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VALTIONEUVOSTON ASETUS TASAPAINOISESTA LKHESTYMISTAVASTA
LENTOASEMAN MELUN HALLINNASSA

PMASIALLINEN SIsRLTé
Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin ne téiydentéivéit séiéinnékset, joita
tarvitaan EU:n melunhallinta-asetuksen soveltamista varten. Asetuksella
esitetéén annettavaksi tarkemmat séénnékset lentoaseman
meluntorjuntatavoitteesta, yhteistyéryhméistéi ja sen tehtéivistéi lentomelun
hallinnassa sek'a' toimintarajoitusten arvioinnista ja sité koskevasta péiétéksestéi.
Asetus annettaisiin ilmailulain 129 §:n (sellaisena kuin se on laissa 61/2016)
nojalla.

PERUSTELUT

1. Johdanto

Esitettévé valtioneuvoston asetus olisi osa niiden viranomais- ja muiden
jéirjestelyjen téyténtéénpanoa, joita aiheutuu tasapainoisen léhestymistavan
mukaisista meluun Iiittyvien toimintarajoitusten asettamista unionin lentoasemilla
koskevista séénnbisté ja menettelyisté sekéi direktiivin 2002/30/EY kumoamisesta
annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksesta (EU) Nzo 598/2014,
jéljempéné melunhallinta-asetus. Melunhallinta—asetusta, kuten EU-asetuksia
yleensékin, sovelletaan sinélléén sellaisenaan, mutta kansallisesti on katsottu
tarpeelliseksi, ettéi lentoaseman meluntorjuntatavoitteen asettamisesta,
yhteistyéryhméisté ja sen tehtévisté lentomelun hallinnassa sekéi
toimintarajoitusten arvioinnista ja toimintarajoitusta koskevasta péétéksesté
tarvitaan melunhallinta-asetuksen soveltamisen tueksi tarkempia séénnéksié.

2. Toimintarajoituksen tarpeen arviointi ja toimintarajoitusta
koskeva pfiitfiksentekoprosessi

Toimintarajoitusten tarpeen arviointi ja sen perusteella tehtévé peatés
toimintarajoituksen asettamisesta etenee EU:n melunhallinta-asetuksen
mukaisesti. Melunhallinta-asetuksessa sé'a'detty tasapainoinen léihestymistapa on
kansainvélisesti sovittu menetelmé lentomelun hallinnalle. Se edellyttééi, etté
lentomelua véhennetééin sen léihteelléi eli ilma-alusten melua véhentéméllé,
maank'a'ytén suunnittelun avulla, Ientomenetelmien sekéi toimintarajoitusten
avulla. Tasapainoisen Iéihestymistavan mukaisesti melua on véhennettéivéi
kustannustehokkaalla tavalla ja lentoasemakohtaisesti. Ensisijaisia keinoja ovat
aina melun véhentéminen jo sen léhteellé sekéi maankéytbn suunnittelu niin, ettéi
melulle herkkié toimintoja ei sijoiteta lentoaseman melualueelle. Jos
Ientoliikenteen melua ei kyetéi riittévéssé mééirin hallitsemaan muilla
toimenpiteillé, voidaan tasapainoisen léhestymistavan mukaisesti joutua
asettamaan toimintarajoituksia. Toimintarajoituksilla tarkoitetaan meluun Iiittyvié
toimia, joilla rajoitetaan péésyé lentoasemalle tai lentoasemakapasiteetin
optimaalista kéyttéé. Toimintarajoitukset voivat myés kohdistua vaatimukset
niukasti téyttéivien meluisimpien Ientoalusten liikennéinnin rajoituksiin. Liséiksi
toimintarajoituksia voidaan soveltaa esimerkiksi tiettyinéi vuorokauden aikoina tai
ainoastaan lentoaseman tietyilléi kiitoteillé.

