjoen kaupunki, 
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 
ja lukuisat yritykset näkevät kentän 
olemassaolon erittäin tärkeäksi ja 
ovat olleet valmiita rahoittamaan 
maakunnallisesti tärkeän infran ke-
hittämistä ja ylläpitoa. 

Karvosta harmittaa ainoastaan 
se, että kenttä ei saanut eduskun-
nan joululahjarahoja 2021, vaikka 
esitys rahoituksen saamiseksi lähti 
alueen kärkihankkeena Etelä-Poh-
janmaan liitosta. Avustus olisi ollut 
erittäin tarpeellinen Seinäjoen len-
toasemalle, sillä neljän viime vuo-
den aikana yhtiöltä on jäänyt saa-
matta 600 000 euroa sille avustuk-
sina alun perin budjetoitua rahaa.

Karvonen toimii projektipäällik-
könä helmikuun loppuun saakka. 
Tämän jälkeen Seinäjoen Lentoase-
ma Oy vastaa yhtiön kumppaniyh-
teistyöstä ja osakeannin loppuun 
saattamisesta. Kumppanuustyö on 
saatu nyt hyvään vauhtiin ja Karvo-
nen toivookin, että alueen liike-elä-
mä huomioi tämän tärkeän infran 
ylläpidon omalta osaltaan alueen 
kuntien ja muiden sidosryhmien 
rinnalla.  
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Toimii kaikkina vuodenaikoina ympärivuorokautisesti 
osana kansallista infrastruktuuria valmiina palvelemaan 
tarvittaessa niin maanpuolustuksen kuin huoltovarmuu-
den tarpeita.  
 
Tuleva lääkärihelikopteritukikohta vahvistaa lento-
aseman jalansijaa pysyvänä osana alueen palveluita ja 
infrastruktuuria.  
 
Seinäjoelta avautuu Dronamicsin logistiikkaverkoston 
kautta portti Eurooppaan saman päivän rahtitoimituk-
sille. Seinäjoen lentoasema on tällä hetkellä Suomen 
ainut Dronamicsin sopimuskenttä. 
 
Lentoaseman Sedun kampuksella järjestetään logistiik-
ka-alan koulutusta. Koulutusyhteistyö tuo synergiaa ja 
uudenlaisen mallin lentoasematoiminnan, opetuksen ja 
työelämän yhdistämiseen. 
 
Finnair näkee mahdollisena reittiliikenteen Seinäjoelle 
sähkölentojen yleistyessä. Myös muiden lento-operaat-
toreiden kanssa neuvotellaan mahdollisten reittilentojen 
avaamisesta Seinäjoelta.  
 
Liike- ja tilauslentoja on säännöllisesti tälläkin hetkellä 
Seinäjoelta ja Seinäjoelle. Näitä palveluita käyttävät mm. 
alueen teollisuusyritykset, isot musiikkitapahtumat sekä 
Kuortaneen Urheiluopiston ja muiden palvelu- ja mat-
kailuyritysten kansainväliset asiakkaat.  

SEINÄJOEN 
LENTOASEMA
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Mikään menestyvä seutukunta ei pärjää ilman omaa len-
tokenttää. Tämä väite maailmalta pitää hyvin kutinsa. 

Tämän Nousukiito-liitteen avulla haluamme kertoa, mikä 
Ilmajoen Rengonharjulla toimivan Seinäjoen lentoaseman 
merkitys seutukunnallemme on. 

Rahtiliikenteen Kaukoidästä Eurooppaan ennustetaan kak-
sinkertaistuvan kymmenen seuraavan vuoden aikana. Sei-
näjoen Lentoasema Oy on tehnyt Suomen mittapuussakin 
merkittävän sopimuksen bulgarialaisen Dronamicsin kanssa. 
Osana kansainvälistä Dronamics-rahtiverkostoa saadaan 
Kaukoidästä rahti jatkossa 24 tunnin sisällä Seinäjoelle. 

Samaan aikaan maailmalla kehitetään matkustajapuolelle 
uusia kustannustehokkaampia matkustuskoneita. Erityisesti 
sähkölentäminen antaa uutta toivoa matkustajaliikenteen 
kannattavuudelle Seinäjoelta lähitulevaisuudessa. Seinäjoki, 
Vaasa ja Kokkola ovat pohjoismaisen sähkölentotoiminnan 
kehitystoiminnassa aktiivisesti mukana. Pohjalaiskentät 
odottavat näistä koneista vuoden 2030 taittuessa mullistavaa 
uutta kustannustehokasta matkustustapaa muun muassa 
yli Pohjanlahden. 

