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LYHENNELUETTELO 
 
 
ACI Airports Council International airports.org 
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AOC Airport Operators Committee 
 Lentoaseman käyttäjien komitea 
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JAR Joint Aviation Requirements 
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OPS Operations 
 Lentotoiminta 
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PRM Passenger with reduced mobility 
 PRM-matkustaja (ks. 2.2.1) 
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Kansainväliset vammaismatkustajatunnisteet on esitetty taulukossa 2. 
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YHTEENVETO 
 
Työssä on selvitetty liikkumisesteisten matkustajien terminaalista lentokonee-
seen siirtymisen laitteet ja menetelmät nykyisellään Suomessa ja eräissä muissa 
maissa sekä kerätty tietoa markkinoilla olevista laitteista helpottamaan liik-
kumisesteisen matkustajan siirtymistä lentokoneeseen niissä tilanteissa, kun 
matkustajasilta ei ole käytettävissä. Työssä on kartoitettu ongelmia nykyisissä 
menettelytavoissa Suomen lentoasemilla sekä matkustajan että työntekijöiden 
kannalta.  
 
Työn pohjana on ollut Euroopan yhteisöjen komission asetusehdotus liikuntara-
joitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä. Ehdotus velvoittaisi lento-
aseman pitäjän ottamaan vastuu liikkumisesteisten matkustajien auttamisesta ai-
na lentoaseman parkkihallista tai lentoaseman joukkoliikenneasemalta lähtien 
matkalle lähdettäessä ja näille asti matkalta saavuttaessa. 
 
Suurimpana ongelmana liikkumisesteisten henkilöiden lentomatkustamisessa 
pidetään lentokoneeseen portaita ylös kantamista. Matkustajan kantaminen käsi-
voimin kantotuolissa ylös ja alas joko lentokoneen omia tai siirrettäviä portaita 
voi kohonneen riskin lisäksi tuntua matkustajasta pelottavalta. Työergonomia on 
kyseisissä työtehtävissä huono. 
 
Asetusehdotuksen mukaiset toimenpiteet pitävät sisällään Helsinki-Vantaalle 
laadittavat laatuvaatimukset ja niiden seurannan, maksun määrittämisen PRM-
matkustajien palveluille pohjautuen edellisen vuoden kokonaismatkustajamää-
riin lentoyhtiöittäin sekä saapumis- ja poistumispisteiden määrittämisen lento-
asemille. Näillä pisteillä PRM-matkustaja voi ilmoittaa lentoasemalle saapumi-
sestaan ja avuntarpeestaan. 
 
Ennen uusien laitteiden hankkimista liikkumisesteisten matkustajien matkusta-
mista Helsinki-Vantaan lentoasemalla olisi mahdollista sujuvoittaa priorisoimal-
la matkustajasiltapaikkoja sen perusteella, onko koneen saapuvissa tai lähtevissä 
matkustajissa liikkumisesteisiä matkustajia. Tämä onnistuu asematasopalvelulle 
annettavilla uusilla suosituksilla. Tähän liittyvän informaation toimittavat lento- 
ja maahuolintayhtiöt. 
 
Tavoitteena voidaan pitää sitä, että liikkumisesteisten matkustajien siirtyminen 
lentokoneeseen ei tapahdu kantamalla isoilla lentoasemilla (ainakaan Helsinki-
Vantaalla, Oulussa, Rovaniemellä ja Tampere-Pirkkalassa). Laitteiden hankki-
minen kaikille Suomen lentoasemille ei ole tämän hetken tietämyksen valossa 
mahdollista vähäisen matkustajamäärän ja hankinnan kalleuden vuoksi. 
 
Tämänhetkisen arvion mukaan asetus voi olla valmiina ja hyväksyttynä aikaisin-
taan keväällä 2006. Asetuksen sisältöön voi tulla käsittelyvaiheessa vielä muu-
toksia, joten asetusluonnoksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ei siten 
ole vielä varmalla pohjalla. Toimenpiteiden valmisteluun voidaan kuitenkin ryh-
tyä jo nyt. Päävastuu käynnistämisestä on liikenne- ja viestintäministeriöllä. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Työn lähtökohdat 
 
Liikkumisesteisyys voi osua kenen tahansa kohdalle missä tahansa elämänvai-
heessa. Aina ei suinkaan ole kyse pysyvästä vammautumisesta, vaan esimerkiksi 
kipsissä oleva jalka vaikeuttaa jo matkantekoa merkittävästi. Ympäristön esteet-
tömyys nopeuttaa ja tekee matkustamisen mukavammaksi kaikille, ei ainoastaan 
pysyvästi pyörätuolilla liikkuville henkilöille. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön Esteettömän liikkumisen kehittämis- ja tutki-
musohjelma (ELSA) perustuu vuonna 2003 julkaistuun Esteettömyysstrategiaan. 
Strategian tavoitteena on, että valtion ylläpitämä liikenneinfrastruktuuri ja julki-
sen liikenteen palvelut ovat esteettömiä ja turvallisia kaikille. Valtionhallinto 
toimii myös yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa näiden vastuulla olevien lii-
kennejärjestelmän osien parantamiseksi. 
 
ELSA-ohjelman tavoitteena on aktivoida viranomaissektoria, palveluiden tuotta-
jia ja yleisöä huomaamaan esteettömyyden merkitys, kannustaa esteettömyyden 
huomioon ottamista toiminnassa sekä tuottaa tietoa hyvistä ratkaisuista ja me-
nettelyistä. Tämä julkaisu on laadittu ohjelman osahankkeen Teknologian kehit-
tämisen tarve ja mahdollisuudet, matkustajien siirtyminen lentokoneeseen tulok-
sena. 
 
Työn tuloksena esitettävissä toimenpide-ehdotuksissa on otettu huomioon työn 
aikana julkaistu komission ehdotus (KOM(2005) 47 lopullinen 16.2.2005) Eu-
roopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi liikuntarajoitteisten henkilöiden 
oikeuksista lentoliikenteessä. 
 

1.2 Tavoitteet 
 
Liikenne- ja viestintäministeriön Esteettömyysstrategian mukaisesti työn tavoit-
teena oli selvittää yhdessä lento- ja maahuolintayhtiöiden sekä sidosryhmien 
kanssa, millaisia ongelmia ja kehittämistarpeita koneeseen siirtymisessä maam-
me eri lentoasemilla on liikkumis- ja toimimisesteisten matkustajien ja heitä aut-
tavan henkilökunnan näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, minkälaisia 
eri laite- ja toimintamallivaihtoehtoja eräissä muissa maissa on käytössä. 
 
Selvityksen jälkeen liikenne- ja viestintäministeriöllä, Ilmailulaitoksella, muilla 
lentoasemien pitäjillä ja lentoyhtiöillä tulisi olla keinoja sopia vastuista, aikatau-
lusta ja rahoitusmahdollisuuksista puutteiden korjaamiseksi. 
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1.3 Työn rajaukset 
 
Selvityksen pääpaino on ollut teknisissä ratkaisuissa ja matkustajien siirtoon tar-
koitetuissa laitteissa. Työssä ei ole käsitelty aiempiin tutkimuksiin tehtyjä viitta-
uksia lukuun ottamatta esimerkiksi henkilökunnan ammattitaitoa, matkustajain-
formaatiota tai infrastruktuuria. 
 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotus koskee kaikkia lentoasemia 
jäsenvaltioiden alueella. Asetusehdotuksen mukaan laatuvaatimukset liikkumis- 
ja toimimisesteisten matkustajien palveluille olisi kuitenkin pakollista laatia ai-
noastaan lentoasemilla, joilla on yli kaksi miljoonaa matkustajaa vuodessa. Laa-
tuvaatimusten laatimisvelvollisuus koskisi Suomessa näin ollen ainoastaan Hel-
sinki-Vantaan lentoasemaa. 
 

1.4 Tutkimusmenetelmät 
 
Selvitystyössä käytettiin useita eri tutkimusmenetelmiä monipuolisen kokonais-
kuvan muodostamiseksi. Tietoa kerättiin aihepiiriä suoraan koskevasta ja ylei-
semmästä kirjallisesta materiaalista, haastatteluin, tutustumiskäynnein ja Inter-
net-hauilla. Työryhmän asiantuntemuksella oli merkittävä rooli tiedon keruussa. 
 
Selvitystyö on tehty joulukuun 2004 ja elokuun 2005 välisenä aikana. 
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2 NYKYTILANNE 
 

2.1 Lentoliikenteen organisaatiot ja toimijat Suomessa 
 
Ilmailulaitos on valtion liikelaitos, joka toimii eduskunnan ja valtioneuvoston 
asettamien tavoitteiden ja liiketaloudellisten periaatteiden mukaisesti liikenne- ja 
viestintäministeriön hallinnon alalla. Suomen 29 lentoasemasta Ilmailulaitoksen 
ylläpitämiä on 25, joista 21:llä on säännöllistä matkustajaliikennettä. Muiden yl-
läpitämistä lentoasemista säännöllistä matkustajaliikennettä harjoitetaan Seinä-
joelle ja Mikkeliin. (Kohti esteetöntä liikkumista, 2003.) 
 
Suomen lentoasemille harjoittaa reittilentoliikennettä tällä hetkellä vakituisesti 
26 lentoyhtiötä, joista kymmenen käyttää myös muita lentoasemia kuin Helsin-
ki-Vantaata. Lisäksi kymmeniä charter-yhtiöitä liikennöi tilauslentoja sekä Hel-
sinki-Vantaalle että muille lentoasemille matkatoimistojen tilaamina joko vuo-
den ympäri, kausittaisesti tai satunnaisesti. Ainoa ulkomailta reittiliikennettä 
harjoittava yhtiö, joka ei liikennöi ollenkaan Helsinki-Vantaalle, on Ryanair. 
(Amadeus, 2004; Ilmailulaitos, 2004b.) 
 
Säännöllistä kotimaan liikennettä Suomessa harjoittaa tällä hetkellä kuusi lento-
yhtiötä. Muita kuin Finnair tai sen kanssa yhteistyössä operoivia yhtiötä ovat 
Blue1 ja European Executive Express. Taulukossa 1 on esitetty Suomeen tai 
Suomessa reittilentoliikennettä harjoittavat lentoyhtiöt sekä niiden käyttämät 
lentoasemat. (Amadeus, 2004; Ilmailulaitos, 2004b.) 
 
Suomen lentoturvallisuusviranomaisena toimii Lentoturvallisuushallinto, joka 
ylläpitää ja kehittää lentoturvallisuutta. Lentoturvallisuushallinto on päätöksis-
sään itsenäinen, mutta toimii Ilmailulaitoksen yhteydessä. Lentoturvallisuushal-
linnon päätehtävä on valmistella ja vahvistaa lentoturvallisuusnormeja, myöntää 
toimintalupia, lupakirjoja ja kelpuutuksia, ylläpitää rekistereitä, valvoa ja tarkas-
taa ilmailutoimintaa sekä osallistua kansainväliseen yhteistyöhön ilmailun sään-
nösten kehittämisessä ja ilmailun valvonnassa. Lisäksi Ilmailulaitoksen Lento-
liikennehallinto vastaa lentoliikenteen turvaamisen (security) liittyvästä ohjeis-
tuksesta ja valvonnasta. (Ilmailulaitos, 2004b.) 
 
Lentoasemien, ilmailuviranomaisten ja lentoyhtiöiden lisäksi lentoliikenteen 
palveluketjuun kuuluvat maapalveluyhtiöt. Niiltä sekä lentoyhtiöt että lentoase-
mat ostavat palveluja lentoasemilla. Viisi merkittävintä maapalveluyhtiötä Suo-
men lentoasemilla ovat Airpro Oy, GlobeGround Finland Oy, Interhandling Oy, 
Northport Oy ja Scandinavian Ground Services. (Finnish Airports Yearbook 
2004.) 
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Taulukko 1: Suomeen ja Suomessa liikennöivät reittilentoyhtiöt ja aikataulun 
mukaiset liikennöintiasemat sekä apua pyytäneiden määrät laskettuna Finnairil-
ta Helsinki-Vantaalla avustusta pyytäneiden perusteella. Lentoasemat ovat lii-
kennemäärän mukaisessa järjestyksessä. (Amadeus, 2004; Ilmailulaitos, 2003; 
Ilmailulaitos, 2004b). 
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Aero Airlines (EE) x x x x x x x x x x
Aeroflot (SU) x x
Air Baltic (BT) x
Air Finland (FIF) x
Austrian Airlines (OS) x
Blue1 (KF) x x x x x x x
British Airways (BA) x
City Airline (CF) x
Czech Airlines CSA (OK) x
European Exec. Expr. (RY) x x x x x
Finnair (AY) x x x x x x x x x x x x x x
Finncomm Airlines (FC) x x f
FlyMe (FLY) x
Germanwings (4U) x
Golden Air (DC) x x x x x x x x x
Icelandair (FI) i
KLM (KL) x
Lithuanian Airlines (TE) x
LOT (LO) x
Lufthansa (LH) x
Malev (MA) x
Pulkovo Airlines (FV) x
Ryanair (FR) x
SAS (SK) x
Severstal (D2) x
SN Brussels Airlines (SN) x
Ukraine International Airl. (PS) x

Avustusta pyytäviä matkustajia*
1. Kaikki avustusmuodot            
(0,19 % matkustajista)

vuodessa 18400 700 646 448 595 511 500 374 365 315 257 202 207 201 184 116 124 105 72 51
kuukaudessa 1533 58 54 37 50 43 42 31 30 26 21 21 17 17 15 10 10 9 6 4

2. Koneeseen ja istumapaikalle 
nostettavia (0,05 %)

vuodessa 4632 319 170 118 157 135 132 99 96 83 68 53 55 53 49 31 33 28 19 14
kuukaudessa 386 27 14 10 13 11 11 8 8 7 6 4 5 4 4 3 3 2 2 1

Tiedot on kerätty viikon 48/04 aikataulujen perusteella.
Mukana ei ole toisen yhtiön koneilla liikennöitäviä code share -lentoja.
Kotimaan liikennettä harjoittavat yhtiöt on lihavoitu
Lentoyhtiökoodi on esitetty nimen perässä suluissa.
f) Liikennöidään kevätkaudella helmi-toukokuussa
i) Liikennöidään kesäkaudella touko-elokuussa
*) Laskettu Finnairilta Helsinki-Vantaalla palvelua 1.1.-30.6.2003 pyytäneiden perusteella. 
   Finnairin osuus n. 50 % Helsinki-Vantaan liikenteestä
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Airpro Oy on Ilmailulaitoksen kokonaisuudessaan omistama tytäryhtiö, joka tar-
joaa maapalveluita viidellätoista lentoasemalla Suomessa. Airpro Oy huolitsi 
vuonna 2004 noin 26 500 lentoa, joista tuhat Helsinki-Vantaalla. Airpro Oy:n 
asiakkaita ovat lentoasemakohtaisesti useat eri lentoyhtiöt. Lisäksi Airpro Oy 
hoitaa useita Suomeen liikennöiviä tilauslentoyhtiöitä ja tarjoaa palveluitaan 
myös suoraan matkustajille Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Tampere-Pirkkalan 
lentoasemalla Airpro Oy hoitaa terminaalia 2, joka on suunniteltu halpalentoyh-
tiö- ja tilausliikenneterminaaliksi. (Airpro Oy, 2004.) 
 
Northport Oy on osa Finnair-konsernin toimintoja. Se huolehtii maapalvelutoi-
mintojen toimivuudesta 17 lentoasemalla Suomessa ja hoitaa 20 lentoyhtiön 
maahuolintaa yhteensä 100 000 lennon verran vuodessa. (Finnish Airports 
Yearbook 2004.) 
 
GlobeGround Finland Oy on osa maailmanlaajuista Servisairia. Se tarjoaa Hel-
sinki-Vantaalla palveluita niin matkustajille kuin lentoyhtiöille. (Finnish Air-
ports Yearbook 2004.) 
 
Scandinavian Ground Services (SGS) hoitaa lentoyhtiö SAS:n maapalvelut Hel-
sinki-Vantaan, Oulun, Tampere-Pirkkalan, Turun ja Vaasan lentoasemilla. SGS 
toimii 120 lentoasemalla maailmassa ja työllistää 8 000 ihmistä. (Finnish Air-
ports Yearbook 2004.) 

 
 

2.2 Nykyiset säännökset ja ohjeet 
 

2.2.1 Lentomatkustajapalveluiden tarjoaminen 
 
Reittilentoyhtiöiden kansainvälinen katto-organisaatio IATA (Kansainvälinen 
lentokuljetusliitto) edustaa yli 270 lentoyhtiötä, jotka kattavat 97 % maailman 
reittilentoliikenteestä. IATA:n termein lentoliikenteessä liikkumis- ja toimimi-
sesteiset matkustajat kuuluvat PRM-matkustajaryhmään (passengers with re-
duced mobility). Tähän ryhmään kuuluvat pyörätuolia käyttävien matkustajien 
ja näkö- ja kuulovammaisten matkustajien lisäksi yksin matkustavat lapset ja 
nuoret, lapsiperheet, muut liikkumisesteiset ja iäkkäät henkilöt sekä erikoisluvan 
saaneet sairaat matkustajat. (Reittilentoliikenteen esteettömyyden kehittäminen, 
2001; IATA, 2004.) Jos kyseessä on lentomatkustusta rajoittava sairaus, tarvi-
taan matkustuskelpoisuuden lääketieteellisen arvion (medical clearance) läpäi-
seminen, jotta matkustaja voi turvallisesti matkustaa. 
 
Tässä raportissa käytetään termiä liikkumisesteinen käsittämään matkustajat, 
jotka eivät kykene itsenäisesti kulkemaan pitkiä matkoja tai nousemaan portaita 
heikentyneen fyysisen terveyden takia. Suorissa lähdeviittauksissa esiintyy 
myös käsite liikuntarajoitteinen, joka tarkoittaa samaa kuin liikkumisesteinen. 
Tässä raportissa on keskitytty liikkumisesteisten matkustajien matkan sujuvoit-
tamiseen terminaalirakennuksen ja lentokoneen välillä lähdettäessä lentomatkal-
le ja siltä saavuttaessa. 
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Lentoyhtiöt jakavat PRM-matkustajat matkustajatunnisteiden perusteella ryh-
miin, joiden avulla henkilökunnan on helpompi tietää, millaista apua kukin mat-
kustaja tarvitsee. Tunnisteet on esitetty taulukossa 2. (Ilmailulaitos, 2004a.) 
Yleiseurooppalaiset ilmailuvaatimukset (JAR-OPS 1.260 ja 1.280) määräävät, 
että lentotoiminnan harjoittajan on laadittava menetelmät liikkumisesteisten 
matkustajien kuljettamiseen. Samalla myös pyritään takaamaan muiden matkus-
tajien turvallisuus, minkä vuoksi määräyksiä annetaan myös liikkumisesteisten 
matkustajien sijoittamisesta koneessa (ks. kappale 2.2). (Yleiseurooppalaiset il-
mailuvaatimukset, 2003.) 
 
Asiakkaalle päin matkustajatunnisteet eivät välttämättä näy samanlaisina luok-
kina kuin taulukossa 2 on esitetty. Esimerkiksi Ryanair, joka liikennöi Suomessa 
ainoastaan Tampere-Pirkkalan lentoasemalta, käyttää 13-portaista asteikkoa, 
jonka mukaan matkustajan tulee ilmoittaa avuntarpeensa ostaessaan matkansa. 
Taulukossa on mainittu sokeat matkustajat, mutta kuuroja ei lasketa mukaan eri-
tyisapua tarvitseviin. Ryanair ilmoittaa, että se voi ottaa korkeintaan neljä lii-
kuntarajoitteista matkustajaa kerrallaan lennolle. (Ryanair, 2004.) 
 
Taulukko 2: Kansainväliset vammaismatkustajatunnisteet (Ilmailulaitos, 2004a). 
WCHR Matkustaja, joka voi kävellä ylös ja alas portaita sekä liikkua ilma-

aluksessa, mutta joka tarvitsee pyörätuolin tai muun tavan liikkumiseen 
ilma-aluksen ja lentoaseman terminaalin välillä, terminaalissa ja saapu-
mis- ja lähtöpaikkojen välillä terminaalin maaliikennepuolella. 

WCHS Matkustaja, joka ei voi kävellä ylös tai alas portaita, mutta joka voi liik-
kua ilma-aluksessa ja tarvitsee pyörätuolin ilma-aluksen ja terminaalin 
väliselle matkalle, terminaalissa sekä saapumis- ja lähtöpaikkojen välillä 
terminaalin maaliikennepuolella. 

WCHC Matkustaja, joka on täysin liikuntakyvytön ja voi liikkua vain pyörätuo-
lilla tai jollakin toisella tavalla ja joka tarvitsee apua koko ajan saapumi-
sesta lentoasemalle koneessa istumiseen asti tai tarvittaessa erityisistui-
men, jossa on huomioitu matkustajan erityistarpeet, ja määränpäässä 
vastaavat toimet käänteisessä järjestyksessä. 

DEAF Matkustaja, joka ei kuule tai joka ei kuule eikä puhu. 
BLIND Sokea matkustaja. 
DEAF/ 
BLIND 

Sokea ja kuuro matkustaja, joka voi liikkua 
vain avustajan kanssa. 

STCR Matkustaja, joka voidaan kuljettaa vain paareilla. 

MAAS 
(Meet and 
assist) 

Kaikki ne matkustajat, jotka tarvitsevat erityisapua. 

WCHP  Matkustaja, joka alempien lihasten vammastaan huolimatta pystyy itse-
näisesti huolehtimaan itsestään, mutta joka tarvitsee apua koneeseen 
mennessään ja sieltä poistuessaan ja joka voi liikkua ilma-aluksen mat-
kustamossa vain lentokoneen pyörätuolin avulla. (ECAC:n dokumentin 
30 mukainen, muttei vielä kansainvälisesti tunnistettu.) 
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Euroopan parlamentti ja neuvosto antoivat 11. helmikuuta 2004 asetuksen 
(EY) nro 261/2004 matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lento-
jen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta 
ja apua koskevista säännöistä. Asetuksen mukaan tilanteessa, jossa joiltain mat-
kustajilta joudutaan vastoin heidän tahtoaan epäämään pääsy kuljetukselle, 
vaikka heillä on vahvistettu varaus ja he ovat ilmoittautuneet lähtöselvitykseen 
määrätyn ajan puitteissa, lentoliikenteen harjoittajan on ensisijaisesti kuljetetta-
va liikkumisesteiset henkilöt ja heidän avustajansa. (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004.) 
 

2.2.2 Liikkumisesteisten matkustajien sijoittuminen lentokoneessa 
 
Voisi helposti ajatella, että liikkumisesteisen matkustajan olisi helpointa matkus-
taa lentokoneessa hätäuloskäynnin kohdalla olevalla paikalla, sillä näiden paik-
kojen ympärillä on eniten tilaa. Tämä ei kuitenkaan turvallisuussäännösten no-
jalla ole sallittua, sillä säädökset vaativat että ”matkustajat sijoitetaan sellaisille 
paikoille, joilla he voivat mahdollisessa hätäevakuointitilanteessa parhaiten 
myötävaikuttaa lentokoneen evakuointiin eivätkä ole sen esteenä” 
(JAR-OPS 1.280). Lisäksi erikseen mainitaan (JAR-OPS 1.260), että lentotoi-
minnan harjoittajan on varmistettava, etteivät liikkumisesteiset matkustajat asetu 
sellaisille paikoille, joilla ollessaan he saattaisivat ”(1) haitata miehistön tehtävi-
en suorittamista; (2) vaikeuttaa hätävarusteiden käyttöön saamista; tai (3) haitata 
lentokoneen evakuointia hätätilanteessa”. (Yleiseurooppalaiset ilmailuvaatimuk-
set, 2003.) 
 

2.2.3 Lentoasemien vapaaehtoinen sitoumus 
 
Useimmat EU:n lentoyhtiöt ja -asemat ovat allekirjoittaneet lentomatkustajan 
oikeuksista vapaaehtoisen sitoumuksen, joka takaa liikkumisesteisille lentomat-
kustajille samat liikkumisoikeudet ja valinnanvapautta koskevat oikeudet kuin 
muillekin kansalaisille. Lentoasemien sitoumus on esitetty kokonaan liitteessä 1. 
Sitoumuksessa mainitaan erikseen liikkumisesteisten matkustajien tarpeiden 
huomioon ottamisesta seuraavaa (Ilmailulaitos, 2002): 

− Liikuntarajoitteisilla on samat liikkumis- ja valinnanvapautta koskevat oi-
keudet kuin muillakin kansalaisilla. Tämä koskee lentomatkustusta siinä 
missä kaikkia muitakin osa-alueita elämässä. 

− Lentoasemilla ja niillä olevien oheispalvelujen tarjoajilla on vastuu myös 
liikuntarajoitteisten tarpeiden täyttämisestä. Liikuntarajoitteisten itsensä on 
kuitenkin ilmoitettava asianomaisille tahoille, kuinka paljon apua he tarvit-
sevat ja tehdä se oikealla tavalla oikeana ajankohtana. 

− Kaiken informaation on oltava vaivatta myös liikuntarajoitteisten ulottuvilla 
niin, että heillä mahdollisuus suunnitella ja tehdä matkansa itse. 

− Liikuntarajoitteisuutta ei rinnasteta sairauteen, joten liikuntarajoitteiselta ei 
matkustuksen edellytyksenä voida vaatia lääketieteellistä selvitystä vammal-
leen. 

− Liikuntarajoitteisia matkustajia koskevissa kysymyksissä voidaan tarvittaes-
sa kääntyä heitä edustavien järjestöjen puoleen. 
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− Henkilökunta koulutetaan asiaankuuluvasti ymmärtämään ja kohtaamaan 
liikuntarajoitteisten tarpeet. 

− Valvonta ja turvatarkastukset on suoritettava liikuntarajoitteisten arvokkuut-
ta loukkaamatta. 

− Liikuntarajoitteisille on luotava edellytykset toimia itsenäisesti milloin tämä 
vain on mahdollista. 

− Liikuntarajoitteisen palvelemisesta aiheutuvat kustannukset eivät saa lange-
ta suoraan tämän itsensä maksettavaksi. 