Vaikka toimintarajoituksia koskeva prosessi etenee EU:n melunhallinta-asetuksen
mukaisesti, toimivaltaiset viranomaiset ja niiden vastuunjako seké kansalliseen
pééitéksentekoon Iiittyvéit menettelytavat vaihtelevat jésenvaltioittain. Ilmailulain
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3 §:sséi on séiéidetty, ettéi Liikenteen turvallisuusvirasto on Suomessa
melunhallinta-asetuksen mukainen kansallinen toimivaltainen viranomainen.
Liikenteen turvallisuusviraston toimivalta melunhallinta—asetuksen nojalla
kuitenkin rajautuu Ientoaseman toimintarajoitusten arviointiin ja niiden
asettamiseen. Koska tasapainoisen léhestymistavan mukaan toimintarajoitusten
ei tulisi olla ensisijainen keino véhentéié Ientoliikenteen melua, Liikenteen
turvallisuusvirasto tarvitsee toimintarajoitusten tarpeen arviointia ja niité
koskevan péétéksenteon tueksi tietoa muilta viranomaisilta ja toimijoilta, joilla on
vastuuta muista Ientoliikenteen melun hallintaa ja véhentémisté koskevista
toimenpiteisté.

Lentoaseman ympéristblupaan ja Ientoliikenteen melun hallintaan liittyvissé
asioissa on useita toimivaltaisia viranomaisia, joiden valtuudet ja niiden mukaiset
tehtévéit perustuvat useisiin eri séédbksiin. Melunhallinta-asetuksen Iiséiksi
lentomelun mahdollisille haittavaikutuksille altistumista pyritéién rajoittamaan ja
véhentéméén erityisesti ympéristénsuojelulain (527/2014), maankéytté- ja
rakennuslain (132/1999), terveydensuojelulain (763/1994) seké melutason
ohjearvoista annetun valtioneuvoston péétbksen (992/1992) mukaisesti ja néiihin
lakeihin ja niiden nojalla annettuihin alemman asteisiin séédéksiin siséiltyvin
valtuutuksin.

Aluehallintovirasto toimii ympéristénsuojelulain 21 §:sséi tarkoitettuna valtion
ympéristblupaviranomaisena siten kuin aluehallintovirastoista annetussa laissa
(869/2009) on séédetty. Aluehallintovirastoista annetun lain 4 §:n 1 momentin 5
kohdan mukaan virasto myéntéé ympéristbnsuojelualaan kuuluvat luvat.
Lentoasemilta edellytetéén ympéristblupaa, jonka aluehallintovirasto myéntéié ja
aluehallintovirasto siséllyttéé myénnettéivééin lupaan méiéréiyksiéi
ympéristévaikutusten véihentéimisestéi. Finavia Oyj haki Helsinki-Vantaan
lentoasemalle ympéristélupaa vuonna 2007 ja lupa sai lainvoiman korkeimman
hallinto-oikeuden péétéksellé 21.1.2015. Ympéiristélupa siséiltéié lukuisia melun
hallintaa ja sen seurantaa seké raportointia koskevia lupamééréyksié.

Kunnissa on paikallisia ymp5risténsuojeluviranomaisia seké maankéiytté- ja
rakennuslain (132/1999) nojalla kunnan asema- ja yleiskaavasta vastaavia
viranomaisia. Maakuntaliitot taas ovat maakuntakaavoituksesta vastaavia
viranomaisia. Kaavoituksen Iiséiksi Ientoliikenteen aiheuttamaan meluhaittaan
voidaan vaikuttaa Ientoaseman pitéijén toimenpiteillé ohjaamalla Ientoreittejé
seké Ientoyhtididen kalustovalinnoilla ja laskeutumis- ja nousukéyténnéillé.

Koska toimivaltaisia viranomaisia ja muita vastuutahoja on useita,
valtioneuvoston asetuksella esitetéén annettavaksi tarkemmat séénnékset
ilmailulain 129 §:n 3 momentissa tarkoitetusta yhteistyéryhméstéi, jonka
tehtéivéinéi olisi vélittéé yhteistyéryhmén jésenten kesken tietoa eri viranomaisten
ja muiden toimijoiden toimenpiteisté lentomelun hallinnassa ja melun
véhentémisessé sekéi sovittaa eri viranomaisten toimenpiteitéi yhteen ja seurata
toimenpiteiden toteutusta.