Koronan hellittäessä Seinäjoen lentoasema on kiinnostava 
kumppani myös suorille lomalennoille etelän aurinkoon. 

Myös Seinäjoen seutukunnan liike-elämä tarvitsee omaa 
lähikenttää. 

Alueemme teollinen kehittyminen ja matkailuelinkeinon 
vetovoimaisuuden kasvu ovat osittain kiinni hyvistä lento-
kenttäyhteyksistä. Tätä kehitystyötä ei saa jättää kesken. 

Myös Etelä-Pohjamaan sairaanhoitopiirin kanssa yhteistyö 
on arkipäiväämme. Välttämättömien kiireellisten elinsiirto-
lentojen mahdollistaminen ympäri vuoden sekä pian alkava 
pelastushelikopteritoiminta ovat osa alueellista palvelura-
kennettamme ja yhteiskuntavastuutamme. 

Me Seinäjoen Lentoaseman puolesta haluamme palvella 
alueen eri toimijoita laadukkaasti ja vastuullisesti. Vain 
laajalla yhteistyöllä voimme ylläpitää tätä kenttäinfraa ja 
taata myös tulevaisuudessa laajentuvat palvelut eri kulut-
tajaryhmillemme.

Juhani Pakari
Hallituksen puheenjohtaja 
Seinäjoen Lentoasema Oy

Miehittämättömät rahtilen-
not ovat pian todellisuutta 
myös lakeuksilla. Seinäjoen 
lentoaseman kanssa sopi-
muksen tehnyt Dronami-
cs Globa Ltd hakee juuri 
toimintalupaa Euroopan 
lentoturvallisuusvirastolta 
ja uskoo toiminnan alkavan 
Seinäjoella niin pian kuin 
asia on selvä myös paikal-
lisen lupaviranomaisen eli 
Traficomin kanssa.

–Kesällä 2022 on tarkoitus 
aloittaa testilennot Maltalla. 
Toivomme, että pääsemme 
etenemään suunnitelmis-
samme Seinäjoen osalta 
vielä tämän vuoden aikana, 
kertoo Dronamicsin tukia-
semaverkoston kehittämis-
päällikkö Lulcho Georgiev.

Maailman johtava keski-

Pääkirjoitus

Mekin ansaitsemme 
toimivan lentokentän 

Nopeilla rahdeilla lisää bisnestä
pitkien välimatkojen miehit-
tämättömien rahtikuljetusten 
kehittäjä toimittaa Seinäjoen 
lentoasemalle tukiaseman 
laitteineen ja järjestelmineen 
lentojen aloittamiseksi lähi-
vuosien aikana.

Hieno uutinen 
Seinäjoelle!

–Tämä on osa pitkään jat-
kunutta kehitystyötä, jonka 
ansiosta lentokenttämme 
on saamassa uutta toimin-
nallisuutta. Miehittämättö-
mät rahtireittilennot ovat 
tulevaisuutta ja me olemme 
nyt osa tuota tulevaisuutta. 
Dronamicsista saamme myös 
erittäin mielenkiintoisen, 
oman alansa huippuyrityk-
sen Seinäjoelle, toteaa Leena 

Perämäki, Into Seinäjoki Oy:n 
toimitusjohtaja.

Lisää bisnestä 
alueelle
Tavoitteena on saada Seinä-
joen alueen yritykset teke-
mään bisnestä Dronamicsin 
rahtidrooniverkoston alueella 
olevien yritysten kanssa jo 
ennen kuin rahtilennot ovat 
mahdollisia. 

Yritysyhteistyön aktivoinnilla 
varmistetaan, että tavaraa on 
kuljetettavaksi rahtireittilen-
tojen käynnistyessä Rengon-
harjulta. 

Dronamicsin verkoston jäse-
nille syntyy kasvavan rahdin ja 
maahuolinnan ansiosta uusia 
liiketoimintamahdollisuuksia.

- Nopeat, luotettavat ja kus-

”Seinäjoen lentoasemalla 
on potentiaalia varsinkin 

kuljetusyritysten ja 
tukkukaupan alan sekä näiden 
tarvitsemien tukipalveluiden 
sijoittumispaikkana Ilmajoen 

Rengonharjulla.”

Marko Lähde, vt. kunnanjohtaja, Ilmajoki

Sedun Logistiikalla on jo 
iso yksikkö Rengonharjulla 
Seinäjoen lentoaseman 
yhteydessä. Yksikössä voi 
opiskella mm. linja-auton 
tai yhdistelmäajoneuvon 
kuljettajaksi tai varastoalan 
ammattilaiseksi. 