 
Lentoasemien perusrakenteista sanotaan, että niiden on oltava toimivia myös 
liikkumisesteisten asiakkaiden kannalta. Perusrakenteilla tarkoitetaan maakulje-
tuksia sekä terminaali- että kenttäalueella, parkkipaikkoja, nosto-, lasku- ja kul-
jetusjärjestelmiä sekä tiedotusta sekä visuaalisin keinoin että kuulutusten avulla. 
(Ilmailulaitos, 2002.) Tämän vapaaehtoisen sitoumuksen ovat antaneet kaikki ne 
23 lentoasemaa Suomessa, joille harjoitetaan aikataulun mukaista matkustajalii-
kennettä. (ECAC, 2004.) 
 

2.2.4 Lentoyhtiöiden vapaaehtoinen sitoumus 
 
Lentoyhtiöiden vapaaehtoinen sitoumus sisältää paljon lentoyhtiöitä sitovia vel-
voitteita koskien lippujen varaamista, maksamista ja perumista sekä toiminta-
sääntöjä mahdollisten myöhästymisten varalle. Nämä velvoitteet koskevat kaik-
kien matkustajien matkaa. Lisäksi sitoumuksen liite Liikuntarajoitteisten tarpei-
den huomioonottaminen selventää tarkemmin liikkumisesteisten matkustajien 
palvelemiseen liittyviä velvoitteita. Tämä sitoumus on esitetty kokonaisuudes-
saan liitteessä 2. Eräät Suomeen liikennöivät (mm. Ryanair) tai kotimaanliiken-
nettä harjoittavat (European Executive Express) lentoyhtiöt eivät kuitenkaan ole 
allekirjoittaneet lentoyhtiöitä koskevaa sitoumusta (ECAC, 2004). Sitoumukses-
sa mainitaan erikseen liikkumisesteisistä matkustajista seuraavaa (Ilmailulaitos, 
2002): 
 
Lentoyhtiöt ilmoittavat aina erityisjärjestelyjä kaipaaville matkustajille tarjolla 
olevista palveluistaan sekä valmiudestaan avustaa liikuntarajoitteisia matkusta-
jia. Järjestelyt toteutetaan lentoturvallisuusmääräysten sallimissa rajoissa. Lii-
kuntarajoitteisia asiakkaita silmälläpitäen lentoyhtiöt tukevat osaltaan tämän si-
toumuksen liitettä liikuntarajoitteisten asiakkaiden huomioon ottamisesta. 
 
Velvoitteita tarkennetaan sitoumuksen liitteessä Liikuntarajoitteisten tarpeiden 
huomioonottaminen. Sen mainitsemat peruslähtökohdat ovat samat kuin lento-
asemia koskevassa sitoumuksessa, mutta erikseen lentoyhtiökäytännöistä sano-
taan seuraavaa (Ilmailulaitos, 2002): 

− Yksikään lentoyhtiö ei estä liikuntarajoitteisen pääsyä lennolle, paitsi jos 
häntä ei voida kuljettaa turvallisesti tai fyysisesti sijoittaa koneessa. Jos lii-
kuntarajoitteisen kuljetus estyy, kuljetuksesta vastaava lentoyhtiön on esitet-
tävä liikuntarajoitteisen kuljetuksesta kieltäytymiseen johtaneet syyt selkeäs-
ti ja täsmällisesti. 
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− Jos liikuntarajoitteiseksi määritelty matkustaja vakuuttaa tulevansa toimeen 
itse (on itsenäinen ja kykenee hoitamaan itse omat fyysiset tarpeensa lennon 
aikana) lentoyhtiön tulisi hyväksyä tuo vakuutus. Jos tällainen vakuutus an-
netaan, ei lentoyhtiö ole velvoitettu lennon aikana tarjoamaan terveyttä, tur-
vallisuutta tai hygieniavaatimuksia koskevaa apua. (Koskee liikkumisestei-
syyden vaatimaa lisäapua.) 

− Lentoyhtiöt pyrkivät löytämään erilaisia teknisiä ja toiminnallisia vaihtoeh-
toja lentokoneeseen nousemisen helpottamiseksi ja koneen tilojen paranta-
miseksi kaiken kokoisissa lentokoneissa, etenkin suurten muutos- ja uudis-
tustöiden yhteydessä. 

− Jos normaali kulkutie ei ole liikuntarajoitteiselle mahdollinen (esim. liian 
ahtaiden koneiden vuoksi), lentoyhtiöt pyrkivät ehdottamaan hyväksyttävää 
vaihtoehtoa. 

− Kentän ja lentokoneen koosta riippumatta lentokoneeseen nousu ja sieltä 
poistuminen on hoidettava liikuntarajoitteisen arvokkuutta loukkaamatta. 

− Jos tilat antavat myöten, lentoyhtiöt tarjoavat lennoilla välineitä / palveluja 
helpottamaan liikuntarajoitteisen omatoimisuutta terveyden, turvallisuuden 
ja hygienian asettamissa rajoissa. 

− Liikuntarajoitteisilla on lentoturvallisuusvaatimusten asettamissa rajoissa 
yhtäläinen oikeus pyytää tiettyä istumapaikkaa kuin muillakin. Kun lentoyh-
tiö kieltäytyy lentoturvallisuussyistä osoittamasta tiettyä paikkaa liikuntara-
joitteiselle, yhtiön on kerrottava selkeästi ja täsmällisesti kieltäytymisen syyt. 

− Koulutetut opas- tai palvelukoirat kuljetetaan lentokoneen matkustamossa, 
jos kansalliset maahantulosäännökset ja lentoyhtiön omat säännöt sen salli-
vat. Kuljetuksesta ei peritä (erillistä) maksua. 

− Liikuntarajoitteisilta ei peritä maksua mukana olevista perusliikkumista 
edistävistä tai muista vamman kannalta välttämättömistä apuvälineistä. 

− Lentoyhtiöiden on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin, jotta 
liikkumisvälineet tai muut apuvälineet eivät vioittuisi tai katoaisi. Mahdolli-
sissa katoamis- tai vioittumistilanteissa lentoyhtiöt ryhtyvät tarkoituksenmu-
kaisiin toimenpiteisiin voidakseen täyttää henkilön välittömät liikkumistar-
peet. 

 
2.2.5 Nykyinen vastuunjako 

 
Lentoasema vastaa lentoaseman infrastruktuurista – opastuksen, pysäköinti-
paikkojen ja kulkuyhteyksien tulee olla kaikille matkustajille soveltuvia. Läh-
töselvityksestä alkaen asiakkaasta huolehtii lentoyhtiö. Maahuolintapalveluista, 
kuten lähtöselvityksestä sekä portti- ja tulopalveluista vastaavat lentoyhtiöt, jot-
ka voivat ostaa palvelut maahuolintayhtiöiltä. Suurimmat ongelmat palveluket-
jussa syntyvät liikkumisesteisen matkustajan siirtyessä terminaalista lentokonee-
seen. Hankalaksi tapahtuma muodostuu varsinkin silloin, kun käytettävissä ei 
ole matkustajasiltaa terminaalin ja lentokoneen välillä, sillä Suomessa ei ole 
käytössä nostolaitteita, joilla pyörätuolimatkustaja voitaisiin nostaa asematasolta 
lentokoneeseen. Lisäksi tilojen ahtaus lentokoneessa on suuri ongelma. Huomat-
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tava on, että asiakas matkaa ostaessaan tekee sopimuksen kuljettavan lentoyhti-
ön kanssa, ei käyttämiensä lentoasemien pitäjien kanssa. Palveluketjun ”harmaa-
ta aluetta” lentoasemalla on nykyisellään matka parkkihallista tai joukkoliiken-
neasemalta lähtöselvitystiskille sekä tuloaulasta parkkihalliin tai joukkoliiken-
neasemalle, sillä vastuuta matkustajasta näillä alueilla ei ole selkeästi kohden-
nettu yhdellekään osapuolelle. (Kohti esteetöntä liikkumista, 2003.) 
 
YK:n alaisen kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n, johon on liittynyt 
188 valtiota (2004), normien ja suositusten avulla pyritään yhdenmukaistamaan 
kansainvälisen siviili-ilmailun toimintatapoja ja järjestelyjä jäsenmaissa. Suosi-
tukset ovat yleensä myöhemmin muuttuneet sitoviksi normeiksi. ICAO:n yleis-
sopimuksen liitteessä 9 (Annex 9) käsitellään muun muassa toimintatapoja liik-
kumis- ja toimintaesteisten henkilöiden lentomatkustusta koskien. Kohdan 8.27 
mukaan jäsenvaltioiden tulee varmistaa lentoasematilojen ja -palveluiden sopi-
vuus liikkumisesteisille henkilöille. Kohdassa 8.34 puolestaan edellytetään, että 
jäsenvaltioiden tulee varmistaa lentoliikennepalveluiden riittävä saavutettavuus 
liikkumisesteisille henkilöille, millä tarkoitetaan muun muassa siirtymistä lento-
koneeseen ja siellä matkustamista. Lisäksi suositeltavana toimenpiteenä esite-
tään kohdassa 8.28, että ikääntyneitten ja muuten liikkumisesteisten matkustaji-
en käytössä on hissijärjestelmä tai muu sopiva järjestelmä liikkumiseen lentoko-
neen ja terminaalin välillä sekä lähtö- että saapumistilanteessa, kun käytössä ei 
ole matkustajasiltaa. Kohdassa 8.29 suositellaan varmistamaan, että myös näkö- 
ja kuulorajoitteisilla on mahdollisuus lentoinformaation saamiseen. (Annex 9 to 
the Convention on International Civil Aviation, 2002; ICAO, 2004.) 
 

2.3 Nykyiset menettelytavat lentoasemilla Suomessa 
 

2.3.1 Yleistä 
 
Matkustajasiltoja on käytössä Suomessa ainoastaan Helsinki-Vantaan ja Rova-
niemen lentoasemilla. Matkustajasillat poistavat tasoerot terminaalin ja lentoko-
neen välillä, joten ne helpottavat varsinkin liikkumisesteisten matkustajien siir-
tymistä koneeseen. Kaikkia koneita ei kuitenkaan aina voida sijoittaa matkusta-
jasiltapaikoille, sillä siltoja ei ole tarpeeksi 
eivätkä kaikki koneet ole kokonsa puolesta 
telakoitavissa matkustajasiltaan. Pienten mat-
kustajakoneiden (kuten ATR-72) ollessa ky-
seessä Helsinki-Vantaan lentoaseman mat-
kustajasilloista käytetään pienempää, alem-
pana sijaitsevaa telakointiasemaa. Tällöin 
kaikki matkustajat joutuvat nousemaan kuusi 
porrasta matkustajasillan ylätasolle poistues-
saan koneesta (kuva 1). (Reittilentoliikenteen 
esteettömyyden kehittäminen, 2001; Ekskur-
sio Helsinki-Vantaan lentoasemalle, 2004.) 
 
Kuva 1. Portaat matkustajasillan alatasolta 
Helsinki-Vantaalla (Hannukainen, 2004). 
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Riippumatta siitä, onko käytettävissä matkustajasiltaa, pyörätuolia käyttävä 
matkustaja joudutaan siirtämään lentokoneeseen ja lentokoneesta erityistä kanto-
tuolia käyttäen, sillä lentokoneen käytävällä ei mahdu kulkemaan normaaliko-
koisella pyörätuolilla, vaikka sinne olisikin portaaton yhteys käytettävissä. Kan-
totuoli muistuttaa kapeaa pyörätuolia, sillä siinä on istuinosa, selkänoja, vyöt pu-
toamisen estämiseksi sekä mallista riippuen kahdesta neljään rengasta liikutelta-
vuuden helpottamiseksi. Uusimmissa malleissa on myös niskatuki. Helsinki-
Vantaalla on käytössä kolme eri kantotuolimallia. Näistä kaksi uusinta on esitet-
ty kuvissa 2 ja 3. Finnairin kantotuoleja (kuva 3) säilytetään matkustajasillan lu-
kittavissa kaapeissa ja näitä käytetään silloin, kun matkustajat kulkevat konee-
seen ja sieltä pois matkustajasiltaa pitkin. Asematasobusseissa säilytettävät tuolit 
(kuva 2) ovat Helsinki-Vantaan lentoaseman omistuksessa ja niitä käytetään, 
kun lentokoneeseen tai sieltä pois tullaan käyttäen bussia. Terminaalin sisällä 
voidaan matkustajia kuljettaa sähköautolla pitkien kävelymatkojen välttämiseksi 
(Ekskursio Helsinki-Vantaalle, 2004.) 
 

Kuvat 2 ja 3. Uusin ja toiseksi uusin Helsinki-Vantaan kantotuoleista (Hannu-
kainen, 2004). 
 

Menettely kun matkustajasilta on käytettävissä 
 
Liikkumisesteiset matkustajat tuodaan lentokoneeseen ennen muita matkustajia, 
jotta kaikkien matkustajien siirtyminen koneeseen onnistuisi mahdollisimman 
sujuvasti. Tällöin myös liikkumisesteisen matkustajan istuinpaikan viereiset 
penkit ovat vielä tyhjiä ja näin ollen nostamista varten on enemmän tilaa käytet-
tävissä. Samalla vältytään siltä, ettei liikkumisesteinen matkustaja tunne olevan-
sa kaikkien katseiden kohteena, kun häntä nostetaan istuimelleen. Samoista syis-
tä lentokoneesta poistuminen tapahtuu muitten matkustajien jo poistuttua ko-
neesta. 
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Helsinki-Vantaalla jokaisen matkustajasillan lukittavassa kaapissa on säilytyk-
sessä kantotuoli, jota käytetään vain kyseisellä matkustajasillalla. Lähtötilan-
teessa matkustaja saatetaan omalla pyörätuolillaan matkustajasillan lentokoneen 
puoleiseen päähän, jossa hänet kahden työntekijän voimin nostetaan kantotuo-
liin. Tämän jälkeen matkustaja siirretään kantotuolilla lentokoneeseen ja noste-
taan kantotuolista lentokoneen istuimelle. (Ekskursio Helsinki-Vantaalle, 2004.) 
 
Kun kyseessä on esimerkiksi ATR-72-lentokone, joudutaan kantotuolia kanta-
maan matkustajasillan portaissa (kuva 1). Maahuolintayhtiö huolehtii matkusta-
jan oman pyörätuolin matkustajasillalta koneen ruumaan, jos sitä ei ole jo läh-
töselvityksessä jätetty ruumaan kuormattavaksi, jolloin matkustaja on saapunut 
lainatuolissa lähtöportille. Muut matkustajat (lukuun ottamatta yksin matkusta-
via lapsia, jotka voidaan tuoda koneeseen samaan aikaan kuin liikkumisesteinen 
matkustaja) voivat siirtyä koneeseen tämän jälkeen. (Ekskursio Helsinki-
Vantaalle, 2004.) 
 
Saapuminen Helsinki-Vantaalle tapahtuu pääpiirteissään samojen periaatteiden 
mukaan kuin lähteminenkin. Tavoitteena on toimittaa lentokoneen rahtitilassa 
kuljetettu pyörätuoli suoraan matkustajasillalle, jotta matkustaja voidaan siirtää 
kantotuolista suoraan omaan pyörätuoliinsa ja matkustaja pääsee näin mahdolli-
simman aikaisessa vaiheessa omaan pyörätuoliinsa. Huomattava osa sähköpyö-
rätuoleista on kuitenkin niin painavia ja suurikokoisia, että niiden kantaminen ja 
nostaminen ylös portaita on ihmisvoimin erittäin hankalaa, joskus mahdotonta-
kin. Tällöin joudutaan turvautumaan hisseihin, joita puolestaan ei välttämättä ole 
kyseisen matkustajasillan läheisyydessä. Hissi voi joskus olla kaukanakin ja 
matkustajan turhan odotuttamisen välttämiseksi on käytännöllisempää siirtää 
matkustaja väliaikaisesti maahuolintayhtiön pyörätuoliin matkustajasillalla. Täl-
löin matkustajan pyörätuoli toimitetaan tuloaulaan. Jos matkustajalla on jatko-
lento ja odotusaika on pitkä, pyritään matkustajan oma pyörätuoli toimittamaan 
hänen käyttöönsä odotusajaksi. Lyhyen koneenvaihdon ollessa kyseessä on kui-
tenkin järkevämpää, että liikkumisesteinen matkustaja käyttää vaihdon ajan 
maahuolintayhtiön pyörätuolia ja matkustajan oma pyörätuoli voidaan siirtää 
suoraan lentokoneen ruumasta toiseen. (Ekskursio Helsinki-Vantaalle, 2004.) 

 
Matkustajan käyttäessä sähkökäyttöistä pyörätuolia, jonka akku ei ole geeliakku, 
akku irrotetaan ja sijoitetaan sitä varten tarkoitettuun kuljetuslaatikkoon, ennen 
kuin pyörätuoli voidaan sijoittaa lentokoneen ruumaan. Tämän vuoksi tieto akun 
laadusta on oleellinen. Yleensä vain laajarunkokoneissa, joita ei harvoja poikke-
uksia lukuun ottamatta käytetä kotimaanlennoilla, on mahdollisuus käyttää sisäl-
lä koneessa erityistä pyörätuolia (on-board wheelchair). (Reittilentoliikenteen 
esteettömyyden kehittäminen, 2001.) 
 
Helsinki-Vantaan lentoasemalla havaittuja ongelmia PRM-matkustajien autta-
misessa on esitelty kappaleessa 2.3.2. 
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Menettely kun matkustajasilta ei ole käytettävissä 
 
Kun lentokonetta ei telakoida matkustajasiltaan, siirtyvät matkustajat koneeseen 
ja sieltä pois ulkokautta portaita pitkin. Tämä on ainoa mahdollinen käytäntö 
Suomessa kaikilla muilla lentoasemilla paitsi Helsinki-Vantaalla ja Rovaniemel-
lä, mutta niilläkin kone joudutaan usein pysäköimään ulkoriviin eli paikkaan, 
jossa ei ole matkustajasiltaa. Helsinki-Vantaalla noin 20 prosenttia lentokoneista 
paikoitetaan ulkoriviin. Yleensä ulkoriviin paikoitetun lentokoneen viereen ja 
sieltä terminaaliin matkustajat kuljetetaan Helsinki-Vantaalla tähän tarkoituk-
seen varatuilla busseilla. Muilla Suomen lentoasemilla ei lentoasemien pienuu-
desta johtuen tarvita busseja, vaan matkustajat kävelevät suoraan terminaalista 
koneelle ja koneesta terminaaliin. Kevätsesongin aikana Rovaniemen ja Kittilän 
lentoasemilla on busseja käytetty kuitenkin ruuhka-aikoina. 
 
Lentokoneen portaiden (joko koneen omien tai siirrettävien) luona liikkumises-
teinen matkustaja nostetaan kantotuoliin. Tämän jälkeen kaksi työntekijää nos-
taa tuolin ja matkustajan ylös portaita ja sisään koneeseen, jossa matkustaja nos-
tetaan kantotuolista istuimelleen. 
 
Saapuvaa liikkumisesteistä matkustajaa lähdetään vastaan bussilla, jota käyte-
tään myös muiden matkustajien kuljettamiseen terminaalirakennukseen. Helsin-
ki-Vantaalla tarkoitukseen käytetään matalalattiaisia busseja, joissa uudenmalli-
nen kantotuoli (kuva 2) on aina valmiina. Koneessa maahuolinta nostaa matkus-
tajan kantotuoliin, jonka jälkeen matkustaja ja kantotuoli joudutaan kahden hen-
kilön voimin kantamaan alas lentokoneesta joko siirrettäviä tai koneen omia 
portaita pitkin. Etummaisena etenevä kantaja kävelee portaat takaperin alas. 
Toisena kantajana toimii Helsinki-Vantaalla usein bussin kuljettaja. Omaan tai 
lentoaseman pyörätuoliin matkustaja siirretään joko asematasolla tai vasta ter-
minaalissa. Kantotuoli jätetään lopuksi bussiin odottamaan seuraavaa kuljetusta. 
 
VTT selvitti vuonna 1999 Finnairin toimeksiannosta kantamistyötä työntekijöi-
den näkökulmasta. Kyselyyn vastanneista työntekijöistä puolet oli sitä mieltä, 
että kantotuolin huono käytettävyys lentokoneen portailla voi aiheuttaa tapatur-
man. Nostotyö koettiin liian suureksi ponnistukseksi ja että käsiteltävän kuor-
man ja nostoapuvälineen muodot aiheuttavat sopimattomia liikkeitä ja työasen-
toja. Vastauksissa todettiin yleisesti, että inhimillinen virhe tai huomaamatto-
muus voi aiheuttaa tapaturman, joka johtuu etenkin vaaraa aiheuttavien kohtei-
den huonoista merkinnöistä, puutteellisesta tiedonkulusta sekä kuorman juuttu-
misesta tai äkillisestä irtoamisesta. (VTT Automaatio, 1999.) Työmenetelmät tai 
kantoapuvälineet eivät ole oleellisesti muuttuneet vuoden 1999 tilanteeseen ver-
rattuna.  
 
Helsinki-Vantaan lentoasemalla havaittuja ongelmia PRM-matkustajien autta-
misessa on esitelty seuraavassa kappaleessa. 
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2.3.2 Helsinki-Vantaan lentoasema 
 
Kun kaikki avunannon muodot lasketaan mukaan, Helsinki-Vantaalla noin 
0,2 % kaikista matkustajista pyytää jonkinlaista apua liikkumiseen, yhteensä 
noin 1 500 autettavaa kuukaudessa (keskimäärin 50 matkustajaa/päivä). Konee-
seen ja istumapaikalle nostettavia matkustajia on kuukausittain noin 400 eli 
0,05 % matkustajista (keskimäärin 13 matkustajaa/päivä). (Ilmailulaitos, 2003.) 
 
Vaikka Helsinki-Vantaan lentoaseman infrastruktuurin suunnittelussa on tehty 
yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa, pyörätuolia käyttävät matkustajat koke-
vat jotkin tilat ongelmallisiksi. Turvatarkastustilat on koettu liian ahtaiksi pyörä-
tuolia käytettäessä ja varsinkin huoneet, joissa voidaan suorittaa tarkempi tar-
kastus katseilta suojassa, ovat liian pienet. Lisäksi passintarkastuspisteen pöytä 
on niin korkealla, ettei pyörätuolia käyttävä henkilö välttämättä edes näe virkai-
lijaa. 
 
Työssä tutustuttiin PRM-matkustajien auttamiseen yhden illan aikana Ilmailulai-
toksen ja Finnairin vieraana Helsinki-Vantaalla 21.12.2004. Helsinki-Vantaalla 
liikkumisesteisiä matkustajia on avustamassa kaksi eri yritystä, Lassila & Ti-
kanoja sekä GlobeGround Finland Oy, joista ensimmäinen on vastuussa lähes 
kaikkien asemalle liikennöivien lentoyhtiöiden PRM-matkustajien auttamisesta. 
Työssä tutustuttiin Lassila & Tikanojan työmenetelmiin ja -kalustoon. Illan ai-
kana liikkumisesteisiä matkustajia autettiin ATR-72-koneisiin ja MD-80-sarjan 
koneisiin sekä niistä pois. ATR-72-kone telakoidaan matkustajasillan alemmalle 
tasolle, jolle pääsy vaatii portaiden käyttöä (kuva 1). Yksi MD-80-sarjan kone, 
jolla saapui kaksi liikkumisesteistä matkustajaa, pysäköitiin ulkoriviin. Lassila 
& Tikanojalla oli ennalta tiedossa osa saapuvista ja lähtevistä PRM-
matkustajista, mutta osa PRM-matkustajista ilmoitettiin yhtiölle vasta koneen 
ollessa juuri saapumassa tai lähtemässä. 
 
Lassila & Tikanojan Helsinki-Vantaan lentoaseman toimistolle työnjohtaja saa 
sähköisesti tiedon saapuvista ja lähtevistä koneista, joissa on liikunta- tai aistira-
joitteisia matkustajia. Koska lentomatkustaja voi ostaa lippunsa myös viime het-
kellä tai jo tehtyä varausta voidaan muuttaa, tulee tieto saapuvan lennon liikku-
misesteisestä matkustajasta avunantoa hoitavalle yhtiölle usein vasta silloin, kun 
kone saapuu portille. Vaikka yleensä lentoyhtiö saa jo varausvaiheessa tiedon 
matkustajan avuntarpeesta, tarkka auttamistarve selviää usein vasta lähtöselvi-
tyksessä. Toimintaa hoitavilla yhtiöillä tulee siis koko ajan olla valmius hoitaa 
liikkumisesteisten matkustajien kuljettamista lentokoneeseen ja sieltä pois. Vii-
vytyksiä syntyy, kun useita apua tarvitsevia matkustajia on saapumassa tai läh-
temässä yhtä aikaa. (Ekskursio Helsinki-Vantaalle, 2004.) 
 
Lassila & Tikanojalla on normaaliaikana työvuorossa kaksi työntekijää liikku-
misesteisten matkustajien auttamista varten sekä kaksi työntekijää aistirajoittei-
sia matkustajia varten. Liikkumisesteisiä ovat auttamassa käytännössä lähes aina 
miehet, sillä matkustajan nostaminen ylös portaita vaatii voimaa. Myös yöaikaan 
päivystäjiä on kaksi. Päivystäjiä koordinoi työnjohtaja, joka saa tiedon saapuvis-
ta ja lähtevistä matkustajista ja voi tiedottaa työntekijöitä seuraavasta autettavas-
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ta matkustajasta radiopuhelimella jo silloin, kun he ovat auttamassa edellistä 
matkustajaa. (Ekskursio Helsinki-Vantaalle, 2004; Koivuhuhta, 2005.) 
 