Yhteistyéryhmén Iiséiksi toinen keskeinen tyévéline toimintarajoitusten tarpeen
arvioinnissa olisi Ientoaseman meluntorjuntatavoite, josta on séédetty ilmailulain
129 §:n 2 momentissa ja siiné annetaan valtuutus séétéé myés Ientoaseman
meluntorjuntatavoitteesta valtioneuvoston asetuksella tarkemmin. Lentoaseman
meluntorjuntatavoitteella asetetaan lentomelulle altistumista koskeva
tulevaisuuden tavoite. Tavoitetta asetettaessa tulisi myés ottaa huomioon sen
vaikutukset Suomen Ientoliikennejéirjestelmén kehittémisedellytyksien
turvaamiseen.

Lentokoneiden melu ja sen piirisséi asuvien méiéré on véhentynyt voimakkaasti.
Helsinki-Vantaan Ientoaseman Iiikenteen Ientokonemelun (Lden yli 55 dB) piirisséi
vuonna 1990 asui noin 97 000 ja vuonna 2011 noin 14 000 asukasta. Témé



johtuu lentokonekaluston teknisesté kehittymisesté, Finavian melunhallinnan
toimenpiteistz‘a‘ ja muista meluntorjuntatoimenpiteisté. Erityisesti kolmannen
kiitotien kéyttéénotto vuonna 2002 ja lentoreittien sekéi kiitoteiden kéiytdn
suunnittelu ovat véihenténeet lentomelulle altistumista. Vertailuna muihin
Iiikennemuotoihin, péékaupunkiseudulla asui ympéristémeludirektiivin mukaisten
selvitysten mukaan vuonna 2011 noin 540 000 asukasta vastaavan tasoisen tie-
ja raideliikenteen melun piirisséi.

Meluntorjuntatavoitteen ja tehtévien meluselvitysten seké -ennusteiden valossa
arvioitaisiin tulevaisuuden melutilanteen kehitysté lentoaseman ympéristéssé ja
siten mahdollisten lisétoimenpiteiden tarvetta, mukaan lukien mahdollisten
toimintarajoitusten asettamisen tarvetta. Kun Liikenteen turvallisuusvirasto
asettaa lentoaseman meluntorjuntatavoitteen, se kéy ensin keskustelun
lentoaseman pitéjéin kanssa ja némé yhdessé arvioivat lentoliikenteen ja
lentoliikenteen melutilanteen pitkéin aikavélin kehitysté erityisesti lentoaseman
meluselvitysten ja ~ennusteiden sekéi meluntorjunnan toimintasuunnitelman
néikékulmasta. Finavia tekee Helsinki-Vantaan Ientoasemalla vuosittain
ympéristélupapéétbksen méiéréysten mukaisesti meluselvityksen ja kolmen
vuoden valein melunhallintasuunnitelman, joita voidaan hyédyntéiéi arvioinnissa.

Liséksi ympéristémelun arvioinnista ja hallinnasta annetun Euroopan parlamentin
ja neuvoston direktiivin (2002/49/EY) eli ns. ympéristémeludirektiivin nojalla
Finavia tekee viiden vuoden vélein meluselvityksen ja meluntorjunnan
toimenpideohjelman. Ympéristémeludirektiivi on pantu kansallisesti téyténtéén
ympéristénsuojelulain 151 ja 152 §:lléi sekéi niiden nojalla annetulla
valtioneuvoston asetuksella (801/2004). Edellinen direktiivin téyténtbbnpanossa
kéytetty meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma Helsinki—Vantaan
lentoasemalta valmistuivat vuosina 2012-2013 ja seuraavat tehdéén vuosina
2017-2018. Ympéristémeludirektiivin ja sen mukaisen kansallisen lainséiéidéinnén
liséiksi meluntorjuntatavoitetta asetettaessa tulisi Iuonnollisesti ottaa huomioon
myés muiden edelléi mainittujen kansallisten Iakien ja alemman asteisten
séédésten seké meluntorjunnasta annetun valtioneuvoston péétéksen
(ympéristéministerién raportti 7/2007) tavoitteet melusta aiheutuvien
terveyshaittojen ehkéisemisesté ja ympéiristén pilaantumisen ehkéisemisestéi.