- Oppilaitoksessa on sekä 
nuoria ammattiin valmistu-

Sedu Rengonharju jatkaa kasvuaan
via opiskelijoita, aikuisopiske-
lijoita että lyhempiä ammat-
tiosaamiseen liittyvien lyhyt-
kurssien ja pätevyystodistus-
ten suorittajia, kertoo johtaja 
Pasi Artikainen Sedusta. 

- Sedu Rengonharju on erittäin 
vetovoimainen yksikkö. Meillä 
on siellä noin 400 opiskelijaa 
ja lisätilan tarve sielläkin on 

olemassa. Olemme pystyneet 
hyödyntämään opetuksessa 
lentoaseman vuokratiloja ja 
kiitoradan vieressä olevaa 
laajaa ajoharjoittelualuetta. 
Rengonharjun sijainti reilut 10 
kilometriä Seinäjoen keskus-
tasta ja uuden ohikulkutien 
välittömässä läheisyydessä 
on tälle koulutusalalle hyvä 
paikka, jatkaa Artikainen.

Dronamicsin tavoitteena on 30 päivittäistä lentoa Rengonharjulta. Kuva: Dronamics

BLACK SWAN
SIIPIVÄLI   16m 

RUNKO   8m 

KORKEUS  4m 

HALKAISIJA  1.3m 

HYÖTYKUORMA  350 kg

KANTOSÄDE  2 500 km 

LENTOKORKEUS  6,5 km 

NOPEUS   200 km/h 



Lääkärihelikopterin tuki-
kohdan rakentaminen Sei-
näjoen lentoasemalle on 
käynnissä. Toiminta tuki-
kohdassa on tarkoitus aloit-
taa tämän vuoden lopulla. 

Lääkärihelikopterituki-
kohta vahvistaa lentoase-
man jalansijaa pysyvänä 
osana alueen palveluita ja 
infrastruktuuria. Tulevai-
suudessa apu on entistä 
lähempänä. Uuden tukikoh-
dan myötä Pohjanmaalle 
saadaan ympäri vuorokau-
den toimiva, hätätilapoti-
laan hoitoon erikoistunut 
tiimi. Lääkärihelikopteril-
la pystytään kattamaan 
aiemmin katveessa olleet 

Lääkärihelikopterin 
tukikohta rakenteilla 

Nopeilla rahdeilla lisää bisnestä
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pohjalaismaakunnat sekä 
ulottamaan palvelua myös 
Satakunnan ja Pirkanmaan 
pohjoisosiin.

Tukikohtarakennus koostuu 
miehistötiloista ja helikop-
teri- ja autohallista. Ympäri 
vuorokauden valmiudessa 
oleva tukikohta on tervetul-
lut lisä jo nyt monipuoliseen 
toimijoiden joukkoon lento-
asemalla ja sen läheisyydessä. 
Seinäjoen keskussairaala on 
yksi Suomen laajan päivys-
tyksen sairaaloista ja sijaitsee 
lentoasemalta vain noin 10 
kilometrin ajomatkan päässä. 
Lääkärihelikopteritoimintaan 
varta vasten suunnitellusta 
tukikohdasta lähdetään hä-

lytykselle jopa muutamissa 
minuuteissa joko helikopte-
rilla tai hälytysajoneuvolla. 
Olosuhteiden ja toimintaym-
päristön sekä tukikohdan sei-
nien sisällä että ulkopuolella 
lentoasemalla tulee mahdol-
listaa päivystystyötä tekevän 
miehistön työhyvinvointi ja 
nopea toiminta hälytyksen 
tullen.

Tukikohta sijaitsee lento-
aseman pysäköintialueen 
vieressä. Valmistuttuaan tuki-
kohdassa työskentelee 15–20 
työntekijää: lentäjiä, ensihoi-
tolääkäreitä sekä HCM-tit-
telillä (hems crew member) 
työskenteleviä ensihoidon ja 
ilmailun ammattilaisia.

tannustehokkaat tavarakulje-
tukset ovat jatkossa “kansa-
laisoikeus”. Lopullinen tavoit-
teemme on tarjota päivässä 
perille kuljetukset maailman 
jokaiselle kansalaiselle, heh-
kuttaa Dronamicsin perustaja 
ja toimitusjohtaja Svilen Ran-
gelov.