Seuraavassa on esitelty havaitut ongelmat liikunta- ja aistirajoitteisten matkusta-
jien auttamisessa Helsinki-Vantaalla: 
 

1. Portaiden kiipeäminen kantotuolin kanssa sisältää ylimääräistä riskiä sekä 
matkustajalle että henkilökunnalle  

Kaksi avustajaa nostaa lihasvoimin sekä kantotuolin että matkustajan alas ja 
ylös matkustajasillalla olevia portaita siirryttäessä matkustajasillan kautta pie-
niin konetyyppeihin (esim. ATR-72). Ulkoriviin pysäköitäessä matkustaja jou-
dutaan kantamaan konetyypistä riippumatta matkustamon tasolta maahan ase-
matasolle joko koneen omia tai siirrettäviä portaita pitkin. Vaarana ovat sekä 
henkilökunnalle syntyvät fyysiset rasitukset kanto-operaatiosta että matkustajan 
mahdollinen loukkaantuminen, jos kantajat kaatuvat tai tiputtavat kantotuolin. 
Riski on suuri portaita kuljettaessa, jolloin kantotuolissa istuminen voidaan 
myös kokea hyvin epämukavaksi. Kanto-operaation työergonomia on huono. 

2. Talvikeli ja -sää 
Ulkoriviin pysäköityyn koneeseen ja sieltä pois matkustaja siirretään ulkona 
säästä riippumatta. Kattamattomat siirrettävät portaat ja koneen omat portaat 
voivat olla liukkaat vedestä, lumesta tai jäästä, jolloin syntyy suuri vaara kaatu-
misesta tai kantotuolin ja matkustajan pudottamisesta portaissa. Mahdollinen 
asematason liukkaus on vaaraksi nostettaessa matkustajaa kantotuolista pyörä-
tuoliin ja siirrettäessä asematasobussin luiskaa pitkin sisälle bussiin. Ulkoriviin 
pysäköitäessä mahdollinen tuuli, pakkanen, lumi, jää tai sade tuo myös matkus-
tamiseen suuren epämukavuustekijän, joka tosin kohdistuu kaikkiin matkusta-
jiin. 

3. Koneen omat portaat 
Eräissä konetyypeissä, kuten MD-80-sarjan koneissa, on koneessa omat portaat, 
joita käytetään, kun kone on pysäköity ulkoriviin. Näiden portaiden kattamatto-
muus ja kapeus vaikeuttavat kantotuolin ja matkustajien kantamista. 

4. Matkustajan ja kantotuolin paino 
Tiettyjen matkustajien kohdalla ongelmaksi voi muodostua matkustajan paino 
siirrettäessä matkustajaa pyörätuolista kantotuoliin sekä kantotuolista lentoko-
neen penkkiin. 

5. Tiedonkulku 
Tieto siitä, millä lennoilla on saapuvia ja lähteviä PRM-matkustajia, ei välttä-
mättä saavuta avustavaa yhtiötä ennen kuin kone on saapunut portilleen. Tämä 
saattaa aiheuttaa tarpeetonta odottelua sekä PRM-matkustajille että koneen läh-
dölle, jos työntekijät ovat yhtä aikaa suorittamassa toista tehtävää.  

6. Kielitaito-ongelmat 
Yhteisen kielen puuttuessa matkustajan ja työntekijän väliltä on liikkumisesteis-
tä matkustajaa autettaessa yleensä mahdollista käyttää myös elekieltä esimerkik-
si selvitettäessä, missä matkustajan käsimatkatavarat sijaitsevat. Sokeita autetta-
essa saattaa syntyä tilanteita, jolloin yhteisen kielen (yleensä suomi, ruotsi tai 
englanti) puutteesta johtuen työntekijä ei kykene saamaan kaikkea tarvitsemaan-
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sa tietoa matkustajalta eikä matkustaja kykene ilmaisemaan ongelmistaan työn-
tekijälle ja päinvastoin. 

7. Kokemuksen puute 
Kokemattoman henkilöstön käyttö PRM-matkustajien auttamisessa aiheuttaa ta-
paturmariskin kasvamisen normaalitilanteeseen verrattuna. 

8. Kantotuolin huono sopivuus tarkoitukseensa 
Helsinki-Vantaalla on käytössä kolme eri-ikäistä kantotuolimallia. Työntekijöi-
den kertomuksen perusteella etenkin iältään keskimmäinen (kuva 3) on hankala 
käytössä huonon selkänojan ja kiinnityksen takia. 

9.  Pyörätuolin siirtäminen ruumasta matkustajasillalle 
Huomattava osa sähköpyörätuoleista on niin painavia ja suurikokoisia, että nii-
den kantaminen ja nostaminen ylös portaita on ihmisvoimin erittäin hankalaa, 
joskus mahdotontakin. Tällöin joudutaan turvautumaan hisseihin, joita puoles-
taan ei välttämättä ole kyseisen matkustajasillan läheisyydessä. Hissi voi joskus 
olla kaukanakin ja matkustajan turhan odotuttamisen välttämiseksi on käytän-
nöllisempää siirtää matkustaja väliaikaisesti maahuolintayhtiön pyörätuoliin 
matkustajasillalla. Tällöin matkustajan pyörätuoli toimitetaan tuloaulaan. Mat-
kustajan kannalta tämä kuitenkin aiheuttaa epämukavuutta, koska siirtymisiä 
pyörätuolista toiseen on useita. Jos matkustajalla on jatkolento ja odotusaika on 
pitkä, pyritään matkustajan oma pyörätuoli toimittamaan hänen käyttöönsä odo-
tusajaksi. 
 

2.3.3 Oulun lentoasema 
 
Suomen toiseksi vilkkaimmalla lentoasemalla, Oulussa, ei ole matkustajasiltoja 
ja näin ollen kaikki matkustajat, jotka eivät kykene itse nousemaan portaita, nos-
tetaan koneeseen kantotuolilla joko koneen omia tai siirrettäviä portaita pitkin. 
Kuukausittain koneeseen ja istumapaikalle nostettavia matkustajia on noin 30 eli 
keskimäärin yksi päivässä. Kun kaikki avunannon muodot lasketaan mukaan, on 
autettavia matkustajia noin kaksi päivässä. Maahuolintayhtiöitä toimii Oulun 
lentoasemalla kolme, joista Airpro Oy ja Oulu Ground Handling Oy hoitavat 
myös matkustajien auttamista ylös koneeseen. Menetelmä on siis sama kuin 
Helsinki-Vantaalla silloin, kun lentokonetta ei ole telakoitu matkustajasiltaan, ja 
ongelmat avunannon hoitamisessa samanlaiset niin matkustajien kuin työnteki-
jöidenkin kannalta. (Ilmailulaitos, 2003; Maahuolintayhtiöiden puhelinhaastatte-
lut, 2005.) 
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Kuva 4. Finnairin Airbus 321 Oulun lentoasemalla (Hannukainen, 2005) 
 
 
 

Kuva 5. Blue1:n Avro 85 Oulun lentoasemalla (Hannukainen, 2005). 
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2.3.4 Turun lentoasema 
 
Turun lentoasemalla, joka on Suomen viidenneksi vilkkain lentoasema, konee-
seen ja istuinpaikalle nostettavia matkustajia on noin 15 matkustajaa kuukaudes-
sa. Turun lentoasema on kaksikerroksinen ja lähtevien lentojen portit sijaitsevat 
toisessa kerroksessa. Lentoasemalla ei kuitenkaan ole matkustajasiltoja, vaan 
koneelle kävellään rappusia pitkin ensin terminaalin toisesta kerroksesta maan 
tasolle ja tämän jälkeen koneeseen. Tämän takia Turussa autetaan myös paljon 
matkustajia, joilla on vaikeuksia kulkea portaita pitkin. Lentoasemalla on hissi, 
mutta se ei sijaitse lähtöporttien vieressä. Varsinkin lähtöportilta 1 on hissille ja 
hissiltä koneelle pitkä matka. (Ilmailulaitos, 2003; Maahuolintayhtiöiden puhe-
linhaastattelut, 2005.) 
 
Liikkumisesteinen matkustaja pääsee Turussa koneelle saakka omalla pyörä-
tuolillaan. Kantotuoliin matkustaja siirretään koneen edessä tai joskus huonoissa 
sääoloissa jo terminaalin sisällä. Turkuun liikennöidään lähinnä pienillä kone-
tyypeillä (ATR-72, RJ85, RJ100, Saab 2000), joiden lattiataso on melko mata-
lalla, joten kantotuolin nosto pitkin koneen portaita ei muodostu kovin ongel-
malliseksi. (Maahuolintayhtiöiden puhelinhaastattelut, 2005.) 
 

Kuva 6. Turun lentoaseman pohjapiirros (Ilmailulaitos, 2004a). 
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2.3.5 Muut lentoasemat 
 
Kuopion, Joensuun ja Varkauden lentoasemilla matkustajia, jotka eivät itse 
kykene käyttämään portaita, autetaan koneeseen kantotuolilla joko koneen omia 
tai siirrettäviä portaita pitkin. Matkustaja siirretään kantotuoliin koneen vieressä, 
eikä toiminta eroa käytännössä Oulun ja Turun lentoasemien toiminnasta liik-
kumisesteisiä matkustajia autettaessa. Kantotuolit koetaan kaikilla haastatelluilla 
lentoasemilla maahuolintayhtiöiden mielestä hyviksi. (Maahuolintayhtiöiden 
puhelinhaastattelut, 2005.) 
 

2.3.6 Kustannukset 
 
IACA:n arvion mukaan liikkumisesteisen matkustajan tarvitsema avunanto mak-
saa keskimäärin 24 euroa operaatiolta (lähtö/saapuminen). Näin ollen vaihdot-
toman meno-paluumatkan operointien kustannuksiksi arvioidaan 96 €. AEA:n 
arvioi vastaavien summien olevan keskimäärin 30 €/operaatio ja 120 € vaihdot-
tomalta meno-paluumatkalta. Todennäköisesti kustannukset vaihtelevat huomat-
tavasti lentoasemakohtaisesti. (Euroopan yhteisöjen komissio, 2005.) 
 

2.4 Kokemukset ulkomaisilta lentoasemilta 
 

2.4.1 Tukholma, Oslo ja Kööpenhamina 
 
Ulkomaisten lentoasemien kokemuksia liikkumisesteisten matkustajien auttami-
sesta selvitettiin Tukholman Arlandan, Oslon Gardermoenin, ja Kööpenhaminan 
Kastrupin lentoasemille lähetetyllä kyselyllä sekä vierailemalla Amsterdamin 
Schipholin lentoasemilla. 
 
Tukholman Arlandassa on käytössä nostolaite, jolla pyörätuolista kantotuoliin 
siirretty matkustaja nostetaan asematasolta lentokoneen oven korkeudelle sil-
loin, kun konetta ei ole telakoitu matkustajasiltaan (Schmidt, 2005). Arlandassa 
toimintaa hoitaa yksi yritys, joka laskuttaa lento- ja maahuolintayhtiöitä PRM-
matkustajien auttamisesta. Lentoasemamaksu kuitenkin kattaa auttamisen joi-
denkin vammaismatkustajatunnisteiden osalta. 
 
Kööpenhaminan Kastrupissa toimii kolme maahuolintayhtiötä (SGS, Novia ja 
Servicair), jotka hoitavat PRM-palvelut lentoyhtiöiden puolesta. Kastrupin len-
toasemalla ei ole käytössä nostolaitetta, jolla kantotuoli matkustajineen voitai-
siin nostaa asematasolta lentokoneen ovelle, vaan matkustaja nostetaan kanto-
tuolissa ylös koneeseen rappusia pitkin. Jos lentokone on pysäköity matkustaja-
siltapaikalle, tuodaan matkustaja koneeseen kantotuolissa. Terminaalin sisällä 
voidaan liikkumiseen käyttää myös sähköautoa. (Larsen, 2005.) 
 
Oslon Gardermoenin lentoasemalla PRM-toiminnot on ulkoistettu Medema 
Easy Travel AS -yhtiölle, jolta lentoasema ja maahuolintayhtiöt ostavat tarvit-
semansa palvelut erillisten sopimusten mukaisesti. Yhtiöt pyytävät palvelua 
Medemalta puhelimitse, faksilla tai elektronisesti Flight Information Systemin 
avulla. Matkustaja voi saapuessaan lentoasemalle ottaa yhteyttä Medemaan pu-
helimitse suoraan juna-, tai bussiasemalta tai parkkihallista. (Wister, 2005.) 
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Käytössä on kantotuoli, kun siirrytään lentoko-
neeseen matkustajasiltaa pitkin sekä Scala-
combin stair climber -tuoli, kun joudutaan 
nousemaan pitkin portaita. Medema on hoita-
nut PRM-toiminnot Oslon lentoasemalla 
vuodesta 1999 lähtien. Toiminta ulottuu 
parkkialueelta lentokoneeseen asti. 
Saavuttaessa matkustaja saatetaan koneen 
ovelta aina parkkihalliin tai taksi-, bussi- tai 
juna-asemalle asti. Medemalla on 25 
työntekijää Oslon lentoasemalla ja se operoi 
talvisin klo 6–24 ja kesäisin klo 5–24.  
(Wister, 2005.) 

 
Kuva 7. Medeman pyörätuoli Oslon 
lentoasemalla (Hannukainen, 2005). 

 
2.4.2 Amsterdam 

 
Työssä tutustuttiin IHD-Schiphol-yhtiön toimintaan Amsterdamin Schipholin 
lentoasemalla sekä sen yhteydessä toimivalla juna-asemalla. IHD tarjoaa PRM-
matkustajien tarvitsemia palveluita Schipholissa, jossa toimimisesta sillä on 17 
vuoden kokemus. Schiphol on yksi Euroopan vilkkaimmista lentoasemista, jolle 
lentää yli sata eri lentoyhtiötä ympäri maailmaa. IHD ei kuitenkaan ole ainoa 
yritys, joka tarjoaa palveluja Schipholin lentoasemalla. Terminaalin sisällä ja 
matkustajasilloilla lentoyhtiöt ja näiden maahuolintayhtiöt voivat itse päättää, 
hoitavatko PRM-operoinnit itse vai ostavatko palvelun IHD:ltä tai joltain muulta 
palveluntarjoajalta. Lentoasema kuitenkin hankkii asemataso- (tarmac) ja maa-
liikennealueen (landside) palvelut, joista se on vastuussa, IHD:ltä.  Näin ollen 
Schipholin suurimman lentoyhtiönkin, KLM:n, asiakkaat saavat palvelun 
IHD:ltä näillä alueilla, vaikka KLM hoitaa PRM-toiminnat terminaalin sisällä it-
se. (Ekskursio Schipholin lentoasemalle, 2005; Schiphol, 2005.) 
 
IHD käyttää Schipholissa toimintoihinsa omia laitteitaan, jotka eivät ole muiden 
operoijien käytettävissä. Terminaalin sisällä liikkumisessa auttamiseen IHD 
käyttää pyörätuoleja ja sähköautoja (courtesy car). WCHC- ja WCHS-
matkustajien lentokoneeseen ja lentokoneesta pois kuljettamiseen käytetään 
kantotuolia (aisle chair), joka on esitetty kuvassa 8. Kantotuolia ei tarvitse kan-
taa ylös ja alas lentokoneen portaita tai asematasoportailla, sillä käytössä on aina 
joko matkustajasilta tai nostolava-auto. Ruuhkatilanteessa saapuvia matkustajia 
voidaan hakea koneesta myös evac-tuolilla (evac-chair), joka eroaa kantotuolis-
ta siten, että sillä voidaan liukua portaita alas. Evac-tuoli on esitetty kuvassa 9. 
Tällöin pyörätuolia käytetään jo asematasolla, jossa sillä voidaan siirtyä bussiin, 
joka on varusteltu pyörätuolin kuljettamista varten. (Ekskursio Schipholin lento-
asemalle, 2005.) 
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Kuva 8. IHD:n kantotuoli Schipholin 
lentoasemalla (Hannukainen, 2005). 

Kuva 9. Evac-tuoli portaiden alastuloa 
varten (Hannukainen, 2005). 

 
Kun lentokone on pysäköity ulkoriviin, on IHD:lla käytössä kahdenlaisia laittei-
ta matkustajan nostamiseksi asematasolta lentokoneeseen ja sieltä pois. Kaikille 
konetyypeille sopii nostolava-auto (highloader), jolla matkustaja saadaan kan-
totuolissa kätevästi lentokoneesta auton sisätiloihin ja laskettua asematasolle 
terminaalin ovella ja päinvastoin. Nostolava-auton etuosa nousee koneen ovelle 
(kuva 10) ja auton takaoven toisella hissillä päästään maan tasoon (kuva 11). 
Nostolava-autolla matkustajan auttaminen onnistuu turvallisesti ja mukavasti 
niin matkustajan kuin henkilökunnankin kannalta. (Ekskursio Schipholin lento-
asemalle, 2005.)  
 

Kuva 10. IHD:n nostolava-auto käytössä Amsterdamin lentoasemalla (Onder-
water, 2005). 
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Kuva 11. Nostolava-auton 
takaosan hissi (Hannukainen, 
2005). 

 
Pienille koneille (Fokker 70 ja sitä 
pienemmät) on käytössä PRM-
toimintoihin myös muunneltu 
haarukkatrukki (kuva 12). Sen 
käyttäminen ei vaadi paljoa tilaa 
lentokoneen ympärillä, mutta sillä 
ei voi kuljettaa matkustajaa 
kantotuolissa terminaaliin asti 
Amsterdamissa, jossa etäisyydet 
ovat hyvin pitkiä eikä trukki ole 
sääsuojattu. (Ekskursio Schipholin 
lentoasemalle, 2005.) 

 
 
 
 
 
 

Kuva 12. Haarukkatrukki ATR-72-koneen takaovella (Onderwater, 2005). 
 
IHD:n henkilökunnasta kaikilla, jotka ovat tekemisissä autettavien matkustajien 
kanssa, on joko koulutusta tai kokemusta lääketieteen, fysioterapian, sairaanhoi-
don, ensihoidon tai vanhustenhoidon alalta. Lisäksi IHD itse kouluttaa työnteki-
jänsä työssä tarvitsemiin taitoihin ja ylläpitää työtaitoja lisäkoulutuksella myö-
hemmissä vaiheissa. IHD:lla on palveluksessaan edellä mainittujen alojen opis-
kelijoita osa-aikaisina työntekijöinä. Heidän avullaan pystytään vastaamaan len-
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toaseman ruuhka-aikojen huippukysyntään, kun osa työvuoroista voidaan pitää 
lyhyinä osa-aikaisten avulla. Työntekijöiden aiempi kokemus tai hoitoalan kou-
lutus on koettu erittäin tärkeäksi, sillä heidän tulee osata suhtautua kunnioituk-
sella sekä ammattitaidolla esimerkiksi tilanteeseen, jolloin PRM-matkustajaa pi-
tää auttaa WC:ssä käynnissä. (Ekskursio Schipholin lentoasemalle, 2005.) 
 
IHD:n esimiehet saavat tiedot apua tarvitsevasta matkustajasta maahuolintayhti-
öltä sähköisesti tietoverkon välityksellä. Lisäksi junaoperaattori ilmoittaa faksil-
la matkustajista, jotka täytyy hakea junalta lentoasemalle tai auttaa junasta toi-
seen junaan. Huomattavan usein tieto autettavista matkustajista saapuu IHD:lle 
vasta samana päivänä tai vain hieman ennen kuin matkustajaa tulisi olla jo aut-
tamassa. Kommunikointi esimiesten ja työntekijöiden välillä sekä työntekijöiden 
kesken tapahtuu joko PDA-laitteilla ja matkapuhelimilla. Työntekijät saavat 
kaiken tarvitsemansa tiedon seuraavasta apua tarvitsevasta matkustajasta omiin 
PDA-päätteisiinsä, mutta joskus tavallisesta poikkeavassa tilanteessa turvaudu-
taan matkapuhelimeen. Lentoaseman suuruudesta johtuen esimiehet jakavat teh-
täviä sen mukaan, missä työntekijä kullakin hetkellä on, jottei aikaa tuhlata liik-
kumiseen aseman eri osien välillä. Hyvällä informaation kululla esimiesten ja 
työntekijöiden välillä on paljon merkitystä varsinkin silloin, kun tieto autettavas-
ta matkustajasta saapuu IHD:lle hyvin myöhään. PDA-laitteiden avulla esimie-
het myös näkevät, missä vaiheessa työtehtävää kukin työntekijä on, jotta he voi-
vat suunnitella seuraavien tehtävien jaon työntekijöille. (Ekskursio Schipholin 
lentoasemalle, 2005.) 
 
 
 

Kuva 13. Pyörätuoleja Schipholin lentoasemalla (Onderwater, 2005). 
 
IHD laskuttaa maahuolintayhtiöitä näiden tekemien tehtäväpyyntöjen mukaan. 
Tästä johtuen maahuolintayhtiöt eivät aina pyydä IHD:ta hoitamaan PRM-
matkustajien auttamista, vaikka tällä olisi käytössään paremmat laitteet ja koulu-
tetumpi henkilökunta tehtävän hoitamiseen. Usein IHD:ltä pyydetään apua vain 
vaikeimpien vammaismatkustajaluokkien kohdalla ja silloin, kun maahuolin-
tayhtiö on itse liian kiireinen hoitamaan avunannon itse. Varsinkin silloin, kun 
IHD saa tiedon autettavasta matkustajasta hyvin myöhään, saattaa ruuhka-
aikoina syntyä tilanteita, jolloin saapuva PRM-matkustaja joudutaan jättämään 
joksikin aikaa odottamaan työntekijän paluuta, jotta lähtevä matkustaja saadaan 
ajoissa koneeseensa. (Ekskursio Schipholin lentoasemalle, 2005.) 
 
Koska IHD:lla ei ole yksinoikeutta PRM-matkustajien auttamiseen Schipholissa 
muualla kuin maaliikennealueella ja asematasolla, syntyy usein tilanteita, joissa 
matkustaja vaihdetaan operaattorilta toiselle. Pahimmillaan vaihto tapahtuu kah-
desti saman matkustajan kohdalla matkalla junalta ulkorivissä olevaan lentoko-
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neeseen. Tilanne koetaan yhtiössä hankalaksi niin matkustajien, lentoaseman 
kuin yhtiönkin kannalta. Toiveissa on keskitetty systeemi, jolla saataisiin aikai-
seksi sekä parempi palvelu että kustannussäästöjä. Myös eri lentoyhtiöiden käy-
tännöt koetaan epäselviksi, kun kaikkia lentoyhtiöitä koskevia säädöksiä PRM-
matkustajien kuljettajista ei ole. Eräät lentoyhtiöt ovat ilmoittaneet halvan lipun 
ostaneelle matkustajalle, etteivät he kykene tarjoamaan PRM-matkustajan tarvit-
semia palveluja Amsterdamissa. Tällöin matkustaja on saattanut ottaa yhteyttä 
suoraan IHD:hen, joka ei kuitenkaan halua ryhtyä laskuttamaan suoraan matkus-
tajaa. Ainakin yksi Amsterdamiin operoiva lentoyhtiö myös laskuttaa matkusta-
jiaan näiden tarvitsemien palvelujen perusteella. Jos kuitenkin matkustaja ottaa 
yhteyttä IHD:hen ja pyytää apua esimerkiksi bussipysäkiltä lähtöselvitystiskille, 
hoitaa IHD auttamistehtävän ja laskuttaa suoraan lentoasemaa, jonka vastuulla 
maaliikennealueen toiminta on. Samoin asematasotoiminnoista laskutetaan len-
toasemaa, ei lento- tai maahuolintayhtiötä. (Ekskursio Schipholin lentoasemalle, 
2005.) 
 

2.5 Ongelmat nykyisissä menettelytavoissa 
 
Reittilentoliikenteen esteettömyyden kehittäminen -raportti esitteli vuonna 2001 
seuraavia asioita, jotka liikkumisesteiset kokivat ongelmiksi siirryttäessä mat-
kustajaterminaalista koneeseen. Esille tulleet ongelmat voidaan jakaa neljään eri 
pääryhmään (Reittilentoliikenteen esteettömyyden kehittäminen, 2001): 

1. Matkustajasillat 

− matkustajasiltojen puuttuminen vaikeuttaa siirtymistä merkittävästi 

− tasoero ei poistu matkustajasillankaan avulla pienimpien koneiden 
kohdalla 

− luiska kävelysillan ja lentokoneen välillä on kuperan muotoilunsa ja 
kapeutensa sekä joskus myös liukkautensa takia hankala joillekin 
huonosti liikkuville ihmisille 

2. Lentokoneet 

− koneen kapeat portaat ovat hankalat 

− kaikissa penkeissä ei ole istuimelle siirtymistä helpottavia kääntyviä 
käsinojia 

3. Kantotuolit, lentoaseman pyörätuolit ja asematasobussi 

− Matkustajan kantaminen lentokoneeseen on riskialtista sekä matkus-
tajalle että henkilökunnalle 

− Käytössä olevat kantotuolit ja pyörätuolit koetaan usein epämukavik-
si ikänsä ja kuntonsa takia 

− Bussimatka terminaalin ja lentokoneen välillä ei yleensä ole esteetön 
liikkumisesteisten matkustajien kannalta 
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4. Tiedonvälitys 

− Informaatio ei aina kulje riittävän hyvin, jotta matkustajien ei tarvit-
sisi vaihdella koneessa paikkoja keskenään 

− Tieto lennon saapumis- ja lähtöajoista ei aina tavoita lentoasema-
palveluita riittävän hyvin, mistä aiheutuu viivästyksiä ja odottelua 

− Maahuolintahenkilöstön vaihtuminen kesken matkan esimerkiksi ti-
lanteessa, jossa jatkolennon hoitaa eri lentoyhtiö tai kun terminaalin 
ja lentokoneen välisen palvelun hoitaa eri taho kuin liikkumisen itse 
terminaalissa, johtaa usein tiedonvälitysongelmiin. 

 
Kaikki edellä esitetyt ongelmat ovat edelleen ajankohtaisia lukuun ottamatta 
bussimatkaa terminaalista lentokoneelle Helsinki-Vantaalla, jolloin käytössä on 
nykyään matalalattiakalusto. Kuten kappaleessa 2.3.2 esitettiin, Helsinki-
Vantaalla liikuntaesteisten matkustajien auttamisessa havaittiin samanlaiset on-
gelmat vuonna 2004. Lisäksi turvatarkastustilat koetaan liian ahtaiksi pyörä-
tuolia käytettäessä ja varsinkin huoneet, joissa voidaan suorittaa tarkempi tar-
kastus katseilta suojassa, ovat liian pienet. Lisäksi passintarkastuspisteen pöytä 
on niin korkealla, ettei pyörätuolia käyttävä henkilö välttämättä näe virkailijaa. 
 