Ennen lentoaseman meluntorjuntatavoitteen asettamista, Liikenteen
turvallisuusviraston olisi esiteltévé esitys lentoaseman meluntorjuntatavoitteesta
myés yhteistyéryhméille ja kuultava asianosaisia.

Esitetyssé yhteistyéryhmésséi tehtéisiin vuosittain arvio siité, miten lentoaseman
meluntorjuntatavoitteen ennakoidaan tulevaisuudessa toteutuvan ja mitéi
toimenpiteitéi eri viranomaiset ovat tehneet lentoliikenteen melun ja sen
haittavaikutusten véhentémiseksi tasapainoisen léhestymistavan mukaisesti.
Varsinainen EU:n melunhallinta-asetuksen mukainen toimintarajoituksen
arviointiprosessi kéynnistyisi kuitenkin vain siiné tapauksessa, ettéi
meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman valossa néyttéiéi
todennékéiselté, etté meluntorjuntatavoite jééi olennaisesti toteutumatta, eiké
témé johdu tilapéisisté syistéi. Talléin Liikenteen turvallisuusvirasto kéynnistéisi
melunhallinta-asetuksen 6 artiklan mukaisen toimintarajoituksen tarpeen
arvioinnin. Toimintarajoituksen tarpeen arvioinnissa kéytettévét menetelmistéi ja
vaatimuksista on séiéidetty melunhallinta-asetuksen 7 artiklassa ja asetuksen
liitteessé I.

Kun Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt EU:n melunhallinta-asetuksen
mukaisen arvioinnin, Liikenteen turvallisuusviraston olisi esiteltévé arvioinnin
tulokset ja sen perusteella tekeménsé esitys toimintarajoitusta koskevaksi
péétékseksi yhteistyéryhmélle, jolloin ryhmén jéisenet voisivat esitt'a'é niist'a'
nékemyksensé. Lis'a'ksi Liikenteen turvallisuusviraston olisi melunhallinta-



asetuksen, ilmailulain (864/2014) sekéi hallintolain (434/2003) mukaisesti
kuultava asianosaisia.

Jos Liikenteen turvallisuusvirasto olisi arvioinnin perusteella péiéitynyt asettamaan
tasapainoiseen léhestymistapaan liittyvié melun toimintarajoituksia, viraston olisi
ilmoitettava Euroopan komissiolle niistéi. Ilmoitukseen olisi liitettévé
melunhallinta-asetuksen 5 artiklan vaatimusten mukainen kirjallinen kertomus,
jossa selitetéiéin toimintarajoituksen asettamisen syyt, Ientoasemalle asetettu
meluntorjuntatavoite, téiméin tavoitteen saavuttamiseksi tarkastellut toimenpiteet
seké tarkastettujen toimenpiteiden todennékdisen kustannustehokkuuden ja
soveltuvin osin niiden rajat ylittévien vaikutusten arviointi. Liikenteen
turvallisuusviraston olisi kuultava yhteistyéryhméiéi myés ilmoituksen ja siihen
liitettéivéin kertomuksen valmistelussa.

3. Yksityiskohtaiset perustelut

Asetuksen 1 §:ss§ sééidettéiisiin melunhallinta-asetuksen soveltamisalaan
kuuluvan Ientoaseman meluntorjuntatavoitteesta. Suomessa vain Helsinki-
Vantaan Ientoasema kuuluu asetuksen soveltamisalan piiriin ja siten vain
Helsinki-Vantaan Ientoasemalle asetetaan meluntorjuntatavoite.