Ensimmäinen 
laatuaan maailmassa
Dronamicsin tavoitteena on ra-
kentaa EU:n alueelle rahtilen-
tokenttien logistiikkaverkosto, 
jonka yksinkertaistettu toimi-
tusketju tarjoaa mullistavan 
ratkaisun saavutettavuuteen.

Dronamicsin polttomoot-
torikäyttöinen lennokki Black 
Swan on perinteisen pienen 
lentokoneen kokoinen. Sen 

odotetaan olevan valmis-
tuskustannuksiltaan mer-
kittävästi halvempi kuin 
perinteinen lentokone. Myös 
operointikustannuksissa 
saadaan merkittävää sääs-
töä. 

Black Swan pystyy kul-
jettamaan 350 kiloa rahtia 
2 500 km etäisyydelle noin 
kahdeksassa tunnissa. Sen 
maksimilentokorkeus on 
noin 6,5 kilometriä ja lentoa 
voidaan ohjata satelliittiyh-
teydellä tukiasemilla olevis-
ta ohjauskeskuksista. Kone 
kuljettaa hyötykuormansa 
50 prosenttia halvemmalla 
kuin perinteinen lentokone.

Liikenne- ja viestintävi-
rasto Traficom suhtautuu 
positiivisesti tulevaisuuteen 
tähtääviin hankkeisiin.

 

Lääkärihelikopteritoiminta tuo maakuntaan lähes 20 työpaikkaa. Kuva: FinnHEMS

”Seinäjoen lentoasema on 
tulevaisuuden kasvun mahdollistaja 

koko talousalueelle. Kaikki 
toimenpiteet, joilla voidaan löytää 
uudenlaista toimintaa Seinäjoen 
lentoaseman aktivoimiseen ovat 

kannatettavia ja toivottavia.” 

Jaakko Kiiskilä, 
kaupunginjohtaja, Seinäjoki

Korona hiljensi lentoliiken-
teen Seinäjoen lentoase-
malla. Kesät 2020 ja 2021 
olivat hiljaisia, koska alueen 
suuret kesätapahtumat pe-
ruuntuivat. Normaalisti ke-
säisin tapahtumien aikaan 

Loma- ja 
liikelennot 
elpyvät 
hiljalleen 

Seinäjoen lentoasemalla käy 
runsaasti ulkomaisia koneita.

Nyt tilanne on elpymään 
päin. Lomalentojen on tar-
koitus alkaa Seinäjoelta, kun 
koronatilanne hellittää. Ja 
jos ja kun isot tapahtumatkin 
toteutuvat, myös liikelento-
koneita nähdään kentällä taas 
enemmän, lupailee Seinäjoen 
Lentoasema Oy:n hallituksen 
puheenjohtaja Juhani Pakari. 

Vapaa-ajan lennot käyn-
nistyvät Pakarin mukaan no-
peammin kuin liikelennot. 

Alueellisten kenttien roo-
li korostuu jatkossa, koska 

kentiltä pystytään lentämään 
liikelennot suoraan kohteisiin 
ilman välipysähdyksiä. Ennen 
koronaa reittiverkosto oli niin 
kattava, ettei liikelennoilla 
ollut suurta merkitystä. Ko-
ronan vuoksi tämä tilanne on 
muuttunut.

Kentällä tapahtuu vuosittain 
arviolta joitakin tuhansia len-
to-operaatioita, joista suurin 
osa muodostuu yleisilmailusta. 
Yksityisiä liikelentoja on joitain 
satoja vuosittain. Useimmat 
Seinäjoelle lentävät koneet 
ovat bisnesmatkoja maakun-
nan suuriin yrityksiin. 



Seinäjoen lentoasema on 
yksi Merenkurkun alueen 
lentoasemista, joille kaavail-
laan sähkölentojen reittilii-
kennettä.

Tämä sopii hyvin Seinäjoen 
seudun kehitysajatteluun. 
Sähkölentäminen luo tule-
vaisuuden uskoa Seinäjo-
en lentoaseman kaltaisille 
pienille lentoasemille. Säh-
kölentokoneet tekevät mah-
dolliseksi myös sellaisten 
reittien operoinnin, joita ei 
nykyisellä kalustolla voida 
lentää kannattavasti.

“Sähkölentäminen on osa 
tulevaisuuden keinovalikoi-
maa lentämisen ilmastoky-
symysten ratkaisemisessa 
etenkin lyhyillä reiteillä”. 
Näin totesi Finnairin vastuul-
lisuusjohtaja Anne Larilahti 
keväällä 2021. 