Maahuolintayhtiöiden puolesta hankalaksi koetaan tilanteet, joissa autettavana 
on painava matkustaja, mutta kapeiden portaiden vuoksi kantamaan mahtuu vain 
kaksi ihmistä. Korkeat lentokoneet (esim. Airbus 320 -sarjan koneet) vaativat 
enemmän työtä pitkien portaiden takia. Sääolojen ei katsota varsinaisesti vaike-
uttavan operaatiota, sillä portaat pidetään joka tapauksessa puhtaina kaikkia 
matkustajia varten. Joskus hankaluutta aiheuttaa asematason liukkaus talvella. 
Epämukavuutta matkustajalle saattaa aiheutua sateella, jos matkustaja itse ei voi 
pitää sateenvarjoa päällään, kun portaat ovat kattamattomat. (Maahuolintayhti-
öiden puhelinhaastattelut, 2005.) 
 
Parannusehdotukseksi esitettiin kantotuolia, jossa olisi jonkinlainen tukimeka-
nismi, jonka avulla voitaisiin pysähtyä portaissa. Toisaalta osa maahuolintayhti-
öistä oli kuullut moottoroiduista kantotuoleista, jotka kiipeävät portaita. Tällai-
seen tuoliin ei kuitenkaan oltu päästy perehtymään käytännössä. Nostolava-auto 
koettiin myös ratkaisuksi helpottamaan nousua koneeseen, mutta sen käytön pe-
lättiin myös lisäävän nostamiseen kuluvaa aikaa. (Maahuolintayhtiöiden puhe-
linhaastattelut, 2005.) 
 
Vuoden 2001 selvityksessä Reittilentoliikenteen esteettömyyden kehittäminen 
esitettiin, että lentoasemilla tulisi ottaa käyttöön nostolaitteita, joilla liikkumis-
esteinen matkustaja voi portaattomasti siirtyä lentokoneeseen ja sieltä pois, mi-
käli matkustajasiltoja ei ole käytettävissä. Esitykseen kuului, että nostolaitteiden 
tulisi kuulua lentoaseman yleiseen infrastruktuuriin, jolloin ne olisivat kaikkien 
lentoyhtiöiden käytettävissä. Lisäksi ehdotettiin, että isoimmilla lentoasemilla 
otettaisiin käyttöön sähkökäyttöisiä kulkuvälineitä, jotka helpottaisivat liik-
kumisesteisten matkustajien omaehtoista toimintaa lentoasemalla ja mahdollis-
taisivat eri palveluiden vapaamman hyödyntämisen. (Reittilentoliikenteen es-
teettömyyden kehittäminen, 2001.) Edellä mainittuihin toimenpiteisiin ei ole 
ryhdytty. 
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3 VASTUUNJAKO UUDEN ASETUSEHDOTUKSEN MYÖTÄ 

 
3.1 Perustelut 

 
Euroopan yhteisöjen komission asetusehdotuksen Proposal for a Regulation of 
the European Parliament and of the Council concerning the rights of persons 
with reduced mobility when travelling by air perusteluissa keskitytään liik-
kumisesteisten matkustajien saattamiseksi tasavertaiseen asemaan muiden mat-
kustajien kanssa. Komission tekemän laajan konsultaation perusteella sekä len-
toyhtiöiden ja näiden etujärjestöjen, kuluttajajärjestöjen että ministeriöiden kes-
ken hallitsi konsensus siitä, että epäoikeudenmukainen liikkumisesteisen mat-
kustajan lennolta epääminen tulee estää. Toisaalta yhteisymmärrys vallitsi myös 
siitä, että lentoyhtiöillä tulee olla oikeus turvallisuussyistä rajoittaa liikkumises-
teisen matkustajan oikeutta lentoon, mikäli tämä voidaan hyvin perustella. Sa-
moin yhteisymmärrys vallitsi siitä, ettei liikkumisesteisen matkustajan kuljetta-
misesta aiheutuvia kuluja saa periä suoraan matkustajalta itseltään, vaan ne tulee 
jakaa kaikkien matkustajien kesken. Liikkumisesteisten matkustajien tulisi voida 
luottaa siihen, että heidän tarpeistaan huolehditaan kaikkialla Euroopan yhtei-
sössä riippumatta siitä, mitä lentoyhtiötä tai lentoasemaa he aikovat käyttää (Eu-
roopan yhteisöjen komissio, 2005.) 
 
Vaikka liikkumisesteisten matkustajien tarpeiden huomioon ottamisesta vallitsee 
laaja yhteisymmärrys, ovat tahot eri mieltä siitä, kuuluuko vastuu avun antami-
sesta lentoasemilla lentoyhtiöille vai lentoasemien pitäjille. Komissio haluaisi 
myös minimoida keinot, joita lentoyhtiö voisi halutessaan käyttää, jotta liikku-
misesteiset matkustajat eivät valitsisi juuri heitä matkansa operoijaksi. Keinoksi 
tähän annetaan maksujen kerääminen koko matkustajamäärän, ei liikkumises-
teisten matkustajien määrien perusteella. Kustannusarvioksi operaatiota kohden 
mainitaan 24 € (IACA) tai 30 € (AEA) lähteestä riippuen. Meno-paluumatkalle 
suorilla lennoilla summaksi tulee 96 € tai 120 €, sillä matkaan sisältyy kaksi läh-
töä ja kaksi saapumista. Hinta vielä kaksinkertaistuu, jos yhdensuuntaiset matkat 
sisältävät koneenvaihdon. (Euroopan yhteisöjen komissio, 2005.) 
 
Komissio huomioi perusteluissaan EU:n jäsenmaiden väestön vanhenemisesta 
aiheutuvan liikkumisesteisten matkustajien määrän lisääntymisen tulevaisuudes-
sa. Samoin huomioidaan se, että lentoasemilla apua tarvitsevat useat sellaiset 
henkilöt, jotka eivät päivittäisessä elämässään käytä pyörätuolia, mutta jotka 
joutuvat lentoaseman pitkien kävelymatkojen tai monimutkaisuuden vuoksi tur-
vautumaan tilapäisesti apuun. Tällä hetkellä jollakin tavalla liikkumisesteisiä ar-
vioidaan olevan kymmenen prosenttia unionin väestöstä eli noin 45 miljoonaa 
henkilöä. Unionin alueelle saapuvista tai alueelta lähtevistä lentomatkustajista 
arvioidaan olevan liikkumisesteisiä noin 1 % reittilennoilla ja 1,6 % loma- ja ti-
lauslennoilla. (Euroopan yhteisöjen komissio, 2005.) 
 
Asetusehdotuksen perusteluissa myös kerrotaan halusta välttää mahdollisuutta, 
jossa matkustajaa auttava taho vaihtuu lentoasemalla, mistä usein aiheutuu vii-
västyksiä. Tällaisten tilanteiden välttämiseksi esitetään vain yhtä tahoa palvelun 
tarjoajaksi kullakin lentoasemalla. (Euroopan yhteisöjen komissio, 2005.) 



 
 
 37

 
Palveluntarjoajan on sitä helpompi suunnitella ja toimittaa matkustajan tarvit-
sema palvelu mitä aiemmin se saa tiedon tarvittavasta palvelusta. Tämän takia 
komissio haluaa, että tilanteessa, jossa ennakkotieto on olemassa, lentoasemat 
olisivat velvoitettuja auttamaan matkustajaa niin, että hän pääsee lennolleen. 
Ennakkoilmoitusta ei voitaisi kuitenkaan matkustajalta vaatia ennen tiettyä aika-
rajaa, koska matkasuunnitelmia tulee kyetä tietyissä tilanteissa muuttamaan ly-
hyellä varoitusajalla. Ilman ennakkoilmoitusta lentoaseman pitäjän tulisi tehdä 
parhaansa, jotta matkustaja ehtii jatkolennolleen. (Euroopan yhteisöjen komis-
sio, 2005.) 
 
Vaikka yhteisymmärrys vallitsee siitä, mitä palveluja tulisi tarjota, komissio tul-
kitsee, ettei palvelujen vastuutahoa tai kaikkia kustannuskysymyksiä pystytä 
ratkaisemaan ilman komission antamaa lainsäädäntöä. Matkustajien on myös 
vaikeaa tietää, mitä oikeuksia heillä kulloinkin Euroopassa matkustaessaan on. 
Tarkoituksena ei olisi luoda tilannetta, jossa apua tulisi tarjota koko lentoaseman 
alueella, vaan pisteistä ja pisteisiin, joissa matkustajien olisi helppo apua pyytää. 
Asetuksella olisi tarkoitus turvata avun saaminen kuitenkin jo ennen lähtöselvi-
tystiskiä sekä matkatavarahallin jälkeen aina lentoasemalta poistumiseen asti. 
(Euroopan yhteisöjen komissio, 2005.) 
 
Ehdotuksessa yksi komission tavoitteista on se, että matkustaja voisi luottaa saa-
vansa tarvitsemaansa apua riippumatta siitä, mitä lentoyhtiötä ja lentoasemaa jä-
senmaiden alueella käyttää. Tästä syystä avun järjestämisen ja rahoittamisen 
vastuutahoksi on asetettu lentoaseman pitäjä eivätkä yksittäiset lentoyhtiöt. Sa-
malla pyritään välttämään tilannetta, jolloin matkustajalle apua antava taho vaih-
tuu kesken matkaketjun, koska siitä helposti aiheutuu viivytyksiä. Kun apua oli-
si tarjoamassa vain yksi toimija, voitaisiin myös hyötyä suuruuden kautta saata-
vista kustannussäästöistä. Tarkoituksena ei kuitenkaan olisi antaa yhtä toimin-
tamallia eikä yksiä laatuvaatimuksia. Lentoaseman pitäjän tulisi laatia laatuvaa-
timukset sen jälkeen, kun lentoasemaa käyttäviä lentoliikenteen harjoittajia ja 
liikkumisesteisiä matkustajia on kuultu. Näin voitaisiin paremmin sopeuttaa 
standardit kullekin lentoasemalle ja sen käyttämille konetyypeille. Lentoaseman 
pitäjä voisi myös päättää, tarjoaako auttamispalvelut itse vai hankkiiko ne ulko-
puoliselta palveluntarjoajalta hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti. 
Lentoaseman pitäjä voisi myös päättää sopimuksen jakamisesta osiin terminaa-
leittain, lentoyhtiökohtaisesti tai muilla parhaaksi katsomillaan perusteilla. Len-
toaseman pitäjän katsotaan myös olevan sopiva taho perimään kyseiseltä lento-
asemalta kuljetettuihin matkustajamääriin perustuvaa maksua, jolla katetaan 
avunannosta aiheutuvat kulut. (Euroopan yhteisöjen komissio, 2005.) 
 
Asiaa koskevista tarkoista säännöistä hyötyisivät matkustajat, lentoasemat ja 
lentoyhtiöt. Koska lentoliikenne on kansainvälistä toimintaa, voi kansallisten 
sääntöjen välisistä eroista aiheutua suuria vaikeuksia. Lisäksi matkustajien oike-
uksiin liittyvät päätökset on tehtävä nopeasti paikan päällä, minkä vuoksi on eri-
tyisen tärkeää, että asiasta on annettu yhteisön tasolla tarkat säännöt. Komission 
antama asetus olisi direktiiviä parempi keino tarkoitusperien saavuttamiseksi, 
mikä on jo todettu lentomatkustajien oikeuksien suojelua koskevien muiden toi-
menpiteiden yhteydessä. (Euroopan yhteisöjen komissio, 2005.) 
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3.2 Asetusehdotuksen sisältö 

 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusluonnos liikkumisesteisten henkilöi-
den oikeuksista lentoliikenteessä on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 3. Sen 
pääperiaatteet ja velvoitteet on esitelty lyhyesti tässä kappaleessa. 
 
Lentoliikenteen harjoittaja tai sen edustaja tai matkanjärjestäjä ei saisi liik-
kumisesteisyyden perusteella kieltäytyä hyväksymästä varausta lennolle, joka 
lähtee jäsenvaltion alueella sijaitsevalta lentoasemalta, saapuu tällaiselle asemal-
le tai kulkee tällaisen aseman kautta matkansa aikana. Mikäli matkustaja kertoisi 
lentoyhtiölle avuntarpeistaan jo matkavarauksen yhteydessä, olisi lentoaseman 
pitäjällä tiukemmat velvoitteet palveluiden tarjoamiselle lentoasemalla.  
 
Lentoaseman ylläpitäjä olisi vastuussa palvelun tarjoamisesta lähtevän matkus-
tajan osalta lentoaseman saapumispisteestä lentokoneen istuimelle asti ja mat-
kalta palaavan matkustajan osalta lentokoneen istuimelta lentoaseman poistu-
mispisteeseen saakka. Tällaiset pisteet olisi määrättävä vähintään terminaalira-
kennuksen sisääntuloissa, lähtöselvitysauloissa sekä lentoasemalla sijaitsevilla 
rautatie-, metro- ja linja-autoasemilla, taksitolpilla ja lähinnä terminaaliraken-
nuksia sijaitsevilla pysäköintialueilla. 
 
Lentoaseman pitäjä saisi periä lentoasemaa käyttäviltä lentoliikenteen harjoitta-
jilta maksun tämän avun rahoittamiseksi. Lukuun ottamatta lentoasemia, joiden 
vuotuinen liikennemäärä on alle kaksi miljoonaa matkustajaa, lentoaseman pitä-
jän olisi vahvistettava laatuvaatimukset annettavalle avulle ja määritettävä nii-
den noudattamiseksi tarvittavat voimavarat kuultuaan lentoaseman käyttäjiä se-
kä liikkumisesteisiä matkustajia edustavia järjestöjä. Laatuvaatimusten määritte-
ly olisi siis asetusehdotuksen mukaan pakollista Suomessa ainoastaan Helsinki-
Vantaalla. 
 
Lentoaseman ylläpitäjän pitäisi antaa apua siten, että liikkumisesteinen matkus-
taja voi tehdä seuraavat toimenpiteet: 
 

− ilmoittaa lentoasemalle saapumisestaan ja avuntarpeestaan saapumis- ja 
poistumispisteissä terminaalirakennuksissa ja niiden ulkopuolella 

− siirtyä määrätystä pisteestä lähtöselvitystiskille 

− tehdä lähtöselvityksen ja kirjata matkatavarat 

− siirtyä lähtöselvitystiskiltä ilma-alukseen ja läpäistä maastapoistumis- ja 
tullimuodollisuudet ja turvatarkastukset 

− nousta ilma-alukseen siten, että käytössä on hissi, pyörätuoli tai muuta tar-
vittavaa apua 

− siirtyä ilma-aluksen ovelta istumapaikalle 

− viedä matkatavaroita ilma-alukseen ja tuoda ne sieltä 

− siirtyä istumapaikaltaan ilma-aluksen ovelle 
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− poistua ilma-aluksesta siten, että käytössä on hissi, pyörätuoli tai muuta tar-
vittavaa apua 

− siirtyä ilma-aluksesta matkatavara-aulaan ja noutaa matkatavaransa sekä 
läpäistä maahantulo- ja tullimuodollisuudet 

− siirtyä matkatavara-aulasta määrättyyn pisteeseen 

− läpikulkumatkalla ollessaan päästä jatkolennolle siten, että apua annetaan 
ilma-aluksessa ja terminaalissa sekä tarvittaessa terminaalien välillä. 

 
Taulukko 3. Keskeiset muutokset PRM-toiminnoissa asetusehdotukset johdosta. 

Lentoasemalla tulisi jatkossa olla terminaalirakennuksissa ja niiden ulkopuolella 
pisteet, joissa PRM-matkustaja voi ilmoittaa lentoasemalle saapumisestaan ja avun-
tarpeestaan. 

Lentoaseman käyttäjiä kuultuaan lentoaseman pitäjä saisi asettaa maksun PRM-
avulle niin, että maksu perittäisiin lentoyhtiöltä edellisen vuoden koko matkustaja-
määrän perusteella. PRM-avusta aiheutuvaa kulua ei saisi periä matkustajalta itsel-
tään. 

Suurilla lentoasemilla (yli 2 miljoonaa matkustajaa vuodessa) lentoaseman pitäjän 
olisi vahvistettava laatuvaatimukset annettavalle avulle ja määritettävä niiden nou-
dattamiseksi tarvittavat voimavarat kuultuaan lentoaseman käyttäjiä sekä liikkumi-
sesteisiä matkustajia edustavia järjestöjä. Laatuvaatimusten määrittely on asetuseh-
dotuksen mukaan pakollista Suomessa ainoastaan Helsinki-Vantaalla. 

Lentoaseman pitäjän vastuu PRM-palveluista kasvaisi olennaisesti (vaikkei tällä ole 
sopimussuhdetta matkustajan kanssa). 

Asetusehdotus velvoittaisi valvontamekanismin luomiseen. 
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4 MARKKINOILLA OLEVIA LAITTEITA LIIKKUMISESTEISTEN MATKUSTA-
JIEN AUTTAMISEKSI 

 
4.1 Apuvälineet matkustajan nostamiseksi lentokoneen istuimelle ja istuimelta 

 
Markkinoilla on olemassa laitteita, joilla 
tietyissä tilanteissa voidaan luopua 
kantotuolin käytöstä ja siirtää matkustaja 
lentokoneen tuoliin ilman käsivoimin 
tehtävää nostamista. Yksi tällainen laite on 
ErgoPort (kuva 14). Laite ei välttämättä 
kääntösäteensä takia kuitenkaan sovellu 
kaikkiin koneisiin. (ErgoPort, 2005.) 

 
Kuva 14. ErgoPort (ErgoPort, 2005). 

 
 
 
 

4.2 Stair Climber 
 
Useat laitevalmistajat, kuten Scalacombi ja TGR, valmistavat stair clim-
ber -tuolia, joka kykenee nousemaan moottorin avulla portaita yhden ihmisen 
auttamana. Tuolissa on kolme pyöräparia, jotka mukailevat portaiden muotoa 
helpottaen tuolin liikuttamista. Tuoli mahtuu lentokoneen käytävälle, kuten ma-
nuaaliset kantotuolit. 
 
 

4.3 Nostolaitteet matkustajan nostamiseksi asematasolta 
 
Markkinoilla on olemassa erilaisia nostolaitteita liikkumisesteisen matkustajan 
siirtämiseksi kantotuolissa asematasolta lentokoneen ovelle. Laitteiden ominai-
suuksissa on kuitenkin rajoitteita sopivuudessa eri lentokonetyypeille sekä epä-
mukavuustekijöitä niin henkilökunnalle kuin matkustajallekin huonoissa sää-
oloissa. 
 
Eräs tällaisista laitteista on Adaptive Engineering Ltd:n valmistama Mobi-
lift AXR (kuva 15), joka yltää 2,74 metrin korkeudelle (esim. MD-80- ja Bo-
eing 737 -koneet). Laitteen listahinta on noin 20 000 € ilman toimitus- ja koulu-
tuskuluja. 
 
Katettuja hissilaitteita valmistaa esimerkiksi yhdysvaltalainen Lift-A-Loft. Sen 
APX-DPL-laitteisto (kuva 16) nostaa katetun tason aina 4,88 metrin korkeuteen, 
millä yltänee lähes kaikkiin lentokoneisiin. Kuorman maksimipaino on 450 kg. 
Kuvassa 4 on esitetty APX-DPL-laitteisto. (Lift-A-Loft, 2004.) 
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Kuvat 15 ja 16. Liikuteltava hissijärjestelmä liikkumisesteisen matkustajan nos-
tamiseksi koneeseen. Vasemmalla Adaptive Engineering Ltd:n laitteisto, oikeal-
la Lift-A-Loftin APX-DPL. (Adaptive Engineering Ltd., 2004; Lift-A-Loft, 2004). 
 
 

Kuva 17. Rampinin Universal Ambulift (Rampini, 2005). 
 
Italialaiset Rampini ja Aviogei valmistavat myös nostolaiteautoja, joilla matkus-
taja voidaan nostaa suurimpiinkin matkustajakoneisiin. Rampini valmistaa yhtä 
nostolaiteautoa, jonka työskentelykorkeus on 700–5800 mm (kuva 17). Avio-
geillä on erikokoisia laitteita, joista matalimman työskentelykorkeus on 0–4000 
mm ja korkeimman 0–6000 mm. Myös turkkilainen Denge Makina Ltd 
valmistaa nostolaitetta (kuva 18), jolla matkustaja voidaan nostaa lentokoneisiin, 
joiden lattian korkeus on 2350–5600 mm. (Aviogei, 2005; Denge Makina Ltd, 
2005; Rampini, 2005.) 
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Kuva 18. Denge Makina Ltd:n nostolaiteauto (Denge Makina Ltd, 2005). 

 

 
4.4 Liikuteltavat rampit 

 
Matalilta lentokoneilta on mahdollista järjestää siirtyminen asematasolle mat-
kustajasiltojen ja portaitten lisäksi myös rampilla, jota voivat käyttää samanai-
kaisesti niin kävelevät kuin pyörätuoliakin käyttävät matkustajat. Jos ramppia ei 
kuitenkaan pystytä kattamaan, voi sen käyttö muodostua talviolosuhteissa varsin 
vaaralliseksi. Kuvassa 19 on esitetty Adaptive Engineer Ltd. -yrityksen ramppi-
malli. 
 

Kuva 19. Liikuteltava ramppi, jolla saavutetaan esteetön pääsy pieniin lentoko-
neisiin (Adaptive Engineering Ltd., 2004). 
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4.5 Mobile Lounge 
 
Nykyisin varsin harvinainen apuväline matkustajien siirtämiseksi terminaalista 
lentokoneeseen on mobile lounge (kuva 20). Se on ulkoapäin kuin toisesta pääs-
tä suljettu matkustajasilta, joka viedäänkin koneen luokse kumipyörien päällä. 
Mobile lounge nousee mekanisminsa varassa lentokoneen oven tasolle, joten 
myös se mahdollistaa portaattoman siirtymisen sisätiloissa terminaalista lento-
koneeseen. Erona matkustajasiltaan on kuitenkin se, ettei terminaalin tarvitse ol-
la rakennettu kahteen tasoon, sillä terminaaliin kiinnittyessään mobile lounge 
voidaan laskea lähes maan tasoon. Mobile lounget eivät kuitenkaan ole osoittau-
tuneet kokemusten perusteella hyväksi vaihtoehdoksi matkustajasiltoihin verrat-
tuna eikä niiden hankkimista jo olemassa oleville lentoasemille voida pitää jär-
kevänä. Niiden avulla on alun perin haettu kustannussäästöjä terminaalisuunnit-
telussa, kun terminaalin kokoa ei ole tarvinnut mitoittaa vierekkäin pysäköityjen 
lentokoneiden mittojen perusteella. 
 

 
Kuva 20. Mobile lounge käytössä Washington Dulles -lentoasemalla (Metropoli-
tan Washington Airports Authority, 2004). 
 

4.6 Muut laitteet 
 
Muillakin kuin varta vasten liikkumisesteisten matkustajien lentokoneeseen nos-
tamiseen suunnitelluilla laitteilla on mahdollista nostaa matkustaja kantotuolissa 
asematasolta lentokoneen oven korkeudelle. Laitteena lienee mahdollista käyttää 
muuta liikkumisesteisten henkilöiden liikkumista helpottavia laitteita, kunhan ne 
mukautetaan lentoasemakäyttöön.  
 
Esimerkiksi seuraavanlaiset laitteet voisivat tulla kysymykseen joissain tilanteis-
sa: 

− asematasoportaisiin yhdistetty kaidehissi 

− asematasoportaat, joihin on yhdistetty laskeutuva ja nouseva lava 

− maahuolintalaitteiden soveltaminen. 
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5 PÄÄTELMÄT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 

5.1 Laitteet 
 
Nykytilanteessa nostolaitteiden puutteen takia Suomen lentoasemilla liik-
kumisesteisen matkustajan siirtyminen lentokoneeseen ja sieltä pois on epämu-
kavaa ja toimintaan sisältyy enemmän riskejä verrattuna tilanteeseen, jossa mat-
kustajaa ei tarvitsisi kantaa ylös ja alas portaita. Tilanteelta vältytään käytettäes-
sä matkustajasiltoja, mutta tämä ei ole Helsinki-Vantaallakaan mahdollista kuin 
80 prosentille lähtevistä ja saapuvista lennoista. Matkustajan kantaminen käsi-
voimin kantotuolissa ylös ja alas joko lentokoneen omia tai siirrettäviä portaita 
voi kohonneen riskin lisäksi tuntua matkustajasta pelottavalta. Työergonomia on 
kyseisissä työtehtävissä huono. 
 
Nostolaite, jolla käsivoimin portaissa kantamisesta voitaisiin luopua, parantaisi 
lentokoneeseen siirtymistä huomattavasti sekä matkustajan että työntekijöiden 
kannalta. Asetusehdotuksen mukaan lentokoneeseen tulee voida nousta siten, et-
tä käytössä on hissi, pyörätuoli tai muuta tarvittavaa apua. Ehdotusteksti ei kui-
tenkaan edellytä nostotyössä käyttämään välttämättä konevoimaa. 
 
Markkinoilla olevat nostolaitteet ovat kaikki suunniteltu ainoastaan liikkumises-
teisiä matkustajia varten eikä niillä ole varsinaista muuta käyttöä lentoasemalla. 
Kustannustehokkaampi ratkaisu voisi olla design for all -periaatteen mukaisesti 
suunniteltu laite, joka soveltuu kaikkien matkustajaryhmien siirtymiseen lento-
koneeseen. Tällainen laite voisi olla nykyisen porrasauton muunnelma, joka ky-
kenisi nostamaan koneen ovelle myös kantotuolissa olevan matkustajan. 
 

5.2 Menettelytavat 
 
Asetusehdotuksen mukaan vastuu PRM-matkustajien palveluiden saatavuudesta 
ja laadusta siirtyisi lentoaseman pitäjälle. Samalla vastuualue kasvaisi ja selkiy-
tyisi kattamaan alueen lentoaseman saapumispisteistä lentokoneen istuimelle ja 
istuimelta lentoaseman poistumispisteelle. Näiden pisteiden määrä ja sijainti 
riippuisi lentoasemasta, mutta niitä tulisi olla vähintään terminaalirakennuksen 
sisääntuloissa, lähtöselvitysauloissa, lentoaseman yhteydessä olevilla rautatie-, 
metro- ja linja-autoasemilla, taksitolpilla ja lähinnä terminaalirakennuksia sijait-
sevilla pysäköintialueilla. 
 