Pykéilén 1 momentin mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto asettaisi
meluntorjuntatavoitteen Ientomelulle altistumista koskevaksi tulevaisuuden
tavoitteeksi. Meluntorjuntatavoitteen ja tehtéivien meluselvitysten seké -
ennusteiden valossa arvioitaisiin Ientoaseman liikenteen ja sen ympéiristén
melutilanteen kehitysté ja siten meluntorjuntatavoite toimisi valineené
toimintarajoitusten tarpeen arvioinnissa. Meluntorjuntatavoite voisi siséltéiéi seké
Iaadullisia ettéi méiéréllisiéi tavoitteita, joiden avulla pyritéén minimoimaan
Ientomelun piirisséi asuvien mééréin kasvua.

Pykéiléin 2 momentin mukaan Liikenteen turvallisuusviraston olisi
meluntorjuntatavoitetta asettaessaan otettava myés huomioon, miten se
vaikuttaa Ientoaseman ja Suomen lentoliikennejéirjestelmén toiminta- ja
kehittémismahdollisuuksiin pitkéilléi aikavélilléi kestévéllé tavalla niin, ettéi erilaiset
taloudelliset, sosiaaliset ja ympéristévaikutukset otetaan tasapainoisella tavalla
huomioon. Tavoitetta asetettaessa olisi otettava huomioon, etté Helsinki-Vantaan
Ientoasemalla on éérimméisen téirkeéi asema Suomen Iiikennejéirjestelméisséi,
etenkin kansainvélisessé henkiléliikenteessé, mutta mybs Finavian
Ientoasemaverkoston péélentoasemana kotimaan liikenteessé. Helsinki-Vantaan
Ientoasemasta on kehittynyt viime vuosien aikana myés Euroopan suurimpiin
kuuluva vaihtomatkustajalentoasema Euroopan ja Aasian véilisesséi liikenteessé ja
témé osaltaan takaa suomalaisille huomattavasti laajemman reittiverkoston ja
palvelutason kuin mihin kotimaan matkustajapotentiaali antaisi edellytyksiéi. Myés
helmikuussa 2015 annettu uusi lentoliikennestrategia on nostanut Helsinki-
Vantaan Ientoaseman kehittémisen kéirkihankkeeksi Suomen lentoliikenteen
kehittéimisesséi.

Meluntorjuntatavoitteen tulisi ohjata siten myés maankéiytén suunnittelua ja
kaavoitusta niin, ettéi Ientoaseman melualueelle ei sijoiteta melulle herkkiéi
toimintoja varmistamatta riittévéé meluntorjuntaa.

Asetuksen 2 §:sséi séédettéisiin yhteistyéryhméin asettamisesta, kokoonpanosta
sekéi sen tehtévisté. Pykélén 1 momentin mukaan Iiikenne— ja viestintéiministerié
asettaisi yhteistyéryhmén eri toimivaltaisten viranomaisten ja toimijoiden
yhteistyétéi varten. Yhteistyéryhméiéin olisi kutsuttava mukaan kaikkien niiden
tahojen edustajat, joilla on toimivaltaa ja vastuuta ilma-alusten meluhaitan
véhentémisestéi, maankéytén suunnittelussa, lentomelua véihentéivisséi
Ientomenetelmisséi ja mahdollisten toimintarajoitusten asettamisessa sekéi
Ientoaseman ympéristéluvan my6ntémisesséi ja valvonnassa. Liikenteen
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turvallisuusvirasto nimeéisi yhteistyéryhmén puheenjohtajan ja muita
yhteistyéryhmén jéiseniéi olisivat ainakin liikenne- ja viestintéiministerié,
ympéristéministerié, puolustusministerié, lentoaseman melualueella sijaitsevat
kunnat, maakuntien Iiitto, aluehallintovirasto, alueen e—keskus (tulevaisuudessa
mahdollisesti itsehallintoalue aluehallintoviraston ja e-keskuksen sijasta),
Finavia sekéi suurimmat Helsinki-Vantaan lentoasemalta liikennéivét lentoyhtiét
ja/tai heidén edustajansa.