Finnair näkee sähkölentä-
misen halpojen operointi-
kustannusten mahdollista-
van lentämisen myös sellai-

sille kentille, joille operointia 
ei tällä hetkellä ole. Seinäjoki 
olisi yksi sellainen tulevai-
suudessa.

Käynnissä olevan kehitys-
hankkeen (FAIR - Finding 
innovations to accelerate ele-
ctric aviation in the Kvarken 
region) tavoitteena on luoda 
synergiaa muiden sähkölento-
hankkeiden kanssa ja kartut-
taa yhdessä tietämystä säh-
kölentojen mahdollisuuksista 
sekä nopeuttaa alueellisten 
sähkölentojen käyttöönottoa 
ja käynnistää niihin liittyviä 
kehitysprojekteja.

–Suurin vaikutus FAIR 
-hankkeessa mukana olos-
ta tulee olemaan Seinäjoen 
lentoaseman nouseminen 
Merenkurkun alueen säh-
köliikenteen kartalle yhtenä 
tulevaisuuden ilmailun kehit-
täjäverkoston kumppanina ja 
toimijana, asiakkuuspäällikkö 

Elisabet Kivimäki Into Seinä-
joesta toteaa.

Merenkurkun Neuvoston 
johtaja Mathias Lindströmin 
mukaan hankkeessa tehdyt 
selvitykset osoittavat, että 
sähkölentokoneella lentä-
minen on todennäköisesti 
paljon edullisempaa kuin 
perinteisellä koneella. Sen 
yleistyessä pienten ja keski-
suurten lentokenttien käyttö 
ja merkitys korostuvat.

–Pienille kentille saadaan 
uusia reittejä, matkustajia ja 
mahdollisuuksia. Sähkölen-
tokoneet ovat tulevaisuudes-
sa lentäviä linja-autoja, joilla 
voivat matkustaa opiskelijat, 
turistit ja tavalliset ihmiset, 
Lindström visioi.

Seinäjoki valmistautuu sähkölentojen aikaan 
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Merenkurkun alueelle kaa-
vaillaan sähkölentojen 
reittiliikennettä. 
Kuva: Merenkurkun neuvosto

Seinäjoen lentoaseman tulevaisuus ja toimintaedelly-
tysten turvaaminen -hankkeessa selvitettiin yritysten, 
organisaatioiden ja kuntien intressit Seinäjoen lento-
aseman toimintaedellytysten varmistamiseen. Tämä 
liite on osa hankkeen toimenpiteitä. Hanke on saanut 
rahoituksen Etelä-Pohjanmaan liiton maakunnallisesta 
kehittämisrahoituksesta (AKKE) 

Lisätietoja: 

Elisabet Kivimäki 
Asiakkuuspäällikkö
Into Seinäjoki
elisabet.kivimaki@
intoseinajoki.fi
+358 40 760 3907

2030-luvulla lennetään sähkölentokoneilla 600 kilometrin säteellä. Kuva: Heart Aerospace

Seinäjoen Lentoasema 
Oy ja Into Seinäjoki Oy 
kiittävät kaikkia yhteis-
työkumppaneita, jotka 
ovat sitoutuneet lento-
aseman kehittämiseen. 

Rauli Lukkarila
Lentoasemapäällikkö
Seinäjoen Lentoasema Oy
rauli.lukkarila@efsi.fi
+358 45 134 4002

“Atrian kansainväliset asiakkaat tulevat 
Seinäjoelle suorilla lennoilla. He eivät tulisi, jos 
pitäisi tulla junalla Helsingin kautta. Koronan 
vuoksi myös meillä atrialaisilla on patoutunut 

tarve päästä maailmalle. Ilman toimivaa 
lentokenttää Seinäjoen kansainvälinen 

tavoitettavuus on erittäin heikko.”
Juha Gröhn, toimitusjohtaja, Atria 

“Prima-Powerillakin lentoliikenne käy kahteen 
suuntaan. Asennuksista vastaava henkilöstö 

matkustaa jatkuvasti maailmalla. Lentoaseman 
merkitys on meille suuri tulevaisuudessa. 

Globaalit asiakkaamme vierailevat jatkuvasti 
Seinäjoella. Ketterät yhteydet ovat meille 

elintärkeät.” 
Kalle Kujanpää, general manager, Prima-Power 

Nousukiito -liite
Tekstit: 
Elisabet Kivimäki
Jani Karvonen
Taitto: Ilmajoki-lehti
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