Lentoliikenteen harjoittajan tai matkanjärjestäjän tulisi toteuttaa kaikki tarpeelli-
set toimenpiteet, jotta se voisi ottaa vastaan ilmoituksia liikkumisesteisten hen-
kilöiden avuntarpeesta kaikissa myyntipisteissään, jotka sijaitsevat perustamis-
sopimuksen soveltamisalaan kuuluvilla jäsenvaltioiden alueilla puhelin- ja In-
ternet-myynti mukaan luettuina. 
 
Helsinki-Vantaa on ainoa lentoasema Suomessa, jonka vuotuinen matkustaja-
määrä ylittää kaksi miljoonaa matkustajaa. Asetusehdotuksen mukaan Helsinki-
Vantaan tulisi näin ollen määritellä laatuvaatimukset avunannolle sekä määritet-
tävä niiden noudattamiseksi tarvittavat voimavarat. Tämä tulisi tehdä sen jäl-
keen, kun lentoaseman käyttäjiä on kuultu lentoaseman käyttäjien komitean 
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kautta (Airport Operators Committee, AOC). Näitä vaatimuksia asetettaessa on 
otettava täysimääräisesti huomioon kansainvälisesti tunnustetut toimintatavat ja 
säännöt koskien liikkumisesteisten matkustajien matkan sujuvuuden edistämistä. 
Laatuvaatimukset tulisi myös julkaista.  
 
Ennen uusien laitteiden hankkimista liikkumisesteisten matkustajien matkusta-
mista Helsinki-Vantaan lentoasemalla olisi mahdollista sujuvoittaa priorisoimal-
la matkustajasiltapaikkoja sen perusteella, onko koneen saapuvissa tai lähtevissä 
matkustajissa liikkumisesteisiä matkustajia. Tämä onnistuu asematasopalvelulle 
annettavilla uusilla suosituksilla. Lentoyhtiöiden tulee myös tiedottaa asema-
tasopalvelulle lentojensa liikuntaesteisistä matkustajista. Tiedottamisen onnis-
tuminen FIDS:n (Flight Information Display System) avulla edellyttää järjes-
telmään pientä muutosta. 
 

Laatuvaatimukset 
 
Helsinki-Vantaan lentoasemalle määriteltävien laatuvaatimusten tulisi kattaa ai-
nakin seuraavat osa-alueet: 

− Kommunikointitapa. Kommunikoinnin välineet ja menetelmät saapumis-
pisteeseen saapuneen matkustajan ja palveluntarjoajan välillä. 

− Infrastruktuuri. Esteettömät reitit lentoasemalle ja -asemalla. 

− Laitteet. Liikkumisesteisten matkustajien auttamiseen tarvittavat laitteet ja 
niiden operointi. 

− Henkilökunnan koulutus. Henkilökunnan koulutustausta sekä työnantajan 
antama koulutus tehtävään. 

− Informaatio.  Uusista menettelytavoista tiedottaminen kohderyhmälle. 
Lentoasemalle saapuville matkustajille annettava informaatio. Matka- ja lip-
putoimistojen sekä internet-varausjärjestelmien antama tiedotus matkavara-
usta tekeville ihmisille. Seuranta siitä, meneekö informaatio sitä tarvitseville. 

− Kilpailuttaminen. Laatuvaatimukset palveluiden hankinnalle sisältäen edel-
lä mainitut kohdat. 

− Vastuista sopiminen ja palautejärjestelmän luonti. 
 

Tavoitetila 
 
Tavoitteena voidaan pitää sitä, että liikkumisesteisten matkustajien siirtyminen 
lentokoneeseen ei tapahdu kantamalla isoilla lentoasemilla (ainakaan Helsinki-
Vantaalla, Oulussa, Rovaniemellä ja Tampere-Pirkkalassa). Asetusehdotus ei 
vaadi luopumaan kantamisesta, mutta tähän kuitenkin pyritään.  
 
Asetusehdotuksen mukaan Helsinki-Vantaan lentoasemalle olisi laadittava laa-
tuvaatimukset, joiden mukaan PRM-palveluiden hankinta ja tarjoaminen toteu-
tetaan. Laatuvaatimukset asetetaan ja toteutetaan kokonaisuudessaan Helsinki-
Vantaalla, kuten asetusehdotus edellyttäisi, mutta laatuvaatimuksia myös sovel-
lettaisiin mahdollisuuksien mukaan Suomen muilla lentoasemilla. Tavoitetilaan 
pääsemiseksi tarvittavia toimenpiteitä on esitetty taulukoissa 4 ja 5. 
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Taulukko 4. Asetusehdotuksen mukaiset toimenpiteet. 
Toimenpide Vastuu Osallistujat Kohde 
Käyttäjien (lentoaseman 
käyttäjien komitean) kuu-
leminen 

Helsinki-
Vantaa 

Helsinki-Vantaa, 
käyttäjien komitea 

Helsinki-
Vantaa 

Laatuvaatimusten laatimi-
nen 

Helsinki-
Vantaa 

Helsinki-Vantaa, 
lentoaseman käyt-
täjien komitea 

Helsinki-
Vantaa 

Laatuvaatimusten seuranta Ilmailulai-
tos 

Ilmailulaitos, Hel-
sinki-Vantaa 

Helsinki-
Vantaa 

Saapumis- ja poistumispis-
teiden määrittely lentoase-
mille 

Lentoase-
mien pitä-
jät 

Lentoasemien pitä-
jät, vammaisjärjes-
töt 

Kaikki 
matkustaja-
liikenteen 
lentoasemat 

Maksun määrittely PRM-
palveluille 

Lentoase-
mien pitä-
jät 

Lentoasemien pitä-
jät, lentoaseman 
käyttäjien komiteat 

Kaikki 
matkustaja-
liikenteen 
lentoasemat 

Informaation keräämisen ja 
välittämisen periaatteet. 

Lentoase-
mien pitä-
jät 

Ilmailulaitos, 
vammaisjärjestöt, 
lentoyhtiöt, mat-
kanjärjestäjät ja 
matkatoimistot 

Koko mat-
kaketju 

 
Taulukko 5. Muut toimenpiteet. 
Toimenpide Vastuu Osallistujat Kohde 
Uuden vastuujaon mukaisen 
toimintamallin luominen ja 
sen tiedottaminen koko pal-
veluketjulle 

ILL/LVM Ilmailulaitos, len-
toyhtiöt, maa-
huolintayhtiöt 

Kaikki 
matkustaja-
liikenteen 
lentoasemat 

Ohjeistus asematasopalve-
lulle saapuvien ja lähtevien 
lentojen priorisoinnista mat-
kustajasiltapaikoille liikun-
taesteisten matkustajien 
mukaan sekä tämän toteut-
taminen ja seuranta 

Helsinki-
Vantaa, 
(Rova-
niemi) 

ILL, maahuolin-
tayhtiöt, lentoyhtiöt 

Helsinki-
Vantaa, (Ro-
vaniemi) 

Laatuvaatimusten mukais-
ten laitteiden rahoituksen 
selvittäminen sekä hankin-
ta/kehittäminen 

Lentoase-
mien pitä-
jät 

Ei vielä tiedossa Ei vielä tie-
dossa 

Erityisryhmien kuuleminen 
kattavammin sekä liikunta-
esteisyyttä koskevien ohjei-
den ja säädösten toteutumi-
sen seuranta suunnittelun ja 
uudis- sekä korjausraken-
tamisen yhteydessä 

Ilmailulai-
tos 

Ilmailulaitos, tulli, 
rajavartiolaitos ja 
muut lentoaseman 
toimijat sekä vam-
maisjärjestöt 

Kaikki 
matkustaja-
liikenteen 
lentoasemat 
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5.3 Kustannukset 
 
Uusien laitteiden kustannukset toimituksineen, asennuksineen, koulutuksineen 
ja huoltokuluineen eivät selviä ilman tarjouskilpailua. 
 
Lentoaseman pitäjä saa asetusehdotuksen mukaan periä lentoasemaa käyttäviltä 
lentoyhtiöiltä edellisen vuoden kokonaismatkustajamääriin perustuvan maksun, 
jolla katetaan PRM-matkustajien auttamisen kulut. Näin ollen mahdollisten uu-
sien laitteiden hankkimisen kustannukset jakautuvat tasaisesti kaikille lentomat-
kustajille. Rahoitustoiminnan tulee olla läpinäkyvää niin, että kaikilla osapuolil-
la on mahdollisuus sitä seurata eikä itse toiminnan perustana saa olla voitolli-
suus, kuten ei aiemminkaan ole ollut.. 
 

5.4 Etenemispolku 
 
Tämänhetkisen arvion mukaan asetus voi olla valmiina ja hyväksyttynä aikaisin-
taan keväällä 2006. Asetuksen sisältöön voi tulla käsittelyvaiheessa vielä muu-
toksia, joten asetusluonnoksen mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ei siten 
ole vielä varmalla pohjalla. Toimenpiteiden valmisteluun voidaan kuitenkin ryh-
tyä jo nyt. Päävastuu käynnistämisestä on liikenne- ja viestintäministeriöllä. Mi-
käli asetusehdotus hyväksytään, tulee liikenne- ja viestintäministeriön keskustel-
la tarvittavista toimenpiteistä Mikkelin ja Seinäjoen kaupunkien kanssa näiden 
ylläpitämien lentoasemien osalta. 
 
Tässä esitettyjen, muiden kuin asetusehdotuksesta aiheutuvien, toimenpide-
ehdotusten toteuttaminen voidaan käynnistää välittömästi. Etenkin Helsinki-
Vantaan saapuvien ja lähtevien lentojen priorisointi matkustajasiltapaikoille lii-
kuntaesteisten matkustajien mukaan voidaan toteuttaa jo nyt ja olemassa olevilla 
järjestelmillä. Vastuu tästä on Helsinki-Vantaan lentoasemalla, mutta myös len-
toyhtiöiden ja maahuolintayhtiöiden tulee sitoutua asiaan. 
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LIITTEET 
 
Liite 1: Lentoasemien vapaaehtoinen sitoumus 
 
Liite 2: Lentoyhtiöiden vapaaehtoisen sitoumuksen liite liikuntarajoitteisten 
matkustajien huomioonottamisesta 
 
Liite 3: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotus liikuntarajoitteisten 
henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä  



LIITE 1:  
LENTOASEMIEN VAPAAEHTOINEN SITOUMUS 

 
• PALVELUT LIIKUNTARAJOITTEISILLE 

 
Lentoaseman on selkeästi tiedotettava, mitä palveluja sillä on tarjota liikuntara-
joitteisten asiakkaittensa käyttöön. Jokainen lentoasema sitoutuu noudattamaan 
uutta erityistä liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeiden huomioonottamiseksi 
laadittua ohjelmaa (ohessa). 
 

• MATKUSTAJIEN LAINMUKAISISTA OIKEUKSISTA TIEDOTTAMINEN 
 
Jokainen lentoasema asettaa strategisesti tärkeillä paikoilla esille Euroopan ko-
mission lentomatkustajan oikeuksia koskevat periaatteet. Euroopan komission 
laatimaa tulevaisuuden toimenpiteitä koskevaa materiaalia, jolla matkustajille 
pyritään tiedottamaan heidän sekä Euroopan unionin että muun kansainvälisen 
oikeuden mukaisista oikeuksistaan. 
 

• AVUNANTO HUOMATTAVAN MYÖHÄSTYMISEN TAI MERKITTÄVÄN LII-
KENNEHÄIRIÖN SATTUESSA 

 
Jokainen lentoasema informoi matkustajia tiedossa olevista myöhästymisistä ja 
pitää matkustajat ajan tasalla niin hyvin kuin mahdollista. Lentoasemalla on aina 
varasuunnitelma myöhästymisen vuoksi vaikeuksiin joutuneita matkustajia var-
ten. Tämä suunnitelma sisältää matkustajien tarvitsemat tärkeimmät palvelut, 
kuten asianmukaiset paikanvarausjärjestelyt, lääkehoito sekä apua niille, joilla 
on erityisiä tarpeita. Näitä ovat esimerkiksi perheet, joilla on pieniä lapsia. Len-
toasema tekee kaikkensa huolehtiakseen siitä, että ravitsemuspalvelut pysyvät 
avoinna tarvittavan ajan. Jokainen lentoasema pyrkii muiden yhteistyökump-
paniensa kanssa asianmukaisin järjestelyin turvaamaan myöhästymistilanteeseen 
joutuneelle matkustajalle tehokkaimman mahdollisen palvelun. 
 

• KULJETUS LENTOASEMILLE 
 
Lentoasema toimii kiinteästi yhteistyökumppaneidensa kanssa kehittääkseen ja 
parantaakseen julkista liikennettä. Aina, kun se on mahdollista, lentoasemat 
pyrkivät edistämään julkisten kulkuvälineiden aikataulujen ja lentoliikenneaika-
taulujen välistä koordinointia. 
 

• PERUSRAKENTEET MATKUSTAJA- JA MATKATAVARASELVITYSTÄ JA 
TURVATARKASTUSTA VARTEN 

 
Lentoasema tarjoaa liikekumppaneilleen (lentoyhtiöt, maahuolintayritykset jne.) 
asiaankuuluvat perusedellytykset asiakkaiden palvelemiseksi niin matkusta-
jaselvityspisteissä, matkatavarakuljetuksessa kuin turva- ja rajatarkastuksissakin. 
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• KUNNOSSAPITO 
 
Lentoasema varmistaa, että kaikki matkustajien palveluun käytettävä kalusto 
huolletaan säännöllisesti ja järjestelmällisesti valmistajan suosittelemien ohjei-
den mukaisesti. Tämä koskee erityisesti lentoaseman sisäistä keskeisiin palve-
luihin käytettävää kalustoa, kuten matkatavaran käsittelyjärjestelmiä, liukupor-
taita, liikkuvia kävelyhihnoja, ilmastointia, hissejä, pysäköintihallien laitteita 
jne. 
 

• MATKATAVARAKÄRRYT 
 
Lentoasema varmistaa, että matkustajille on aina riittävästi hyväkuntoisia, toi-
mivia matkatavarakärryjä niille varatuilla paikoilla. 
 

• OPASTUS JA TIEDOTUS 
 
Lentoasemalla on oltava paikallisen kulttuurin ja kielen vaatimukset huomioon 
ottaen johdonmukaiset, käyttäjäystävälliset ja kattavat opasteet. Kaikki opasteet, 
esitteet ja muu materiaali sekä mahdolliset modernin teknologian tuotteet (kuten 
internet-sivut) toimitetaan yksinkertaisimmalla ja selvimmällä mahdollisella ta-
valla. Lentoasemalla on aina oltava tiedotushenkilökuntaa kaikkialla missä se 
vain on mahdollista. Infopisteiden aukioloajat noudattavat lentoaseman aukiolo-
aikoja. 
 

• PUHTAANAPITO 
 
Lentoaseman julkisten tilojen on aina oltava siistejä. Erityistä huomiota on kiin-
nitettävä WC- ja pesutilojen puhtauteen. 
 

• ASIAKASPALAUTTEEN KÄSITTELY 
 
Lentoasemalla on oltava selkeät ja ymmärrettävät menettelyt asiakaspalautteen 
ja valitusten vastaanottamista ja käsittelyä varten. Asiakaspalaute taltioidaan 
niin, että sitä on helppo käyttää ja hallita. Lentoasemalla on oltava luotettavat 
keinot valvoa, tutkia ja arvioida asiakkaiden kiitoksia, kommentteja ja valituk-
sia. Normaaleissa oloissa lentoasema vastaa valituksiin 28 päivän sisällä niiden 
vastaanottamisesta. Jos tämä aika ei riitä valituksen tutkimiseen, asiakkaalle on 
annettava väliaikainen vastaus ja ilmoitettava viivytyksen syy. 
 

• SÄÄNNÖLLINEN TIEDOTUS 
 
Lentoasema julkaisee säännöllisesti (vähintään kerran vuodessa) asiakastyyty-
väisyyttä koskevan raportin, joka perustuu palautteista saatuihin tuloksiin. Nämä 
raportit ovat kaikkien asiaankuuluvien kansallisten ja kansainvälisten tahojen 
käytettävissä. Suorituksen mittarina pidetään yleensä matkustajatyytyväisyyden 
tasoa, jota tutkitaan kokonaan lentoaseman omassa hallinnassa olevilla sektoreil-
la säännöllisesti. Esimerkkejä poikkeuksista ovat: 

• tilanteet, jolloin vakavan häiriön vuoksi on otettu käyttöön varasuunnitelma; 
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• kun matkustajaselvitys, matkatavaroiden käsittely ja turvatoimenpiteet ovat 
jonkin kolmannen osapuolen vastuulla; 

• kun kyseessä on pääsy lentoasemalle ja palvelun tarjoaa jokin kuljetusalan 
yhteistyökumppani. 

Asiakaspalautteen käsittelemiseen ja vastaamiseen kulunutta aikaa, joka on mää-
ritelty kohdassa 10 ”Asiakaspalautteen käsittely”, mitataan ns. suoritusarvomit-
tarilla. 
 

Ohjelma liikuntarajoitteisten tarpeiden huomioonottamiseksi 
 
Tämän ohjelman tarkoituksena on kohentaa liikuntaesteisten mahdollisuuksia 
käyttää lentoliikennepalveluita. Ohjelma varmistaa, että heidän erityistarpeensa 
tulevat ymmärretyiksi ja hoidetuiksi ja että heidän turvallisuutensa taataan ja 
heidän arvokkuuttaan kunnioitetaan. Näiden perusperiaatteiden pohjalta lento-
asemat laativat vapaaehtoiset säännöt ja ohjeet. Euroopan siviili-
ilmailukonferenssin (ECAC) laatiman asiakirjan nro 30 (sen 5. kappaleen) ja 
Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) asianmukaiset määräykset (jotka 
sisältyvät kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteeseen nro 9) liite-
tään osaksi ohjelmaa. 
 

Liikuntarajoitteisen määritelmä 
 
Liikuntarajoitteiseksi katsotaan henkilö, jonka liikuntakyky on minkä tahansa 
fyysisen vamman (aisti- tai liikuntavamman), älyllisen vajeen, iän tai muun va-
javaisuuden vuoksi heikentynyt niin, että se haittaa hänen mahdollisuuksiaan 
käyttää kuljetuspalveluja normaalisti ja hänen tilansa edellyttää erityistä huolen-
pitoa taikka kaikille matkustajille suunnattujen palveluiden sovittamista hänen 
tarpeisiinsa. 
 

Peruslähtökohdat 

• Liikuntarajoitteisilla on samat liikkumis- ja valinnanvapautta koskevat oi-
keudet kuin muillakin kansalaisilla. Tämä koskee lentomatkustusta siinä 
missä kaikkia muitakin osa-alueita elämässä. 

• Lentoasemilla ja niillä olevien oheispalvelujen tarjoajilla on vastuu myös lii-
kuntarajoitteisten tarpeiden täyttämisestä. Liikuntarajoitteisten itsensä on 
kuitenkin ilmoitettava asianomaisille tahoille, kuinka paljon apua he tarvit-
sevat ja tehdä se oikealla tavalla oikeana ajankohtana. 

• Kaiken informaation on oltava vaivatta myös liikuntarajoitteisten ulottuvilla 
niin, että heillä mahdollisuus suunnitella ja tehdä matkansa itse. 

• Liikuntarajoitteisuutta ei rinnasteta sairauteen, joten liikuntarajoitteiselta ei 
matkustuksen edellytyksenä voida vaatia lääketieteellistä selvitystä vammal-
leen. 

• Liikuntarajoitteisia matkustajia koskevissa kysymyksissä voidaan tarvittaes-
sa kääntyä heitä edustavien järjestöjen puoleen. 

• Henkilökunta koulutetaan asiaankuuluvasti ymmärtämään ja kohtaamaan 
liikuntarajoitteisten tarpeet. 



 
                LIITE 1 
 4

• Valvonta ja turvatarkastukset on suoritettava liikuntarajoitteisten arvokkuut-
ta loukkaamatta. 

• Liikuntarajoitteisille on luotava edellytykset toimia itsenäisesti milloin tämä 
vain on mahdollista. 

• Liikuntarajoitteisen palvelemisesta aiheutuvat kustannukset eivät saa langeta 
suoraan tämän itsensä maksettavaksi. 

 
Lentoasemien perusrakenteet 

 
Lentoasemien perusrakenteiden on oltava toimivia myös liikuntarajoitteisten 
asiakkaiden kannalta. Perusrakenteilla tarkoitetaan: 

• maakuljetuksia sekä terminaali- että kenttäalueella 

• parkkipaikkoja, nosto-, lasku- ja kuljetusjärjestelmiä 

• tiedotusta sekä visuaalisin keinoin että kuulutusten avulla. 
 
 

 



LIITE 2: 
LENTOYHTIÖIDEN VAPAAEHTOISEN SITOUMUKSEN LIITE LIIKUNTARA-
JOITTEISTEN MATKUSTAJIEN HUOMIOONOTTAMISESTA 

 
Esipuhe 

 
Tämän asiakirjan tarkoituksena on edistää liikuntarajoitteisten matkustajien 
mahdollisuuksia käyttää hyväkseen lentokuljetuspalveluja varmistamalla, että 
heidän tarpeensa tulevat ymmärretyiksi ja huomioonotetuksi ja että heidän tur-
vallisuuttaan ja arvokkuuttaan kunnioitetaan. Se on kohdistettu lentoasemilla ja 
lennoilla palveluja tarjoaville lentoyhtiöille ja muodostaa perustan, jota hyväksi 
käyttäen lentoyhtiöt voivat laatia vapaaehtoiset toimintamallinsa. Näitä toimin-
tamalleja laadittaessa otetaan soveltuvin osin huomioon Euroopan siviili-
ilmailukonferenssin (ECAC) julkaiseman asiakirjan nro 30 (sen 5. kappaleen) 
sekä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön (ICAO) määräykset (jotka sisältyvät 
kansainvälisen siviili-ilmailun yleissopimuksen liitteeseen nro 9). Nämä teknis-
luonteiset julkaisut ovat syntyneet yllämainittujen kansainvälisiä normeja ja 
suosituksia julkaisevien järjestöjen toimesta lentoliikennealan ja hallitusten 
edustajien kanssa käytyjen neuvottelujen tuloksena. 
 

Määritelmä 
 
Liikuntarajoitteiseksi katsotaan henkilö, jonka liikuntakyky on minkä tahansa 
fyysisen vamman (aisti- tai liikuntavamman), älyllisen vajeen, iän tai muun va-
javaisuuden vuoksi heikentynyt niin, että se haittaa hänen mahdollisuuksiaan 
käyttää kuljetuspalveluja normaalisti ja hänen tilansa edellyttää erityistä huolen-
pitoa taikka kaikille matkustajille suunnattujen palveluiden sovittamista hänen 
tarpeisiinsa. 
 

Liikuntarajoitteisen määritelmä 
 
Liikuntarajoitteiseksi katsotaan henkilö, jonka liikuntakyky on minkä tahansa 
fyysisen vamman (aisti- tai liikuntavamman), älyllisen vajeen, iän tai muun va-
javaisuuden vuoksi heikentynyt niin, että se haittaa hänen mahdollisuuksiaan 
käyttää kuljetuspalveluja normaalisti ja hänen tilansa edellyttää erityistä huolen-
pitoa taikka kaikille matkustajille suunnattujen palveluiden sovittamista hänen 
tarpeisiinsa 
 

Peruslähtökohdat 
 
Liikuntarajoitteisilla on samat liikkumis- ja valinnanvapautta koskevat oikeudet 
kuin muillakin kansalaisilla. Tämä koskee lentomatkustusta siinä missä kaikkia 
muitakin osa-alueita elämässä.  

• Lentoasemilla ja niillä olevien oheispalvelujen tarjoajilla on vastuu myös 
liikuntarajoitteisten tarpeiden täyttämisestä. Liikuntarajoitteisten itsensä on 
kuitenkin ilmoitettava asianomaisille tahoille, kuinka paljon apua he tarvit-
sevat ja tehdä se oikealla tavalla oikeana ajankohtana. 



 
                LIITE 2 
 2

• Kaiken informaation on oltava vaivatta myös liikuntarajoitteisten ulottuvilla 
niin, että heillä mahdollisuus suunnitella ja tehdä matkansa itse. 

• Liikuntarajoitteisuutta ei rinnasteta sairauteen, joten liikuntarajoitteiselta ei 
matkustuksen edellytyksenä voida vaatia lääketieteellistä selvitystä vammal-
leen. 

• Liikuntarajoitteisia matkustajia koskevissa kysymyksissä voidaan tarvittaes-
sa kääntyä heitä edustavien järjestöjen puoleen. 

• Henkilökunta koulutetaan asiaankuuluvasti ymmärtämään ja kohtaamaan 
liikuntarajoitteisten tarpeet. 

• Valvonta ja turvatarkastukset on suoritettava liikuntarajoitteisten arvokkuut-
ta loukkaamatta. 

• Liikuntarajoitteisille on luotava edellytykset toimia itsenäisesti milloin tämä 
vain on mahdollista. 

• Liikuntarajoitteisen palvelemisesta aiheutuvat kustannukset eivät saa lange-
ta suoraan tämän itsensä maksettavaksi. 

 
Lentoyhtiökäytäntö 

 

• Yksikään lentoyhtiö ei estä liikuntarajoitteisen pääsyä lennolle, paitsi jos 
häntä ei voida kuljettaa turvallisesti tai fyysisesti sijoittaa koneessa. Jos lii-
kuntarajoitteisen kuljetus estyy, kuljetuksesta vastaava lentoyhtiön on 

• esitettävä liikuntarajoitteisen kuljetuksesta kieltäytymiseen johtaneet syyt 
selkeästi ja täsmällisesti. 