Pykéiléin 2 momentissa séédetéén yhteistydryhméin tehtévistéi. Yhteistyéryhmén
tehtéivéinéi olisi véIittéé yhteistyéryhméin jéisenten kesken tietoa eri viranomaisten
ja muiden toimijoiden toimenpiteisté lentomelun hallinnassa ja melun
véhentémisessé sekéi sovittaa eri viranomaisten toimenpiteité yhteen ja seurata
toimenpiteiden toteutusta. Yhteistybryhmé laatisi itselleen tassé momentissa
asetettujen tehtéivien perusteella tarkemman tybsuunnitelman, jossa voitaisiin
esittééi tarkemmin yhteistyt‘jryhmén rooli esimerkiksi erilaisten
meluntorjuntatoimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa, eri toimijoiden
tiedonvaihdossa seké lentoaseman meluntorjuntatavoitteen ja toimintarajoitusten
arvioinnissa. Yhteistyéryhmé voisi tuottaa kaikille siinéi mukana oleville tahoille
liséarvoa néiiden vastuulla olevien meluntorjuntatoimenpiteiden suunnittelua ja
toteutusta varten, kun eri toimivaltaisten viranomaisten ja muiden toimijoiden
tietoisuus muiden vastuulla olevista toimenpiteisté lisééntyisi ja tiedonkulku
parantuisi. Yhteistyén liséiéintyminen voisi osaltaan myés lisétéi toimijoiden
sitoutumista meluntorjuntatyéhdn.

Asetuksen 3 §:sséi séédettéisiin toimintarajoituksen tarpeen arvioinnista ja
p'a'étéksesté asettaa toimintarajoitus. Pykéilén 1 momentin mukaan Liikenteen
turvallisuusviraston olisi ryhdyttéivéi melunhallinta-asetuksen mukaisiin
toimenpiteisiin toimintarajoituksen tarpeen arvioimiseksi vain siiné tapauksessa,
jos meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelman valossa on
todennékéisté, ettéi meluntorjuntatavoite jééi olennaisesti toteutumatta, eiké
témé johdu tilapéisisté syistéi.

Tasapainoisen léhestymistavan mukaisesti ensisijaisesti tulisi turvautua muihin
meluntorjunta- ja hallintatoimenpiteisiin kuin toimintarajoituksiin. Néiist'a' muista
tasapainoisen léihestymistavan mukaisista toimenpiteisté ja niiden
mahdollisuuksista véhentéé lentoliikenteen aiheuttamaa melua tai sen vaikutuksia
Liikenteen turvallisuusviraston pitaisi saada tietoa yhteistyéryhmén jésenilté,
joiden toimivaltaan tai vastuulle némé muut toimenpiteet kuuluvat. Jos muut
tasapainoisen léhestymistavan mukaiset toimenpiteet eivéit olisi riittévén
tehokkaita lentoaseman meluntorjuntatavoitteen toteutumisen nékdkulmasta,
Liikenteen turvallisuusviraston tulisi arvioida lentoaseman toimintarajoituksen
tarpeellisuutta melunhallinta-asetuksen 6 artiklassa tarkoitetulla tavalla ennen
kuin virasto voisi esittéé sellaista lentoasemalle.

Pykéléin 2 momentin mukaan Liikenteen turvallisuusviraston olisi esiteltéivéi
tekeméinséi arviointi seké sen pohjalta Iaadittu esitys yhteistyéryhmésséi, jolloin
yhteistyéryhmén jésenet voisivat esittéé niisté oman nékemyksensé. Liséiksi
Liikenteen turvallisuusviraston olisi kuultava asianosaisia. Velvollisuus
kuulemisiin tulee suoraan melunhallinta-asetuksesta, ilmailulaista seké
hallintolaista, joten néisté ei tarvitse tasséi yhteydesséi séétéé erikseen.

Jos arviointi johtaisi toimintarajoituksen asettamiseen, Liikenteen
turvallisuusviraston olisi noudatettava niiden asettamisessa melunhallinta-
asetuksen mukaisia menettelytapoja ja mééréiaikoja.

Pykéléin 4 momentin mukaan Liikenteen turvallisuusviraston olisi kuultava asiassa
myés Iiikenne— ja viestintéministeribté, jota on pidettévé edellé tarkoitettuna
asianosaisena Iiikennejérjestelméisuunnittelusta vastaavana ministeriéné.
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Pykélén 5 momentin mukaan Liikenteen turvallisuusviraston tekeméiéin
péétékseen saisi hakea oikaisua siten kuin hallintolaissa séiéidetéién.

4. Voimaantulo

Asetuksen 4§:sséi séédettéisiin asetuksen voimaantulosta. Asetuksen esitetéién
tulevan voimaan 13 péiivénéi keséikuuta 2016. Ehdotettu voimaantulon ajankohta
liittyy siihen, ettéi kyseisenéi péivéné aletaan soveltaa EU:n melunhallinta-
asetusta.



Valtioneuvoston asetus tasapainoisesta Ifihestymistavasta lentoaseman
melun hallinnassa

Valtioneuvoston péiéitéksen mukaisesti séi'a'detééin 7 péivéinéi marraskuuta 2014
annetun ilmailulain (864/2014), sellaisena kuin se on laissa (61/2016), 129 §:n 4
momentin nojalla:

1 §

Lentoaseman meluntorjuntatavoite

Liikenteen turvallisuusviraston on asetettava melunhallinta-asetuksen
soveltamisalan piiriin kuuluvalle lentoasemalle meluntorjuntatavoite, joka toimii
vélineené lentoaseman Iiikenteen ja sen ympéiristbn melutilanteen kehityksen ja
meluun liittyvien toimintarajoitusten tarpeen arvioinnissa.

Lentoaseman meluntorjuntatavoitetta asettaessaan Liikenteen
turvallisuusviraston on otettava huomioon, mité vaikutuksia tavoitteella on
lentoaseman ja Suomen lentoliikennejérjestelméin toiminta- ja
kehittéimismahdollisuuksien turvaamiseen pitkéllé aikavélilléi kestévéllé tavalla.

2 §

Yhteistybryhmé ja sen tehtéva'

Liikenne- ja viestintéministerib asettaa ilmailulain 129 §:n 3 momentissa
tarkoitetun yhteistyéryhmén. Yhteistyéryhméiéin on kutsuttava mukaan kaikkien
niiden tahojen edustajat, joilla on toimivaltaa ja vastuuta ilma-alusten melun
véhentémisest'a' sen léhteellé, maankéytén suunnittelussa, lentomelua
véihentévisséi lentomenetelmisséi ja mahdollisten toimintarajoitusten
asettamisessa sekéi lentoaseman ympéristéluvanmyéntéimisesséi ja valvonnassa.
Liikenteen turvallisuusvirasto nimeéiéi yhteistyéryhmén puheenjohtajan.

Yhteistyéryhméin tehtévéné on vélittéé yhteistybryhmén jéisenten kesken tietoa
eri viranomaisten ja muiden toimijoiden toimenpiteisté lentomelun hallinnassa ja
melun véhentémisessé sekéi sovittaa eri viranomaisten toimenpiteité yhteen. ja
seurata toimenpiteiden toteutusta.

3§

Toimintarajoitusten tarpeen arviointi ja péétb‘s toimintarajoituksesta

Jos on meluselvitysten ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmien valossa
todennékéisté, ettéi meluntorjuntatavoite jéé olennaisesti toteutumatta, eiké
téimé johdu tilapéisistéi syistéi, Liikenteen turvallisuusviraston on ryhdyttév'a'
melunhallinta-asetuksen mukaisiin toimenpiteisiin toimintarajoituksen
arvioimiseksi.

Kun Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt arvioinnin toimintarajoituksen
tarpeesta ja sen mukaisen esityksen péétékseksi, viraston on esiteltévéi
toimintarajoitusta koskeva arviointi ja sen mukainen péétésesitys 2 §:sséi



tarkoitetussa yhteistyéryhméisséi, jolloin yhteistyéryhméin jéisenet voivat esittéiéi
niistéi nakemyksensé.