• Jos liikuntarajoitteiseksi määritelty matkustaja vakuuttaa tulevansa toimeen 
itse (on itsenäinen ja kykenee hoitamaan itse omat fyysiset tarpeensa lennon 
aikana) lentoyhtiön tulisi hyväksyä tuo vakuutus. Jos tällainen vakuutus an-
netaan, ei lentoyhtiö ole velvoitettu lennon aikana tarjoamaan terveyttä, tur-
vallisuutta tai hygieniavaatimuksia koskevaa apua. 

• Lentoyhtiöt pyrkivät löytämään erilaisia teknisiä ja toiminnallisia vaihtoeh-
toja lentokoneeseen nousemisen helpottamiseksi ja koneen tilojen paranta-
miseksi kaiken kokoisissa lentokoneissa, etenkin suurten muutos- ja uudis-
tustöiden yhteydessä. 

• Jos normaali kulkutie ei ole liikuntarajoitteiselle mahdollinen (esim. liian 
ahtaiden koneiden vuoksi) lentoyhtiöt pyrkivät ehdottamaan hyväksyttävää 
vaihtoehtoa. 

• Kentän ja lentokoneen koosta riippumatta lentokoneeseen nousu ja sieltä 
poistuminen on hoidettava liikuntarajoitteisen arvokkuutta loukkaamatta. 

• Jos tilat antavat myöten, lentoyhtiöt tarjoavat lennoilla välineitä / palveluja 
helpottamaan liikuntarajoitteisen omatoimisuutta terveyden, turvallisuuden 
ja hygienian asettamissa rajoissa. 

• Liikuntarajoitteisilla on lentoturvallisuusvaatimusten asettamissa rajoissa 
yhtäläinen oikeus pyytää tiettyä istumapaikkaa kuin muillakin. Kun lentoyh-
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tiö kieltäytyy lentoturvallisuussyistä osoittamasta tiettyä paikkaa liikuntara-
joitteiselle, yhtiön on kerrottava selkeästi ja täsmällisesti kieltäytymisen syyt. 

• Koulutetut opas- tai palvelukoirat kuljetetaan lentokoneen matkustamossa, 
jos kansalliset maahantulosäännökset ja lentoyhtiön omien säännöt sen sal-
livat. Kun niitä kuljetetaan, tästä ei peritä maksua. 

• Liikuntarajoitteisilta ei peritä maksua mukana olevista perusliikkumista 
edistävistä tai muista vamman kannalta välttämättömistä apuvälineistä. 

• Lentoyhtiöiden on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin, jotta 
liikkumisvälineet tai muut apuvälineet eivät vioittuisi tai katoaisi. Mahdolli-
sissa katoamis- tai vioittumistilanteissa lentoyhtiöt ryhtyvät tarkoituksenmu-
kaisiin toimenpiteisiin voidakseen täyttää henkilön välittömät liikkumistar-
peet. 
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PERUSTELUT 

1. JOHDANTO 

1. Lentoliikenteen yhtenäismarkkinat ovat tuottaneet eurooppalaisille merkittäviä hyötyjä 
muun muassa laajemman reitti- ja lentoyhtiövalikoiman ja alhaisempien hintojen muodossa. 
Yhtenäismarkkinoiden myötä lentomatkustaminen on tullut lähes kaikkien ulottuville, ja 
monille se onkin välttämätön edellytys taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään osallistumiselle. 
Lentomatkustaminen voi olla välttämätöntä esimerkiksi työn, sukulaisten ja ystävien 
tapaamisen sekä vapaa-ajan ja matkailun kannalta. Huonot lentomatkustusmahdollisuudet 
voivat haitata vakavasti monien kansalaisten integroitumista, mikä koituu koko yhteiskunnan 
tappioksi. Siksi olisi luotava tasapuoliset lentomatkustusmahdollisuudet myös 
liikuntarajoitteisuudesta kärsiville henkilöille, oli liikuntarajoitteisuuden syy sitten vamma, 
ikä tai jokin muu tekijä. Liikuntarajoitteisten matkustajien olisi voitava luottaa siihen, että 
heidän tarpeistaan huolehditaan kaikkialla Euroopan yhteisössä riippumatta siitä, mitä 
lentoyhtiötä tai lentoasemaa he aikovat käyttää. 

2. Komissio onkin pitänyt liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksien suojaamista erittäin 
tärkeänä. Komissio nosti tämän yleisen kysymyksen esiin jo vuonna 2000 antamassaan 
tiedonannossa lentomatkustajien suojasta1, ja se ilmaisi aikomuksensa toimia käyttäjien 
oikeuksien puolesta vuonna 2001 antamassaan valkoisessa kirjassa eurooppalaisesta 
liikennepolitiikasta vuoteen 20102. Vuonna 2002 komissio julkaisi lentoyhtiöiden 
matkustajien kanssa tekemiä sopimuksia koskevan keskusteluasiakirjan3, jossa käsitellään 
toiminnallisia kysymyksiä. Asiakirjassa määritellään joukko mahdollisia parannuksia 
matkustajien oikeuksiin ja pyydetään sidosryhmien kommentteja siitä, missä kysymyksissä 
tarvitaan Euroopan unionin toimia. Saatujen lukuisten vastausten ja sidosryhmille järjestetyn 
kuulemistilaisuuden tulosten perinpohjaisen analyysin perusteella komissio on tullut siihen 
tulokseen, että ensisijaisia toimia tarvitaan liikuntarajoitteisten henkilöiden suojelun alalla. 

3. Komissio katsoo kuitenkin, ettei liikuntarajoitteisia henkilöitä tukevaa politiikkaa tulisi 
rajoittaa ainoastaan lentoliikenteeseen. Se on tukenut tutkimusohjelmia, jotka koskevat eri 
liikennemuotojen mukauttamista liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeisiin ja joissa on 
käsitelty muun muassa matalalattiabusseja ja pääsyä kaukoliikenteen linja-autoihin ja juniin. 
Näiden ohjelmien pohjalta on laadittu tai laaditaan lainsäädäntöaloitteita4. Rautateiden osalta 
on käynnistetty useampia toimia. Ensinnäkin tavanomaisen rautatiejärjestelmän 

                                                 
1 Lentomatkustajien suoja Euroopan unionissa - KOM(2000) 365, 21.6.2000. 
2 Eurooppalainen liikennepolitiikka vuoteen 2010: valintojen aika - KOM(2001) 370, 12.9.2001. 
3 Airlines’ contracts with passengers, Energian ja liikenteen pääosaston kuulemisasiakirja, 21.6.2002. 

Kuulemisasiakirja, vastaukset ja yksityiskohtainen yhteenveto kommenteista ovat saatavilla Internetissä 
osoitteessa http://europa.eu.int/comm/transport/air/rights/consult_contract_en.htm. 

4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/85/EY, annettu 20 päivänä marraskuuta 2001, 
matkustajien kuljetuksessa käytettäviä, kuljettajan istuimen lisäksi enemmän kuin kahdeksan istuinta 
käsittäviä ajoneuvoja koskevista erityissäännöksistä (EYVL L 42, 13.2.2002); komission päätös, tehty 
30 päivänä toukokuuta 2002, direktiivin 96/48/EY 6 artiklan 1 kohdan mukaisesta Euroopan laajuisen 
suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän liikkuvan kaluston osajärjestelmää koskevasta 
yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä (EYVL L 275, 11.10.2002); komission päätös, tehty 30 
päivänä toukokuuta 2002, direktiivin 96/48/EY 6 artiklan 1 kohdan mukaisesta Euroopan laajuisen 
suurten nopeuksien rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden 
teknisestä eritelmästä (EYVL L 245, 12.9.2002). 
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yhteentoimivuudesta annetun direktiivin5 perusteella laaditaan parhaillaan yhteentoimivuuden 
teknisiä eritelmiä, jotka koskevat myös liikuntarajoitteisten henkilöiden pääsyä juniin. 
Komission on määrä tehdä näitä teknisiä eritelmiä koskeva päätös vuonna 2005. Toiseksi, 
kuten yhdennettyä eurooppalaista rautatieliikennealuetta koskevassa tiedonannossa6 oli 
ilmoitettu, komissio antoi maaliskuussa 2004 ehdotuksen asetukseksi kansainvälistä 
liikennettä käyttävien matkustajien oikeuksista, liikuntarajoitteiset henkilöt mukaan luettuina7. 
Meriliikenteen alalla matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetussa 
muutetussa direktiivissä8 säädetään liikuntarajoitteisten henkilöiden turvallisuutta koskevista 
vaatimuksista. 

4. Nämä aloitteet olisi nähtävä osana yhteisön syrjinnänvastaista politiikkaa. 
Perusoikeuskirjan 21 artiklassa määrätään yleisestä periaatteesta, jonka mukaan kaikenlainen 
syrjintä, joka perustuu sukupuoleen, rotuun, ihonväriin tai etniseen taikka yhteiskunnalliseen 
alkuperään, geneettisiin ominaisuuksiin, kieleen, uskontoon tai vakaumukseen, poliittisiin tai 
muihin mielipiteisiin, kansalliseen vähemmistöön kuulumiseen, varallisuuteen, syntyperään, 
vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen, on kielletty. Lisäksi EY:n 
perustamissopimuksen 13 artiklan mukaisesti yhteisö voi sille uskotun toimivallan rajoissa 
toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sukupuoleen, rotuun, etniseen alkuperään, uskontoon tai 
vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään tai sukupuoliseen suuntautumiseen perustuvan 
syrjinnän torjumiseksi. Neuvosto antoi 27. marraskuuta 2000 direktiivin 2000/78/EY 
yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista9. Direktiivissä 
kielletään kaikenlainen uskontoon tai vakaumukseen, vammaisuuteen, ikään taikka 
sukupuoliseen suuntautumiseen perustuva välitön tai välillinen syrjintä10. Vammaisuuteen 
liittyen direktiivissä todetaan, että kohtuullisten mukautuksien puuttuminen työpaikalla voi 
merkitä syrjintää. Käytännössä tämä velvoite tarkoittaa, että työnantajien on toteutettava 
asianmukaisia toimenpiteitä varmistaakseen, että vammaisia kohdellaan tasapuolisesti. 
Komissio teki aloitteen vuoden 2003 nimeämisestä Euroopan vammaisten teemavuodeksi, 
minkä neuvosto sittemmin hyväksyi. Jotta tuloksia saataisiin myös vuoden 2003 jälkeen ja 
voitaisiin saavuttaa kestävä ja toimiva lähestymistapa vammaiskysymyksiin, komissio antoi 
lokakuussa 2003 tiedonannon Yhtäläiset mahdollisuudet vammaisille: eurooppalainen 
toimintasuunnitelma [KOM(2003) 650 lopullinen]. Lisäksi komissio katsoo, että on pyrittävä 
muuttamaan kielteisiä asenteita, parannettava tietoisuutta, edistettävä kokemusten vaihtoa ja 
lujitettava kaikkien osapuolten välistä yhteistyötä. 

2. KUULEMISEN TULOKSET 

5. Lentoyhtiöiden tekemiä sopimuksia koskevaa komission keskusteluasiakirjaa 
kommentoitiin vilkkaasti. Komissio sai peräti 47 vastausta eri sidosryhmiltä, erityisesti 
lentoyhtiöiltä ja niitä edustavilta järjestöiltä, kuluttajajärjestöiltä, ministeriöiltä ja valtion 

                                                 
5 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/16/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2001, 

Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta (EYVL L 110, 20.4.2001). 
6 Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille – Kohti yhdennettyä eurooppalaista 

rautatieliikennealuetta - KOM(2002) 18, 23.1.2002. 
7 Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kansainvälisen rautatieliikenteen matkustajien 

oikeuksista ja velvollisuuksista - KOM(2004) 143, 3.3.2004. 
8 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/24/EY, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, 

matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun neuvoston direktiivin 98/18/EY 
muuttamisesta (EUVL L 123, 17.5.2003). 

9 EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16. 
10 Sukupuoleen, rotuun tai etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää käsitellään muissa direktiiveissä.  
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virastoilta. Kuulemisprosessissa kävi ilmi laaja yksimielisyys siitä, että liikuntarajoitteisten 
henkilöiden oikeuksia pitäisi suojella yhteisön lainsäädännöllä. Yleisesti oltiin yhtä mieltä 
siitä, että perusteeton kieltäytyminen kuljettamisesta liikuntarajoitteisuuden perusteella on 
kiellettävä epätasa-arvoisen kohtelun estämiseksi. Toisaalta myös tunnustettiin, että 
lentoyhtiöillä olisi oltava oikeus kieltäytyä kuljettamisesta turvallisuussyistä, jos 
kieltäytymiselle on hyvät perusteet ja siitä säädetään laissa väärinkäytön estämiseksi. Yhtä 
mieltä oltiin myös siitä, ettei liikuntarajoitteisilta matkustajilta saisi periä maksua avusta, jota 
he tarvitsevat lentoliikennettä käyttäessään, vaan että kustannukset olisi tasattava kaikkien 
matkustajien kesken.  

6. Vaikka asiasta vallitseekin näin laaja yksimielisyys, ankarasti eri mieltä ollaan siitä, 
kuuluuko vastuu avun antamisesta lentoasemilla lentoasemille vai lentoyhtiöille. Lentoyhtiöt 
katsovat, että lentoasemien tulisi antaa apua ennen lentoa ja sen jälkeen, koska tämä kuluu 
niiden toimialaan. Avunanto pitäisi järjestää keskitetysti kullakin lentoasemalla ja rahoittaa 
lentoyhtiöiltä perittävällä maksulla, joka on suhteutettu lentoyhtiön matkustajamäärään 
kyseisellä lentoasemalla. Lentoasemien mielestä vastuu taas kuuluu lentoyhtiöille, koska ne 
ovat olleet yhteydessä matkustajiin ja niillä on hallussaan tiedot liikuntarajoitteisista 
matkustajista ja heidän tarpeistaan. 

7. Väittely on jatkunut jo jonkin aikaa, eikä kysymystä ole saatu ratkaistua. Vaikka 
lentoyhtiöiden ja lentoasemien vapaaehtoiset sitoumukset11 kattavat liikuntarajoitteisten 
henkilöiden kohtelun, niissä ei oteta kantaa siihen, kenen pitäisi olla vastuussa avunannosta 
lentoasemilla. Koska liikkuvuudella on suuri merkitys yhteiskuntaan sopeutumisen kannalta, 
tätä kysymystä ei saa jättää avoimeksi. Asia voidaan ratkaista vain lainsäädännöllä, joten 
komissio on päättänyt esittää tämän asetusehdotuksen. Sen avulla saavutetaan kaksi keskeistä 
tavoitetta: ensinnäkin estetään epätasa-arvoinen kohtelu eli kuljettamisesta kieltäytyminen 
liikuntarajoitteisuuden perusteella, ja toisaalta taataan, että liikuntarajoitteiset matkustajat 
voivat saada ilmaiseksi tarvitsemaansa apua, jotta lentomatkustaminen olisi heille todellinen 
vaihtoehto. 

8. Komissio tunnustaa, että useimmat lentoyhtiöt ja lentoasemat pyrkivät tosissaan täyttämään 
liikuntarajoitteisten henkilöiden tarpeet. Itse asiassa lentoliikenne on tässä suhteessa edellä 
monia muita aloja. Komissio tunnustaa myös sen arvokkaan työn, jota Euroopan siviili-
ilmailukonferenssi on tehnyt vuosien varrella liikuntarajoitteisten henkilöiden matkustamisen 
helpottamiseksi12. Komissio haluaa kuitenkin varmistaa, että parhaita käytäntöjä noudatetaan 
kaikilla yhteisön lentoasemilla ja kaikilla niiltä lähtevillä lennoilla ja että näin tapahtuu myös 
jatkossa, vaikka väestön ikääntymisen myötä liikuntarajoitteisten matkustajien määrä kasvaa 
ja lentoyhtiöillä on jatkuva paine leikata kustannuksia kilpailukykynsä säilyttämiseksi. 

                                                 
11 Airline Passenger Service Commitment ja Airport Voluntary Commitment on Air Passenger Service, 

esitetty Lissabonissa 10. toukokuuta 2001 järjestetyssä Euroopan siviili-ilmailukonferenssin ja 
Euroopan unionin vuoropuhelussa. 

12 European Civil Aviation Conference, Document 30, Part 1, ECAC Policy Statement in the Field of Civil 
Aviation Facilitation, ja sen liite ”Code of good conduct in ground-handling for persons with reduced 
mobility”. 
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3. ASETUKSEN OSAT 

Tasapuolista kohtelua koskeva lauseke 

9. Jollei lentoyhtiö voi periä liikuntarajoitteisilta matkustajilta heille annetun avun täysiä 
kustannuksia, mitä ei tietenkään voitaisi hyväksyä, sillä voi olla houkutus kieltäytyä 
kuljettamasta tällaisia matkustajia säästääkseen kustannuksia. Lentoyhtiö voi myös pelätä 
mahdollisia turvallisuusriskejä tai muiden matkustajien kielteisiä reaktioita. Komissio ei halua 
väittää, että tällaiset käytännöt olisivat yleisiä, mutta se katsoo kuitenkin, että matkustajille on 
annettava takuut siitä, ettei heitä kieltäydytä kuljettamasta liikuntarajoitteisuuden perusteella. 
Lentoyhtiö tai matkanjärjestäjä voi joko kieltäytyä ottamasta varausta liikuntarajoitteisilta 
henkilöiltä tai evätä heiltä pääsyn lennolle lentoasemalla. Tästä syystä komissio ehdottaa, että 
lentoyhtiöiltä ja matkanjärjestäjiltä kielletään varauksesta kieltäytyminen tai matkustajien 
lennolle pääsyn epääminen liikuntarajoitteisuuden perusteella lennoilla, jotka lähtevät 
jäsenvaltion alueella sijaitsevalta ja perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalta 
lentoasemalta. Varauksesta kieltäytyminen tai lennolle pääsyn epääminen on kiellettyä myös 
tapauksessa, jossa matkustajat lähtevät kolmannessa maassa sijaitsevalta lentoasemalta 
jäsenvaltion alueella sijaitsevalle ja perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalle 
lentoasemalle, jos lento on osa matkaa, joka alkoi yhteisössä, ja jos kyseisestä lennosta vastaa 
yhteisön lentoliikenteen harjoittaja. 

10. Tällainen takuu ei voi kuitenkaan olla ehdoton. Erittäin vakavasti liikuntarajoitteisten 
henkilöiden kuljettaminen tai useiden liikuntarajoitteisten henkilöiden yhtäaikainen 
kuljettaminen samalla lennolla saattaa olla ristiriidassa vahvistettujen turvallisuusvaatimusten 
kanssa. Se voi esimerkiksi hidastaa ja vaikeuttaa liiaksi lentokoneen evakuointia 
hätätapauksessa. Ehdotetussa asetuksessa olisi siten annettava lentoliikenteen harjoittajille 
mahdollisuus kieltäytyä kuljettamisesta, jos turvallisuussääntöjen noudattaminen sitä 
edellyttää. Väärinkäytösten estämiseksi ne olisi kuitenkin velvoitettava ilmoittamaan 
matkustajille kirjallisesti kuljettamisesta kieltäytymisen syyt sekä asettamaan julkisesti 
saataville turvallisuussäännöt, joita ne soveltavat liikuntarajoitteisten henkilöiden 
kuljettamiseen. 

Avunanto lentoasemilla: joitain erotteluja 

11. Jotta liikuntarajoitteiset henkilöt voisivat matkustaa lentokoneella, he saattavat tarvita 
apua erityistarpeidensa täyttämiseksi. He saattavat esimerkiksi tarvita apua siirtyäkseen 
lentoasemalle saapumispisteestään lentokoneeseen ja lennon laskeuduttua siirtyäkseen 
lentokoneesta lentoasemalta poistumispisteeseensä. Joskus tällaisen avunannon katsotaan 
tarkoittavan pyörätuolin ja avustajan antamista käyttöön lähtöselvitystiskillä, mutta tällainen 
näkemys on liian yksinkertainen eikä ota huomioon tarpeiden monimuotoisuutta. 

12. Ensinnäkin se rinnastaa liikuntarajoitteisen henkilön vammaiseen, joka ei pysty 
kävelemään ja tarvitsee siksi pyörätuolia. Näin onkin joidenkin henkilöiden kohdalla, mutta 
muilla voi olla vammoja, jotka eivät vaikuta heidän kävelykykyynsä, kuten näkö- ja 
kuulovammoja. Tällaiset henkilöt saattavat paremminkin tarvita opastusta, jotta he löytävät 
oikeaan paikkaan, tai heille on annettava ymmärrettävässä muodossa olennaisia tietoja 
esimerkiksi lähtöselvitystiskistä, lähtöportista ja lähtöportin avaamisajasta. Toisaalta taas 
henkilöt, jotka tarvitsevat apua lentoasemalla liikkumiseen, eivät välttämättä ole vammaisia. 
Esimerkiksi monet vanhukset selviytyvät itse jokapäiväisistä askareistaan, mutta eivät pysty 
kävelemään pitkiä matkoja lentoasemilla. Nykyaikaisten lentoasemien entistä suurempi koko 
ja monimutkaisuus aiheuttaa sen, että muutoin omatoimiset henkilöt tarvitsevat apua. 
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Euroopan siviili-ilmailukonferenssi on kehittänyt siviili-ilmailun helpottamista koskevaa 
työtään varten määritelmän, josta tämä monimuotoisuus käy ilmi. Komissio käyttää tätä 
määritelmää tässä ehdotuksessa. 

13. Toiseksi avunanto ei välttämättä ala lähtöselvitystiskillä lähdettäessä tai pääty 
matkatavara-aulaan saavuttaessa. Jotkut liikuntarajoitteiset matkustajat saattavat saapua 
pysäköintialueille taikka linja-auto- tai rautatieasemille ja tarvitsevat sitten apua päästäkseen 
lähtöselvitystiskille. Samoin he saattavat tarvita apua myös siirtyessään matkatavara-aulasta, 
jonne heidät usein jätetään yksin, poistumispisteeseensä lentoasemalta. Lennolta toiselle 
siirtyvät matkustajat saattavat tarvita apua siirtyessään lähtöportilta toiselle ja mahdollisesti 
kokonaan toiseen terminaaliin. Liikuntarajoitteiset henkilöt voivat myös tarvita lisäapua 
esimerkiksi lähtöselvitysmuodollisuuksien ja turva- ja passintarkastusten hoitamisessa, 
matkatavaroiden noutamisessa ja tulliselvityksissä. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki 
liikuntarajoitteiset matkustajat tarvitsisivat tällaisia laajennettuja palveluja, vaan sitä, että niitä 
pitäisi olla saatavilla tarvittaessa. Se ei myöskään tarkoita, että apua olisi annettava kaikkialla 
lentoaseman alueella, vaan ainoastaan sellaisiin pisteisiin ja sellaisista pisteistä, joissa 
liikuntarajoitteiset matkustajat voivat helposti ilmoittaa avuntarpeestaan. 

14. Jotta liikuntarajoitteisilla henkilöillä olisi todellinen mahdollisuus lentomatkustamiseen, 
avunanto on tulkittava laajasti. Sen varmistamiseksi, että saatavilla on kattava valikoima 
palveluja, ehdotetussa asetuksessa olisi vahvistettava vakioluettelo palveluista, joita on 
tarjottava yhteisön lentoasemilla. Oikeudenmukaisuuden ja yhteiskunnallisen osallisuuden 
nimissä liikuntarajoitteisilta henkilöiltä ei pitäisi periä maksua tästä avusta, vaan kustannukset 
tulisi jakaa kaikkien lentomatkustajien kesken. Kuten edellä mainitaan, kuulemisessa kävi 
ilmi, että sidosryhmät tukevat tätä periaatetta, mutta lentoyhtiöt ja lentoasemat ovat eri mieltä 
siitä, kenen pitäisi olla vastuussa avunannon järjestämisestä ja rahoittamisesta. Tämä kysymys 
voidaan ratkaista ainoastaan yhteisön lainsäädännöllä. 

Avunanto lentoasemilla: vaihtoehdot 

15. Kumpi vaihtoehto hyödyttäisi parhaiten jäsenvaltioiden lentoasemilta lähteviä tai niille 
saapuvia liikuntarajoitteisia matkustajia: se, että vastuu avunannosta annetaan lentoasemille, 
vai se, että tämä tehtävä annetaan lentoyhtiöille? Jotta liikuntarajoitteiset henkilöt voisivat 
hyödyntää täysipainoisesti lentoliikenteen suomia mahdollisuuksia, heidän on voitava luottaa 
siihen, että he saavat tarvitsemaansa apua riippumatta siitä, mitä lentoasemaa tai lentoyhtiötä 
he käyttävät. Tällainen luottamus voidaan luoda ainoastaan antamalla takuut siitä, että he 
saavat korvauksetta korkealaatuista apua kaikilla jäsenvaltioiden lentoasemilla. 
Liikuntarajoitteisten matkustajien on myös voitava olla vakuuttuneita siitä, että he saavat 
samanlaista apua ja saman korkealaatuisen kohtelun riippumatta siitä, minkä lentoyhtiön he 
valitsevat. 

16. Yhtenä konkreettisena tavoitteena tulisi olla sen varmistaminen, että apua annetaan 
laajasti ja saumattomasti kaikilla lentoasemilla. Tämä tarkoittaa sitä, että palvelukatkoja ja 
siirtoja yhdeltä palveluntarjoajalta toiselle olisi vältettävä niin pitkälle kuin mahdollista, sillä 
ne aiheuttavat usein viivästyksiä ja pakottavat matkustajat odottamaan uusia avustajia. 
Saumattoman palvelun tarjoaminen kohtuulliseen hintaan olisi huomattavasti helpompaa, jos 
ainoastaan yksi elin vastaisi palvelun tarjoamisesta kullakin lentoasemalla. Tämä helpottaisi 
myös mittakaavaetujen hyödyntämistä esimerkiksi ajoneuvojen ja nostolaitteiden tarjonnassa 
ja käytössä. 
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17. Lentoaseman pitäjällä on laajat velvollisuudet koko lentoaseman alueella ja se sopisi näin 
ollen hyvin kattavan ja saumattoman palvelun tarjoajaksi. Komissio ehdottaakin, että 
lentoaseman pitäjän vastuulle annetaan sen avunannon järjestäminen ja rahoittaminen, jota 
liikuntarajoitteiset henkilöt tarvitsevat lentoliikennettä käyttääkseen. Se voisi tarjota apua joko 
itse tai tehdä sopimuksia palveluntarjoajien kanssa. Toisen vaihtoehdon osalta voidaan todeta, 
että olisi kohtuutonta odottaa, että yksi lentoyhtiö tarjoaisi apua koko lentoaseman alueella 
omille matkustajilleen ja lennolta toiselle siirtyville matkustajille sekä itse käyttämissään 
terminaaleissa että muissa terminaaleissa. 