Liikenteen turvallisuusviraston on kuultava toimintarajoituksen asettamisen
tarpeellisuutta arvioidessaan sekéi sen asettamisesta péiéittéesséién myés liikenne-
ja viestintéministeriétfi.

Liikenteen turvallisuusviraston tekeméén péiéitékseen saa hakea oikaisua siten
kuin hallintolaissa (434/2003) sééidetéién.

4§
Voimaantulo

Téiméi asetus tulee voimaan 13 péiivéiné keséikuuta 2016.

Helsingisséi péivéné kuuta 2016.

Liikenne- ja viestintéiministeri Anne Berner
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Asia Lausuntopyynté lentoaseman melun hallintaa koskevasta valtioneuvoston asetusluonnoksesta

Liikenne- ja viestintéministerib toimittaa ohessa lausunnolle luonnoksen lentoaseman melun
hallintaa koskevasta valtioneuvoston asetuksesta. Valtioneuvoston asetus annettaisiin ilmailu-
lain (sellaisena kuin se on laissa 61/2016) 129 §:n nojalla ja valtioneuvoston asetus olisi osa
niitéi kansallisia jéirjestelyjé, joita tarvitaan EU:n melunhallinta-asetuksen soveltamista varten.
EU:n melunhallinta-asetuksen soveltamisalan piiriin kuuluu Suomessa vain Helsinki-Vantaan
Ientoasema. EU:n melunhallinta-asetusta sovelletaan kaikissa EU:n jéisenvaltioissa sellaisenaan,
mutta kansallisesti on katsottu tarpeelliseksi asettaa toimivaltaisten viranomaisten ja muiden
toimijoiden yhteistyéryhmé sekéi séiéitéiéi lentoaseman meluntorjuntatavoitteesta, joka toimisi
valineenéi lentoaseman melutilanteen kehityksen ja toimintarajoitusten tarpeen arvioinnissa. Li-
séksi valtioneuvoston asetuksella séiéidettéiisiin Liikenteen turvallisuusviraston toimintarajoituk-
sia koskevasta arvioinnista ja sen perusteella tehdysté péétéksestéi.

Liikenne- ja viestintéministerié pyytéiéi jakelussa mainittuja toimittamaan lausunnon Iiikenne- ja
viestintéiministeriébn viimeistééin 6.4.2016 mennessé osoitteisiin (kig’gamoimfl ja gig;
to.§aari@Ivm.fi).

Mikael Nyberg ‘

Ylijohtaja Lahetetaan {Z k . /6t [4 4w;W
tiedoksi ja toimenpii-i:ii v:rton
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Luonnos valtioneuvoston asetukseksi

296 0.8

Liikenne- ja viestintfiministerié Kéyntiosoite Postiosoite Puhelin www.|vm.fi
Eteléesplanadi 16 PL 31 029516001 etunimi.sukunimi@lvm.fi
(kirjaamo)
Helsinki 00023 Valtioneuvosto kirjaamo@ivm.fi



Jakelu:
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OM
PLM
SM
STM
TEM
UM
VM
YM
Liikenteen turvallisuusvirasto
Liikennevirasto
Rajavartiolaitoksen esikunta
Ilmatieteen laitos
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Etelé-Suomen aluehallintovirasto
Uudenmaan ELY-keskus
Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki
Vantaan kaupunki
Jérvenpéién kaupunki
Nurmijéirven kunta
Tuusulan kunta
Kauniaisten kaupunki
Suomen Kuntaliitto ry
Uudenmaan liitto ry
Finavia Oyj
Elinkeinoelémén keskusliitto ry
Patria Oyj
Elinkeinoelémén keskusliitto ry
Energiateollisuus ry
Suomen tuulivoimayhdistys ry
Suomen luonnonsuojeluliitto ry
PIA ry
Suomen ilmailuliitto ry
Suomen moottorilentajien liitto ry
Ilmailualan unioni ry
Suomen lennonjohtajien yhdistys ry
Ilmailutietotekniset ry
JHL ry
Finnair Oyj
BIuel/SAS Oyj
Norra Oyj
BARIF ry
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