18. Toisena tavoitteena pitäisi olla sen välttäminen, että lentoyhtiöille annetaan kannustimia 
vähentää kuljettamiensa liikuntarajoitteisten henkilöiden määrää. Jos lentoyhtiö olisi 
vastuussa avunannosta kullakin käyttämällään lentoasemalla ja sille aiheutuisi näin ollen 
kustannukset, jotka vastaavat jota kuinkin kuljetettujen liikuntarajoitteisten matkustajien 
määrää, lentoyhtiölle voisi syntyä houkutus kuljettaa mahdollisimman vähän 
liikuntarajoitteisia matkustajia. Vaikka ne eivät voisikaan suoraan kieltäytyä kuljettamisesta 
rikkomatta tasapuolista kohtelua koskevaa lauseketta, ne voisivat pyrkiä välttämään 
liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamista tarjoamalla huonoa palvelua tai vetoamalla 
väärin turvallisuussääntöihin. Jos lentoyhtiö saisi tällaisen maineen, liikuntarajoitteiset 
henkilöt alkaisivat nopeasti karttaa sitä. Useimmat lentoyhtiöt vastustaisivat voimakkaasti 
tällaisia käytäntöjä, mutta jos muutama yhtiö omaksuisi ne ja saisi merkittäviä 
kustannussäästöjä, muille syntyisi ankara paine seurata perässä. Tämän seurauksena todelliset 
mahdollisuudet lentomatkustamiseen pienenisivät. 

19. Tämä voitaisiin välttää, jos lentoyhtiöt maksaisivat maksuja, jotka on suhteutettu niiden 
tietylle lentoasemalle ja tietyltä lentoasemalta kuljettamaan matkustajamäärään, jolloin 
maksut olisivat riippumattomia kuljetettujen liikuntarajoitteisten henkilöiden määrästä. 
Tällainen ratkaisu vähentäisi merkittävästi lentoyhtiöiden houkutusta minimoida kuljetettujen 
liikuntarajoitteisten henkilöiden määrä (se ei poistaisi houkutusta kokonaan, sillä 
lentoyhtiöiden olisi annettava jonkinasteista apua myös ilma-aluksessa). Se voitaisiin toteuttaa 
perustamalla kullekin lentoasemalle keskitetty järjestelmä ja antamalla sitten järjestelmän 
ylläpitäjälle oikeus periä kaikilta lentoasemaa käyttäviltä lentoyhtiöiltä maksu, joka on 
suhteessa niiden kyseiselle lentoasemalle ja kyseiseltä lentoasemalta kuljettamaan 
matkustajamäärään. Lentoaseman pitäjä olisi jälleen omiaan perimään tällaista maksua, jonka 
olisi oltava kustannusperusteinen ja avoin. Ennen maksun määräämistä olisi myös kuultava 
lentoliikenteen harjoittajia. Kaikkien lentoasemaa käyttävien lentoyhtiöiden pitäisi suorittaa 
maksu riippumatta siitä, ovatko ne asettautuneet yhteisöön tai johonkin kolmanteen maahan. 

20. Asetuksessa lentoasemien pitäjät velvoitettaisiin tarjoamaan liikuntarajoitteisille 
matkustajille määrättyjä palveluja (ks. ehdotuksen liite I) tiettyjen sosiaalisten tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tämä ei tarkoita, että asetuksessa pakotettaisiin soveltamaan yhtä mallia 
olosuhteista riippumatta, vaan päinvastoin siinä sallittaisiin suuri joustavuus. Ensinnäkin 
laatuvaatimuksia ei määrättäisi keskitetysti, vaan kukin lentoaseman pitäjä määrittelisi ne ja 
niihin liittyvät resurssivaatimukset itse kuultuaan ensin lentoasemaa käyttäviä lentoliikenteen 
harjoittajia ja liikuntarajoitteisia matkustajia edustavia järjestöjä. Tällä tavoin vaatimukset ja 
eritelmät voitaisiin sovittaa erilaisten lentoasemien ja käytettyjen ilma-alustyyppien kokoon ja 
muotoon. 

21. Toiseksi ehdotetussa asetuksessa kullekin lentoaseman pitäjälle jätetään vapaus valita 
antavatko ne apua itse vai hankkivatko ne palvelut palveluntarjoajilta, joita voivat olla myös 
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lentoyhtiöt. Palveluhankinnoissa olisi kuitenkin noudatettava julkisia hankintoja koskevaa 
yhteisön lainsäädäntöä13. Jos lentoaseman pitäjä hankkii avustuspalvelut ulkopuolelta, se voi 
vapaasti valita, tekeekö se yhden sopimuksen vai jakaako se palvelut useiden toimittajien 
kesken terminaaleittain, lentoyhtiöittäin tai muulla parhaaksi katsomallaan tavalla. On syytä 
huomata, etteivät lentoasemien pitäjille toimitetut palvelut kuulu maahuolintadirektiivin14 
soveltamisalaan. Kyseinen direktiivi kattaa palvelut, joita palveluntarjoajat tarjoavat 
lentoasemien käyttäjille (lähinnä lentoliikenteen harjoittajille), ja sen tarkoituksena on 
varmistaa tietyissä rajoissa vapaa pääsy näille markkinoille. Nämä kaksi säädöstä eivät siis ole 
päällekkäisiä eivätkä ne aiheuta epäjohdonmukaisuuteen liittyviä ongelmia. 

Avunanto ilma-aluksissa 

22. Joitain liikuntarajoitteisille matkustajille tarkoitettuja palveluja annetaan ilma-aluksissa ja 
ne kuuluvat näin luonnostaan lentoyhtiöiden vastuulle. Esimerkkeinä voidaan mainita 
pyörätuolien ja muiden liikkumisvälineiden kuljettaminen sekä opaskoirien kuljettaminen; 
useimmat lentoyhtiöt sallivat opaskoirien kuljettamisen matkustamossa (ks. asetusehdotuksen 
liite II). Komissio ehdottaa, että lentoyhtiöiden on tarjottava näitä palveluja ilmaiseksi 
jäsenvaltioissa sijaitsevilta lentoasemilta lähtevillä lennoilla. 

Avuntarpeesta ilmoittaminen 

23. Jos liikuntarajoitteisten matkustajien erityistarpeet tunnettaisiin ennen matkaa, 
lentoasemien ja lentoyhtiöiden olisi helpompaa järjestää avun antaminen, tarjota palvelua 
oikeaan aikaan ja käyttää resurssejaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tällä hetkellä ne eivät 
useinkaan saa etukäteisilmoitusta ja niiden on pyrittävä järjestämään palvelu parhaansa 
mukaan. Olisi kuitenkin liiallista tehdä etukäteisilmoituksesta avunsaannin ehto, sillä useat 
lentoasemat ja lentoyhtiöt tarjoavat nykyisin tyydyttävää palvelua ilman tällaista ilmoitusta. 
Yhteisön lainsäädännöllä pitäisi pikemminkin kannustaa matkustajia ilmoittamaan 
avuntarpeesta etukäteen luomatta kuitenkaan velvollisuutta tehdä niin. Komissio ehdottaa 
mekanismia, jossa nämä tekijät ovat tasapainossa. Jos liikuntarajoitteinen matkustaja ilmoittaa 
etukäteen avuntarpeestaan, lentoasemalla on velvollisuus avustaa häntä siten, että hän pääsee 
lennolle. Jos etukäteisilmoitusta ei ole tehty, lentoaseman on ainoastaan tehtävä parhaansa 
varmistaakseen, että liikuntarajoitteinen matkustaja pääsee lennolle. Tämä kannustaisi 
liikuntarajoitteisia matkustajia ilmoittamaan avuntarpeestaan luomatta kuitenkaan 
velvollisuutta, jota pidettäisiin askeleena taaksepäin nykyiseen käytäntöön verrattuna. 

Täytäntöönpanon valvonta 

24. Liikuntarajoitteiset matkustajat ovat heikossa asemassa, jos lentoyhtiöt tai lentoasemat 
eivät täytä velvollisuuksiaan, joten ehdotetun asetuksen täytäntöönpanoa on valvottava 
tiukasti. Tästä syystä komission ehdotukseen sisältyy artikla, jossa jäsenvaltiot velvoitetaan 
määräämään seuraamuksia asetuksen rikkomisesta ja nimeämään elin, joka vastaa asetuksen 
täytäntöönpanon valvonnasta ja matkustajien valitusten käsittelystä. Nämä säännökset ovat 
hyvin lähellä säännöksiä, jotka sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen 

                                                 
13 Neuvoston direktiivi 93/38/ETY, annettu 14 päivänä kesäkuuta 1993, vesi- ja energiahuollon, liikenteen 

ja teletoiminnan alan hankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta (EYVL 
L 199, 9.8.1993). 

14 Neuvoston direktiivi 96/67/EY, annettu 15 päivänä lokakuuta 1996, pääsystä maahuolinnan 
markkinoille yhteisön lentoasemilla (EYVL L 272, 25.10.1996). 
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matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai 
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavasta korvauksesta ja avusta15. 

4. TOISSIJAISUUS JA SUHTEELLISUUS 

25. Yhteisö on luonut lentoliikenteen sisämarkkinat, joilla lentoliikenteen harjoittajat toimivat 
yhtenäisten sääntöjen mukaisesti. Säännöt eivät koskee ainoastaan markkinoille pääsyä, vaan 
myös matkustajien suojelua. Kuten muutkin lentomatkustajat, monet liikuntarajoitteiset 
henkilöt matkustavat jäsenvaltioiden välillä ja hyötyisivät näin suuresti suojelusta, joka on 
yhdenmukaistettu korkealla tasolla. Ilman yhdenmukaisia sääntöjä heillä olisi parhaassa 
tapauksessa erilaiset oikeudet ja huonoimmassa tapauksessa ei lainkaan oikeudellista suojaa. 
Lisäksi heidän olisi vaikea tuntea oikeutensa Euroopassa matkustaessaan ja siten vaatia niiden 
noudattamista. Ilman yhdenmukaisia sääntöjä lentoyhtiöiden olisi toimittava useiden erilaisten 
sääntöjen mukaisesti, mikä lisäisi niiden kustannuksia ja hankaloittaisi menettelyjä. Sen 
vuoksi kansallisilla säännöillä ei saavutettaisi yhteisön keskeisiä tavoitteita, vaikka ne kaikki 
tarjoaisivatkin korkean suojelun tason, ja ne voisivat jopa olla esteenä tavoitteiden 
saavuttamiselle. 

26. Yhteisö on pitkään ollut tietoinen siitä, että lentomatkustajien suojelemiseksi tarvitaan 
yhdenmukaistettuja sääntöjä. Se on antanut lainsäädäntöä lennolle pääsyn epäämisestä 
annettavasta korvauksesta16, lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta17 ja viimeksi 
matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai 
pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavasta korvauksesta ja avusta18. Lisäksi yhteisö on 
antanut lainsäädäntöä matkapaketeista19, joihin sisältyy usein lentokuljetuksia. Ehdotettu 
asetus olisi viimeisin säädös tässä sarjassa. Säädösten antaminen on ainoa toimintakeino, jolla 
yhteisö voi luoda lentomatkustajille oikeuksia. 

27. Tarkoista ja täydellisistä säännöistä hyötyisivät matkustajat, lentoasemat ja lentoyhtiöt. 
Lentoliikenne on hyvin kansainvälistä toimintaa, minkä vuoksi kansallisten sääntöjen väliset 
erot voivat aiheuttaa suuria vaikeuksia. Lisäksi matkustajien oikeuksiin liittyvät päätökset on 
usein tehtävä nopeasti paikan päällä, minkä vuoksi on erityisen tärkeää, että asiasta on annettu 
yhteisön tasolla tarkat säännöt. Tästä syystä asetus on sopivampi väline kuin direktiivi, mikä 
on jo todettu lentomatkustajien oikeuksien suojelua koskevien muiden toimenpiteiden 
yhteydessä. 

28. Komissio on rajannut ehdotuksensa alueisiin, joilla tarkat yhteisön säännöt ovat 
välttämättömiä ja joilla sidosryhmät ovat niitä toivoneet. Asetuksessa lueteltaisiin 

                                                 
15 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, 

matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen 
(ETY) N:o 295/91 kumoamisesta (EUVL L 46, 17.2.2004). 

16 Neuvoston asetus (ETY) N:o 295/91, annettu 4 päivänä helmikuuta 1991, sitä korvausjärjestelmää 
koskevista yhteisistä säännöistä, jota sovelletaan, jos matkustajalta säännöllisessä lentoliikenteessä 
evätään pääsy lennolle (EYVL L 36, 8.2.1991). 

17 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 889/2002, annettu 13 päivänä toukokuuta 2002, 
lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta onnettomuustapauksissa annetun neuvoston asetuksen 
(EY) N:o 2027/97 muuttamisesta (EYVL L 140, 30.5.2002). 

18 Asetus (EY) N:o 261/2004. 
19 Neuvoston direktiivi 90/314/ETY, annettu 13 päivänä kesäkuuta 1990, matkapaketeista, pakettilomista 

ja pakettikiertomatkoista (EYVL L 158, 23.6.1990). 
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lentoasemilla ja ilma-aluksissa annettava apu, mutta siinä ei määriteltäisi yksityiskohtaisesti 
avun sisältöä eikä sitä, miten apua olisi tarjottava. Siinä ei myöskään käsiteltäisi muita aiheita 
kuten ilma-aluksessa olevia välineitä. Vaikka komissio uskoo, että yksityiskohtaisemmat 
yhdenmukaistetut säännöt hyödyttäisivät sekä liikuntarajoitteisia matkustajia että 
lentoliikenteen harjoittajia, se katsoo myös, että yhdenmukaistamisen toteuttaminen 
kansainvälisesti hyväksyttyjen suositusten avulla säilyttää joustavuuden ja mahdollistaa 
mukautumisen erityisiin olosuhteisiin. 

29. Tästä syystä komissio on tukenut liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamisen 
helpottamista koskevaa Euroopan siviili-ilmailukonferenssin työtä. Euroopan siviili-
ilmailukonferenssin suosituksissa annetaan kattavaa opastusta liikuntarajoitteisten henkilöiden 
auttamiseen. Suosituksissa käsitellään muun muassa liikuntarajoitteisille henkilöille sekä 
lentoyhtiöiden ja lentoasemien henkilöstölle annettavia tietoja, viestintävälineitä, henkilöstön 
koulutusta, lentoasemille pääsyä, ilma-alukseen nousuun ja siitä poistumiseen liittyviä 
järjestelyjä, ilma-aluksessa annettavaa apua, ilma-aluksen varusteita ja ryhmämatkoja. 
Euroopan siviili-ilmailukonferenssi hyväksyi äskettäin liikuntarajoitteisten henkilöiden 
maahuolintaa koskevat käytännesäännöt, joissa määritellään suosituksia täydentäviä 
periaatteita ja vaatimuksia. 

30. Komission ehdotuksessa ei puututa kysymyksiin, joita on parempi käsitellä suosituksissa, 
ja siinä rajoitutaan aloihin, joilla yhteisön toiminnan tarve on ilmeinen ja yleisesti hyväksytty. 
Se on siis suhteutettu haluttuun tavoitteeseen ja sopiva olosuhteisiin, joissa tavoite pyritään 
saavuttamaan. 

5. SOSIAALISTEN JA TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 

Sosiaaliset vaikutukset 

31. Liikuntarajoitteisiin henkilöihin eivät lukeudu ainoastaan vammaiset, joita arvioidaan 
olevan yhteisössä noin 45 miljoonaa eli 10 prosenttia väestöstä, vaan myös muut henkilöt, 
jotka eivät pysty käyttämään lentoliikennettä ilman apua. Nämä ovat usein vanhuksia, jotka 
eivät pysty kävelemään pitkiä matkoja suurilla ja nykyaikaisilla lentoasemilla, vaikka 
pystyisivätkin itse hoitamaan jokapäiväiset askareensa. On arvioitu, että jäsenvaltioiden 
lentoasemilta lähtevistä ja niille saapuvista matkustajista apua annetaan noin yhdelle 
prosentille reittilentojen matkustajista20 ja 1,6 prosentille tilauslentojen matkustajista21, mikä 
merkitsee noin seitsemää miljoonaa avustettavaa vuodessa. Pitkällä aikavälillä väestön 
ikääntyminen lisää sekä vammaisten määrää – vammaisuus on iäkkään väestön keskuudessa 
useita kertoja todennäköisempää kuin väestössä yleensä – että sellaisten henkilöiden määrää, 
jotka eivät ole riittävän liikuntakykyisiä käyttääkseen lentoliikennettä omatoimisesti. 

32. Ehdotus edistää merkittävästi tärkeän sosiaalisen tavoitteen saavuttamista eli sitä, että 
liikuntarajoitteisilla henkilöillä on tasapuoliset mahdollisuudet lentomatkustamiseen heidän 
lukumääränsä kasvusta ja lentoyhtiöiden kilpailupaineista huolimatta. Ilman tällaisia 
mahdollisuuksia he eivät ainoastaan menettäisi lentomatkustamisen välittömiä hyötyjä vaan 
myös sen välillisen hyödyn, jonka he saavat täysipainoisemmasta osallistumisesta 
yhteiskunnan taloudelliseen ja sosiaaliseen elämään. He eivät esimerkiksi voisi muiden 

                                                 
20 Lähde: Euroopan lentoyhtiöiden liitto (AEA), joka edustaa reittiliikennettä harjoittavia lentoliikenteen 

harjoittajia alueellisia lentoyhtiöitä lukuun ottamatta. 
21 Lähde: Kansainvälinen tilauslentoyhtiöiden järjestö (IACA). 
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kansalaisten tavoin matkustaa työn takia, tavatakseen sukulaisiaan ja ystäviään tai lähteäkseen 
lomalle. Tästä syystä liikuntarajoitteisten henkilöiden olisi saatava lentoasemilla ja ilma-
aluksissa ilmaiseksi heidän erityistarpeitaan vastaavaa apua. 

33. Asetuksella taattaisiin avunanto siirryttäessä lähtöselvitystiskiltä ilma-alukseen ja ilma-
aluksesta matkatavara-aulaan, mikä on nykyisin yleinen käytäntö, mutta tämän lisäksi myös 
määrätystä lentoasemalle saapumispisteestä ilma-alukseen ja ilma-aluksesta määrättyyn 
lentoasemalta poistumispisteeseen. Vastuun antaminen yhdelle elimelle kullakin 
lentoasemalla loisi olosuhteet saumattomalle palvelulle, jota tarjotaan keskeytyksettä ja 
viiveettä myös silloin, kuin matkustaja vaihtaa yhden lentoyhtiön lennolta toisen lentoyhtiön 
lennoille ja hänen on siirryttävä terminaalista toiseen. 

34. Lentoaseman pitäjä on laajasti vastuussa palveluista koko lentoaseman alueella, joten se 
pystyy täyttämään tämän tehtävän paremmin kuin yksittäiset lentoyhtiöt, mistä syystä 
komissio ehdottaa, että lentoaseman pitäjä vastaa avun antamisesta. Pitkistä keskusteluista 
huolimatta lentoyhtiöt ja lentoasemat eivät ole päässeet yksimielisyyteen siitä, kenelle vastuun 
tulisi kuulua, eivätkä ne todennäköisesti pääse asiasta sopuun myöskään tulevaisuudessa. Jos 
nykyinen tilanne jatkuisi, liikuntarajoitteiset matkustajat saisivat palvelua, joka ei olisi kattava 
eikä saumaton. 

Taloudelliset vaikutukset 

35. Liikuntarajoitteisille matkustajille olisi taattava ilmaiseksi korkeatasoisen avun saanti 
kaikilla lentoasemilla. Heidän pitäisi myös voida vakuuttua siitä, että apua on saatavilla 
tulevaisuudessakin huolimatta siitä, että kustannukset kasvavat ja lentoyhtiöllä on paine 
alentaa niitä kilpailukykynsä säilyttämiseksi. Pyörätuolia käyttävän matkustajan 
avustamisesta lentoasemalla arvioidaan aiheutuvan 24 euron22 tai 30 euron23 kustannukset 
lähdön yhteydessä ja saman verran saavuttaessa. Näin ollen kustannukset olisivat melko 
vaatimattomat, jos liikuntarajoitteisista matkustajista aiheutuvat kokonaiskustannukset 
jaettaisiin kaikkien Euroopan lentomatkustajien kesken (vuonna 2003 matkustajia oli noin 
590 miljoonaa). Nykyisin lentoyhtiöt tarjoavat apua yleensä ilmaiseksi, joten asetuksesta ei 
aiheutuisi kokonaan uusia kustannuksia alalle. On syytä huomata, että ensinnäkin kaikki 
liikuntarajoitteiset matkustajat eivät tarvitse kaikkea tällaista apua, ja että toisaalta asetuksessa 
edellytettäisiin tarjolla olevien palvelujen valikoiman laajentamista. 

36. Liikuntarajoitteisten henkilöiden auttaminen vaikuttaa tätä nykyä lentoyhtiöiden 
voittoihin, varsinkin kun he matkustavat halvemmilla lipuilla. Kilpailu aiheuttaa painetta 
leikata kustannuksia, ja koska liikuntarajoitteisten matkustajien määrä kasvaa pidemmän 
päälle väestön ikääntymisen myötä, on kyseenalaista, voivatko lentoyhtiöt ylläpitää nykyistä 
avunannon tasoa lentoasemilla. Keskeinen kysymys onkin, kuinka jakaa kustannukset eri 
toimijoiden kesken siten, että minimoidaan taloudelliset kannustimet vähentää kuljetettavien 
liikuntarajoitteisten henkilöiden määrää. 

37. Tilanteen jatkaminen nykyisellään ei toimisi. Tällöin kukin lentoyhtiö tarjoaisi rajallista 
apua omille matkustajilleen, yleensä ilmaiseksi. Lentoyhtiöllä olisi taloudellinen kannustin 
minimoida kuljetettavien liikuntarajoitteisten matkustajien määrä, ja ne voisivat usein tehdä 
niin rikkomatta kuljettamisesta kieltäytymistä koskevaa kieltoa. Tällä hetkellä lähes kaikki 

                                                 
22 Lähde: Kansainvälinen tilauslentoyhtiöiden järjestö (IACA). 
23 Lähde: Euroopan lentoyhtiöiden liitto (AEA). 
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lentoyhtiöt hyväksyvät vastuun liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamisesta ja 
avustamisesta, vaikka siitä aiheutuukin huomattavia kustannuksia. Jos kuitenkin yksi 
lentoyhtiö muuttaisi toimintatapaansa, kilpailupaineet pakottaisivat muut joko seuraamaan 
perässä tai perimään avusta maksun. Kumpaakaan vaihtoehtoa ei voida hyväksyä. 

38. Ehdotetulla ratkaisulla vältettäisiin tällaiset ongelmat, sillä kultakin lentoyhtiöltä perittävä 
maksu olisi suhteutettu niiden matkustajien kokonaismäärän, jotka nousevat sen koneisiin tai 
poistuvat niistä tietyllä lentoasemalla. Maksu ei olisi sidoksissa kuljetettujen 
liikuntarajoitteisten matkustajien määrään, joten lentoyhtiöllä ei juurikaan olisi taloudellista 
kannustinta vähentää heidän määräänsä. Ehdotus aiheuttaisi alalle yhden lisäkustannuksen, 
joka aiheutuu laajennetusta avusta, jos ihmiset sitä haluavat. Ehdotuksen tärkein taloudellinen 
vaikutus olisi se, että se muuttaa tapaa, jolla avunanto lentoasemilla järjestetään ja rahoitetaan. 
Vastuu siirtyisi lentoliikenteen harjoittajilta lentoasemien pitäjille. Lentoasemien pitäjät eivät 
kuitenkaan itse vastaisi kustannuksista vaan perisivät ne lentoasemia käyttäviltä lentoyhtiöiltä. 
Lentoyhtiöt johtaisivat kustannukset koko matkustajakunnalleen, jolloin ne jakautuisivat 
laajan ihmisjoukon kesken. Liikuntarajoitteista henkilöä ei tällöin nähtäisi ylimääräisenä 
kustannuksena, vaan häntä kohdeltaisiin samoin kuin ketä tahansa matkustajaa kaikissa 
vaiheissa aina lennon varaamisesta määränpäähän saapumiseen saakka. 

6. YKSITTÄISIÄ ARTIKLOJA KOSKEVAT HUOMAUTUKSET 

Asetuksen 1 artiklassa ilmoitetaan asetuksen pääasiallinen tarkoitus ja soveltamisala. 

Asetuksen 2 artiklassa määritellään asetuksessa käytetyt käsitteet. 

Asetuksen 3 artiklassa lentoliikenteen harjoittajia ja matkanjärjestäjiä kielletään 
kieltäytymästä liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamisesta liikuntarajoitteisuuden 
perusteella. Tämä ei rajoita eräiden poikkeusten soveltamista etenkin perustelluista 
turvallisuussyistä, joista on säädetty laissa. Tästä säädetään 4 artiklassa. 

Asetuksen 5 artiklassa liikuntarajoitteisille henkilöille annetaan oikeus saada lentoasemilla 
liitteessä I määriteltyä apua lennolle lähtiessään, lennolta saapuessaan ja siirtyessään lennolta 
toiselle. Siinä säädetään myös avuntarpeen ilmoittamisesta ennakkoon. 

Asetuksen 6 artiklassa annetaan lentoasemien pitäjien vastuulle 5 artiklassa tarkoitetun avun 
antaminen liikuntarajoitteisille henkilöille ilmaiseksi. Lentoasemien pitäjille annetaan myös 
mahdollisuus periä maksuja lentoliikenteen harjoittajilta tämän avunannon rahoittamiseksi. 

Asetuksen 7 artiklassa edellytetään, että lentoaseman pitäjä vahvistaa avunantoa koskevat 
laatuvaatimukset eri osapuolten asianmukaisen kuulemisen jälkeen. 

Asetuksen 8 artiklassa säädetään, että lentoliikenteen harjoittajien on annettava 
liikuntarajoitteisille henkilöille ilma-aluksissa ilmaiseksi liitteessä II määriteltyä apua. 

Asetuksen 9 artiklassa edellytetään, että lentoliikenteen harjoittajat ja matkanjärjestäjät 
toteuttavat tiettyjä avuntarpeen ennakkoilmoituksiin liittyviä järjestelyjä. 

Asetuksen 10 artiklassa kielletään asetuksella luotujen velvollisuuksien rajoittaminen tai 
poistaminen. 
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Asetuksen 11 artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan nimeämään elimet, jotka vastaavat asetuksen 
täytäntöönpanon valvonnasta ja valitusten käsittelystä. 

Asetuksen 12 artiklassa jäsenvaltiot velvoitetaan määräämään seuraamuksia asetuksen 
rikkomisesta. 

Asetuksen 13 artiklan mukaan komission on laadittava kertomus asetuksen toimivuudesta ja 
tuloksista. 

Asetuksen 14 artiklassa määritetään asetuksen voimaantulopäivä. 
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2005/0007 (COD) 

Ehdotus: 

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS 

liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksista lentoliikenteessä 

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka 

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 
2 kohdan, 

ottavat huomioon komission ehdotuksen24, 

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon25, 

ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon26, 

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä27, 

sekä katsovat seuraavaa: 

(1) Lentoliikenteen yhtenäismarkkinoiden tulisi hyödyttää kaikkia kansalaisia. Siksi myös 
liikuntarajoitteisuudesta kärsivillä henkilöillä, oli liikuntarajoitteisuuden syy sitten 
vamma, ikä tai jokin muu tekijä, olisi oltava samat mahdollisuudet 
lentomatkustamiseen kuin muillakin kansalaisilla. 

(2) Liikuntarajoitteiset henkilöt olisi näin ollen hyväksyttävä kuljetettavaksi eikä heiltä 
saisi evätä pääsyä lennolle heidän puutteellisen liikkuvuutensa perusteella lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa se on perusteltua lakisääteisten turvallisuussyiden takia. 

(3) Tämän asetuksen ei pitäisi vaikuttaa matkustajien oikeuksiin, joista säädetään yhteisön 
lainsäädännössä ja erityisesti matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 
annetussa neuvoston direktiivissä 90/314/ETY28 ja matkustajille heidän lennolle 
pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen 
johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 261/200429. 

                                                 
24 EUVL C XX, XX, s. XX 
25 EUVL C XX, XX, s. XX 
26 EUVL C XX, XX, s. XX 
27 EUVL C XX, XX, s. XX 
28 EYVL L 158, 23.6.1990, s. 59. 
29 EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1. 
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(4) Jotta liikuntarajoitteisilla henkilöillä olisi samanlaiset mahdollisuudet 
lentomatkustamiseen kuin muilla kansalaisilla, heille olisi annettava lentoasemilla ja 
ilma-aluksissa heidän erityistarpeidensa mukaista apua; yhteiskunnallisen osallisuuden 
edistämiseksi kyseisten henkilöiden tulisi saada tätä apua ilmaiseksi. 

(5) Jäsenvaltioiden alueella sijaitsevilla ja perustamissopimuksen soveltamisalaan 
kuuluvilla lentoasemilla annettavan avun pitäisi antaa liikuntarajoitteisille henkilöille 
muun muassa mahdollisuus siirtyä määrätystä lentoasemalle saapumispisteestä ilma-
alukseen ja ilma-aluksesta määrättyyn lentoasemalta poistumispisteeseen, ilma-
alukseen nousu ja siitä poistuminen mukaan luettuina. Avunanto olisi järjestettävä 
siten, että katkot ja viiveet voidaan välttää samalla kun varmistetaan korkeiden ja 
yhtäläisten vaatimusten soveltaminen kaikkialla yhteisössä ja voimavarojen paras 
mahdollinen käyttö lentoasemasta tai lentoyhtiöstä riippumatta. 

(6) Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi jonkin keskitetyn elimen tulisi vastata avun 
antamisesta lentoasemilla. Koska lentoasemien pitäjät ovat keskeisessä asemassa 
palvelujen tarjoamisessa koko lentoaseman alueella, avun antaminen olisi annettava 
niiden vastuulle. 

(7) Avunanto olisi rahoitettava siten, että taakka jaetaan tasapuolisesti kaikkien 
lentoasemaa käyttävien matkustajien kesken ja vältetään houkutus kieltäytyä 
liikuntarajoitteisten matkustajien kuljettamisesta. Kultakin lentoasemaa käyttävältä 
lentoyhtiöltä perittävä maksu, joka on suhteutettu sen lentoasemalle tai lentoasemalta 
kuljettamien matkustajien määrään, vaikuttaa tehokkaimmalta rahoitustavalta. 

(8) Jotta liikuntarajoitteisilla henkilöillä olisi todelliset mahdollisuudet 
lentomatkustamiseen, lentoyhtiöltä olisi vaadittava tietyntyyppisen avun antamista 
ilma-aluksissa. 

(9) Toteutettavan toiminnan tavoitteita, joita ovat korkean ja yhtäläisen suojelun ja 
avunannon tason takaaminen kaikissa jäsenvaltioissa sekä yhdenmukaisten 
olosuhteiden takaaminen taloudellisten toimijoiden toiminnalle yhtenäismarkkinoilla, 
ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan toiminnan 
laajuuden tai vaikutusten takia toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi 
toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun 
toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun 
suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen 
näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. 

(10) Jäsenvaltioiden olisi säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja varmistettava, että niitä sovelletaan. Seuraamusten olisi oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 

(11) Jäsenvaltioiden olisi valvottava ja varmistettava, että tämän asetuksen säännöksiä 
noudatetaan, ja nimettävä asianmukainen elin tätä valvontatehtävää suorittamaan. 
Valvonta ei saisi vaikuttaa liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuteen turvautua 
kansallisen lainsäädännön mukaisesti tuomioistuinmenettelyyn. 

(12) Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, 
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OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN: 

1 artikla 

Tarkoitus ja soveltamisala 

1. Tässä asetuksessa vahvistetaan lentoliikenteessä matkustavien liikuntarajoitteisten 
henkilöiden suojelua ja avustamista koskevat säännöt. 

2. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan lentoliikenteessä matkustaviin 
liikuntarajoitteisiin henkilöihin, jotka lähtevät jäsenvaltion alueella sijaitsevalta ja 
perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalta lentoasemalta, saapuvat tällaiselle 
lentoasemalla tai kulkevat tällaisen lentoaseman kautta. 

3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, tämän asetuksen 3, 4 ja 8 artiklaa 
sovelletaan myös matkustajiin, jotka lähtevät kolmannessa maassa sijaitsevalta 
lentoasemalta jäsenvaltion alueella sijaitsevalle ja perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvalle lentoasemalle, jos lento on osa matkaa, joka alkoi 
yhteisössä, ja jos kyseisestä lennosta vastaa yhteisön lentoliikenteen harjoittaja. 

4. Tämä asetus ei vaikuta matkustajien oikeuksiin, joista säädetään matkapaketeista, 
pakettilomista ja pakettikiertomatkoista annetussa neuvoston direktiivissä 
90/314/ETY ja matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua 
koskevista yhteisistä säännöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksessa (EY) N:o 261/2004. 

2 artikla 

Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

a) ’liikuntarajoitteisella henkilöllä’ henkilöä, jonka liikuntakyky on (sensorisen tai motorisen) 
fyysisen vamman, kehitysvamman, iän, sairauden tai jonkin muun syyn takia rajoittunut 
hänen käyttäessään kulkuneuvoja ja jonka tilanne edellyttää erityishuomiota ja kaikille 
matkustajille tarjolla olevien palvelujen mukauttamista kyseisen henkilön tarpeisiin; 

b) ’lentoliikenteen harjoittajalla’ lentoliikenneyritystä, jolla on voimassa oleva liikennelupa; 

c) ’lennosta vastaavalla lentoliikenteen harjoittajalla’ lentoliikenteen harjoittajaa, joka 
suorittaa tai aikoo suorittaa lennon joko matkustajan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti tai 
sellaisen toisen oikeushenkilön tai luonnollisen henkilön puolesta, joka on tehnyt matkustajan 
kanssa sopimuksen; 

d) ’yhteisön lentoliikenteen harjoittajalla’ lentoliikenteen harjoittajaa, jolla on voimassa oleva 
liikennelupa, jonka jäsenvaltio on myöntänyt yhteisön lentoliikenteen harjoittajien 
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toimiluvista 23 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2407/9230 
mukaisesti; 

e) ’matkanjärjestäjällä’ matkapaketeista, pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 13 päivänä 
kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/314/ETY 2 artiklan 2 ja 3 kohdassa 
tarkoitettua matkanjärjestäjää tai välittäjää, lukuun ottamatta lentoliikenteen harjoittajaa; 

f) ’lentoaseman pitäjällä’ yhteisöä, jolle kansallisen lainsäädännön nojalla on annettu 
tehtäväksi huolehtia erityisesti lentoaseman infrastruktuurien hallinnasta sekä eri tahojen 
toiminnan yhteensovittamisesta ja valvonnasta kyseisellä lentoasemalla tai kyseisessä 
lentoasemajärjestelmässä; 

g) ’lentoaseman käyttäjällä’ luonnollista tai oikeushenkilöä, joka kuljettaa lentoteitse 
matkustajia kyseiselle lentoasemalle tai kyseiseltä lentoasemalta; 

h) ’lentoaseman käyttäjien komitealla’ komiteaa, joka koostuu lentoaseman käyttäjien tai niitä 
edustavien järjestöjen edustajista; 

i) ’varauksella’ sitä, että matkustajalla on lippu tai muu todiste, joka osoittaa, että 
lentoliikenteen harjoittaja tai matkanjärjestäjä on hyväksynyt ja rekisteröinyt kyseisen 
varauksen. 

3 artikla 

Kuljettamisesta kieltäytymisen estäminen 

1. Lentoliikenteen harjoittaja tai sen edustaja tai matkanjärjestäjä ei saa 
liikuntarajoitteisuuden perusteella kieltäytyä hyväksymästä varausta tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvalta lentoasemalta lähtevälle lennolle. 

2. Lentoliikenteen harjoittaja tai sen edustaja tai matkanjärjestäjä ei saa kieltäytyä 
ottamasta ilma-alukseen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvalta lentoasemalta 
lähtevää liikuntarajoitteista henkilöä: 

a) kun henkilöllä on varaus kyseiselle lennolle ja hän ilmoittautuu 
lähtöselvitykseen: 

– siinä määräajassa, jonka lentoliikenteen harjoittaja, matkanjärjestäjä tai 
valtuutettu matkatoimisto on etukäteen kirjallisesti ilmoittanut (sisältää myös 
ilmoittamisen sähköisesti) tai 

– jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, viimeistään 60 minuuttia ennen julkistettua 
lähtöaikaa; tai 

b) kun lentoliikenteen harjoittaja tai matkanjärjestäjä siirtää henkilön toiselle 
lennolle siltä lennolta, jolle hänellä on varaus, siirron syystä riippumatta. 

                                                 
30 EYVL L 240, 24.8.1992, s. 1. 
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4 artikla 

Poikkeukset, erityisehdot ja tiedottaminen 

1. Se estämättä, mitä 3 artiklassa säädetään, lentoliikenteen harjoittaja tai sen edustaja 
tai matkanjärjestäjä voi kieltäytyä hyväksymästä varausta liikuntarajoitteiselta 
henkilöltä tai evätä tältä pääsyn lennolle tai pyytää, että liikuntarajoitteisen henkilön 
seurassa matkustaa toinen henkilö, jos se on välttämätöntä sovellettavien 
lakisääteisten turvallisuusvaatimusten noudattamiseksi tai jos ilma-aluksen koko tai 
matkustamomiehistön perusteltu puuttuminen estää liikuntarajoitteisten henkilöiden 
kuljettamisen, mukaan luettuina tällaisten henkilöiden nousu ilma-alukseen ja 
poistuminen siitä. 

2. Kun lentoliikenteen harjoittaja tai sen edustaja tai matkanjärjestäjä soveltaa edellä 
1 kohdassa säädettyjä poikkeuksia, sen on ilmoitettava kyseiselle 
liikuntarajoitteiselle henkilölle kirjallisesti viiden arkipäivän kuluessa syyt varauksen 
tai lennolle pääsyn epäämiselle tai saattajan vaatimiselle. 

3. Lentoliikenteen harjoittajan tai sen edustajan on pyynnöstä annettava heti saataville 
turvallisuussäännöt, joita se soveltaa liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamiseen, 
sekä tiedot kaikista tällaisten henkilöiden tai liikkumisvälineiden kuljettamista 
koskevista rajoituksista, jotka johtuvat ilma-aluksen koosta tai matkustamomiehistön 
puuttumisesta. Matkanjärjestäjän on pyynnöstä annettava heti saataville 
järjestämiinsä, myymiinsä tai myytäväksi tarjoamiinsa matkapaketteihin, 
pakettilomiin ja pakettikiertomatkoihin sisältyviin lentoihin liittyvät 
turvallisuussäännöt ja rajoitukset. 

5 artikla 

Oikeus avunsaantiin lentoasemilla 

1. Kun liikuntarajoitteinen henkilö lähtee tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvalta 
lentoasemalta, lentoaseman pitäjän on annettava liitteessä I määriteltyä apua siten, 
että kyseinen henkilö pääsee lennolle, jolle hänellä on varaus, edellyttäen, että 
henkilön erityisestä avuntarpeesta on ilmoitettu lentoliikenteen harjoittajalle tai 
matkanjärjestäjälle vähintään 24 tuntia ennen lennon julkistettua lähtöaikaa. 

2. Jos 1 kohdan mukaista ilmoitusta ei ole tehty, lentoaseman pitäjän on toteutettava 
kaikki kohtuulliset toimenpiteet antaakseen liitteessä I määriteltyä apua siten, että 
kyseinen henkilö pääsee lennolle, jolle hänellä on varaus. 

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa annettuja säännöksiä sovelletaan sillä edellytyksellä, että 

a) henkilö ilmoittautuu lähtöselvitykseen: 

– siinä määräajassa, jonka lentoliikenteen harjoittaja tai matkanjärjestäjä on 
etukäteen kirjallisesti ilmoittanut (sisältää myös ilmoittamisen sähköisesti) tai 

– jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, viimeistään tunti ennen julkistettua lähtöaikaa; 
tai 
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b) henkilö saapuu 6 artiklan 4 kohdan mukaisesti määrättyyn pisteeseen 
lentoasemalla: 

– siinä määräajassa, jonka lentoliikenteen harjoittaja tai matkanjärjestäjä on 
etukäteen kirjallisesti ilmoittanut (sisältää myös ilmoittamisen sähköisesti) tai 

– jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, viimeistään kaksi tuntia ennen julkistettua 
lähtöaikaa. 

4. Kun liikuntarajoitteinen henkilö kulkee lentoaseman kautta tai lentoliikenteen 
harjoittaja tai matkanjärjestäjä siirtää hänet jollekin toiselle lennolle siltä lennolta, 
jolle hänellä on varaus, lentoaseman pitäjän on toteutettava kaikki kohtuulliset 
toimenpiteet antaakseen liitteessä I määriteltyä apua siten, että kyseinen henkilö 
pääsee lennolle, jolle hänellä on varaus. 

5. Kun liikuntarajoitteinen henkilö saapuu lentäen tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvalle lentoasemalle, lentoaseman pitäjän on annettava liitteessä I määriteltyä 
apua siten, että kyseinen henkilö pääsee 6 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuun 
poistumispisteeseensä lentoasemalta. 

6 artikla 

Vastuu avun antamisesta lentoasemilla 

1. Lentoaseman pitäjän on annettava liikuntarajoitteisille henkilöille liitteessä I 
määriteltyä apua korvauksetta. Lentoaseman pitäjä voi antaa apua itse tai tehdä 
muiden osapuolten kanssa sopimuksen sen tarjoamisesta. 

2. Lentoaseman pitäjä, joka antaa apua 1 kohdan mukaisesti, voi periä lentoasemaa 
käyttäviltä lentoliikenteen harjoittajilta maksun tämän avun rahoittamiseksi. 

3. Edellä 2 kohdassa tarkoitetun maksun on oltava kustannusperusteinen ja avoin, ja 
ennen sen määräämistä on kuultava lentoaseman käyttäjien komiteaa, jos sellainen 
on olemassa. Maksu on jaettava lentoasemaa käyttävien lentoliikenteen harjoittajien 
kesken suhteessa siihen matkustajamäärän, jonka kukin niistä kuljettaa kyseiselle 
lentoasemalle ja kyseiseltä lentoasemalta. 

4. Kuultuaan lentoaseman käyttäjiä (lentoaseman käyttäjien komitean kautta, jos 
sellainen on olemassa) sekä liikuntarajoitteisia matkustajia edustavia järjestöjä 
lentoaseman pitäjän on määrättävä terminaalirakennuksessa ja sen ulkopuolella 
saapumis- ja poistumispisteet, joissa liikuntarajoitteiset henkilöt voivat helposti 
ilmoittaa saapumisestaan lentoasemalla ja pyytää apua. Tällaiset pisteet on 
määrättävä vähintään terminaalirakennusten sisääntuloissa, lähtöselvitysauloissa, 
rautatie-, metro- ja linja-autoasemilla, taksitolpilla ja lähinnä terminaalirakennuksia 
sijaitsevilla pysäköintialueilla. 
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7 artikla 

Avunannon laatuvaatimukset 

1. Lukuun ottamatta lentoasemia, joiden vuotuinen liikennemäärä on alle kaksi 
miljoonaa matkustajaa, lentoaseman pitäjän on vahvistettava laatuvaatimukset 
liitteessä I määritellylle avulle ja määritettävä niiden noudattamiseksi tarvittavat 
voimavarat kuultuaan lentoaseman käyttäjiä (lentoaseman käyttäjien komitean 
kautta, jos sellainen on olemassa) sekä liikuntarajoitteisia matkustajia edustavia 
järjestöjä. Näitä vaatimuksia asetettaessa on otettava täysimääräisesti huomioon 
kansainvälisesti tunnustetut toimintatavat ja käytännesäännöt, jotka koskevat 
liikuntarajoitteisten henkilöiden kuljettamisen helpottamista. Lentoaseman pitäjän on 
julkaistava laatuvaatimuksensa. 

2. Lentoliikenteen harjoittaja ja lentoaseman pitäjä voivat sopia, että lentoaseman pitäjä 
tarjoaa kyseisen lentoliikenteen harjoittajan lentoasemalle ja lentoasemalta 
kuljettamille matkustajille korkeampilaatuista apua kuin liitteessä I mainituissa 
vaatimuksissa määritellään tai ylimääräisiä palveluja liitteessä I mainittujen 
palvelujen lisäksi. Näiden rahoittamiseksi lentoaseman pitäjä voi periä 
lentoliikenteen harjoittajalta 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun maksun lisäksi 
ylimääräistä maksua, jonka on oltava kustannusperusteinen ja avoin; ennen maksun 
määräämistä on kuultava kyseistä lentoliikenteen harjoittajaa. 

8 artikla 

Lentoliikenteen harjoittajien antama apu 

Lentoliikenteen harjoittajan on annettava liitteessä II määriteltyä apua korvauksetta 
liikuntarajoitteiselle henkilölle, joka lähtee tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvalta 
lentoasemalta tai kulkee sellaisen kautta, edellyttäen, että kyseinen henkilö täyttää 5 artiklan 
3 kohdassa asetetut ehdot. 

9 artikla 

Avuntarpeesta ilmoittaminen 

1. Lentoliikenteen harjoittajan tai matkanjärjestäjän on toteutettava kaikki tarpeelliset 
toimenpiteet, jotta se voi ottaa vastaan ilmoituksia liikuntarajoitteisten henkilöiden 
avuntarpeesta kaikissa myyntipisteissään, jotka sijaitsevat perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvilla jäsenvaltioiden alueilla, puhelin- ja Internet-myynti 
mukaan luettuina. 

2. Kun lentoliikenteen harjoittaja tai matkanjärjestäjä saa ilmoituksen avuntarpeesta, 
sen on välittömästi tiedotettava ilmoituksesta: 

– lähtö-, saapumis- ja kauttakulkulentoasemien pitäjille ja 

– lennosta vastaavalle lentoliikenteen harjoittajalle, jos varausta ei ole tehty 
kyseiselle lentoliikenteen harjoittajalle. 
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3. Lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan on heti lennon lähdön jälkeen 
ilmoitettava saapumislentoaseman pitäjälle, mikäli se sijaitsee perustamissopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvalla jäsenvaltion alueella, liitteessä I määriteltyä apua 
tarvitsevien liikuntarajoitteisten henkilöiden lukumäärä ja tarvittavan avun luonne. 

10 artikla 

Velvollisuuksista luopumista koskeva kielto 

Tämän asetuksen mukaisia liikuntarajoitteisiin henkilöihin kohdistuvia velvollisuuksia ei 
voida rajoittaa eikä niistä voida luopua. 

11 artikla 

Asetuksen rikkominen 

1. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä elin, joka vastaa tämän asetuksen täytäntöönpanon 
valvonnasta jäsenvaltion alueella sijaitsevilta lentoasemilta lähtevien ja niille 
saapuvien lentojen osalta. Tämän elimen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että liikuntarajoitteisten henkilöiden oikeuksia kunnioitetaan, tämän 
asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen laatuvaatimusten noudattaminen 
mukaan luettuna. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava nimetty elin komissiolle.  

2. Mille tahansa 1 kohdan mukaisesti nimetylle elimelle tai muulle jäsenvaltion 
nimeämälle toimivaltaiselle elimelle voidaan tehdä valituksia tämän asetuksen 
väitetystä rikkomisesta. Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä tiedottaakseen 
liikuntarajoitteisille henkilöille heille tämän asetuksen nojalla kuuluvista 
oikeuksistaan ja mahdollisuudesta tehdä valituksia nimetylle elimelle.  

12 artikla 

Seuraamukset 

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen säännösten rikkomiseen sovellettavista 
seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne 
pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä komissiolle viimeistään asetuksen 
voimaantulopäivänä ja ilmoitettava niiden muutoksista viipymättä. 

13 artikla 

Kertomus 

Komissio antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 1 päivään tammikuuta 2010 mennessä 
kertomuksen tämän asetuksen toimivuudesta ja tuloksista. Kertomukseen liitetään tarvittaessa 
lainsäädäntöehdotuksia tämän asetuksen säännösten yksityiskohtaisemmasta 
täytäntöönpanosta tai sen muuttamisesta. 
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14 artikla 

Voimaantulo 

Tämä asetus tulee voimaan --31. 

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa 
jäsenvaltioissa. 

Tehty Brysselissä  

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta 
Puhemies Puheenjohtaja 

                                                 
31 Vuoden kuluttua siitä, kun asetus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä. 



 

FI 23   FI 

LIITE I 

Lentoasemien pitäjien antama apu 

Tarvittava apu ja järjestelyt, jotta liikuntarajoitteiset henkilöt voivat: 

– ilmoittaa lentoasemalle saapumisestaan ja avuntarpeestaan 5 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitetuissa määrätyissä pisteissä terminaalirakennuksissa ja niiden ulkopuolella 

– siirtyä määrätystä pisteestä lähtöselvitystiskille 

– tehdä lähtöselvityksen ja kirjata matkatavarat 

– siirtyä lähtöselvitystiskiltä ilma-alukseen ja läpäistä maastapoistumis- ja 
tullimuodollisuudet ja turvatarkastukset 

– nousta ilma-alukseen siten, että käytössä on hissi, pyörätuoli tai muuta tarvittavaa apua 

– siirtyä ilma-aluksen ovelta istumapaikalle 

– viedä matkatavaroita ilma-alukseen ja tuoda ne sieltä 

– siirtyä istumapaikaltaan ilma-aluksen ovelle 

– poistua ilma-aluksesta siten, että käytössä on hissi, pyörätuoli tai muuta tarvittavaa apua 

– siirtyä ilma-aluksesta matkatavara-aulaan ja noutaa matkatavaransa sekä läpäistä 
maahantulo- ja tullimuodollisuudet 

– siirtyä matkatavara-aulasta määrättyyn pisteeseen 

– läpikulkumatkalla ollessaan päästä jatkolennolle siten, että apua annetaan ilma-aluksessa ja 
terminaalissa sekä tarvittaessa terminaalien välillä. 

Liikkumisvälineiden maahuolinta, sähköpyörätuolit mukaan luettuina (sillä edellytyksellä, 
että kuljetustarpeesta on ilmoitettu 24 tuntia etukäteen eivätkä ilma-aluksen mahdolliset 
tilarajoitukset estä kuljetusta). 

Vaurioituneiden tai kadonneiden liikkumisvälineiden tilapäinen korvaaminen. 

Sertifioitujen palvelukoirien maahuolinta tarvittaessa. 

Lennolle pääsemiseksi tarvittavien tietojen antaminen ymmärrettävässä muodossa. 
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LIITE II 

Lentoliikenteen harjoittajien antama apu 

Sertifioitujen palvelukoirien kuljettaminen matkustamossa kansallisia määräyksiä noudattaen 
lennoilla, joiden aikataulun mukainen kesto on alle viisi tuntia. 

Yhden liikkumisvälineen kuljettaminen kutakin liikuntarajoitteista matkustajaa kohden, 
sähköpyörätuolit mukaan luettuina (sillä edellytyksellä, että kuljetustarpeesta on ilmoitettu 
24 tuntia etukäteen eivätkä ilma-aluksen mahdolliset tilarajoitukset estä kuljetusta). 

Lentoa koskevien tietojen antaminen ymmärrettävässä muodossa. 

Istumapaikan järjestäminen liikuntarajoitteisten henkilöiden yksityisten tarpeiden mukaisesti 
pyynnöstä ja turvallisuusvaatimuksia noudattaen. 




