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Vastaanottaja: Kirjaamo <Kirjaamo@lvm.fi>
Kopio: Suominen Mari <Mari.Suominen@lvm.fi>
Aihe: VS: Lausuntopyyntö; vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen asetusmuutos
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston lausunto Liikenne- ja viestintäministeriölle Valtioneuvoston
asetuksesta vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta (210/1997)
LSSAVIn lausunto: Evira on oikea taho toimivaltaiseksi viranomaiseksi vaarallisten aineiden ilmakuljetusten
osalta.
Ex officio
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Olisiko sinulla aikaa antaa palautetta? Haluamme kehittää aluehallintoviraston toimintaa ja olemme kiitollisia
palautteestasi. Voit antaa palautteen myös anonyymisti.
Har du tid att ge respons? Vi vill utveckla vår verksamhet och tar därför gärna emot feedback. Du kan också ge
responsen anonymt.
Kyselyn linkki: https://player.myzef.com/avi/ajax/?q=78-74sIy6Z4

Lähettäjä: Suominen Mari [mailto:Mari.Suominen@lvm.fi]
Lähetetty: maanantai 19. helmikuuta 2018 12.32
Vastaanottaja: STM Kirjaamo <kirjaamo.stm@stm.fi>; Sisäministeriö <kirjaamo@intermin.fi>;
kirjaamo@defmin.fi; Maavoimien esikunta <kirjaamo.pe@mil.fi>; Maa- ja metsätalousministeriö
<kirjaamo@mmm.fi>; kirjaamo@ym.fi; Evira kirjaamo <kirjaamo@evira.fi>; AVI Kirjaamo Etelä-Suomi
<kirjaamo.etela@avi.fi>; AVI Kirjaamo Itä-Suomi <kirjaamo.ita@avi.fi>; AVI Kirjaamo Lappi
<kirjaamo.lappi@avi.fi>; AVI Kirjaamo Lounais-Suomi <kirjaamo.lounais@avi.fi>; AVI Kirjaamo Länsi- ja SisäSuomi <kirjaamo.lansi@avi.fi>; AVI Kirjaamo Pohjois-Suomi <kirjaamo.pohjois@avi.fi>; Trafi Kirjaamo
<kirjaamo@trafi.fi>; Rajavartio esikunta <rajavartiolaitos@raja.fi>; Poliisihallitus
<kirjaamo.poliisihallitus@poliisi.fi>; kirjaamo@tulli.fi; Tukes kirjaamo <kirjaamo@tukes.fi>;
Säteilyturvakeskus <stuk@stuk.fi>; Elinkeinoelämän Keskusliitto EK ry <ek@ek.fi>;
arkisto@kemianteollisuus.fi; info@fpapilots.fi; info@smll.fi; sil@ilmailuliitto.fi; jaakko.schildt@finnair.com;
maunu.visuri@flynorra.com; elina.karjalainen@jetflite.fi; anssi@scanwings.fi; heikki.lehtola@airpro.fi;
timo.venalainen@airpro.fi; thomas.schmiedeke@cargosafe.fi; juhani.keilamaa@dgm.fi;
anssi@salpauslento.fi; katja.parviainen@finnair.com; esa.tiainen@finnair.com;
panu.haikio@finsecpro.com; Jan Käppi / Finsecpro <jan.kappi@finsecpro.com>;
henry.rantala@finnair.com; sampo.arppola@hublogistic.com; logistiikkayritykset@logistiikkayritykset.fi;
info-tna@yhdistys.fi

Kopio: mirja.palmen@intermin.fi; kosti.honkanen@defmin.fi; jyrki.lyijynen@mil.fi; Kyosti.Helin@mmm.fi;
magnus.nystrom@ym.fi; Heimonen-Kauppi Taina (EVIRA) <taina.heimonen-kauppi@evira.fi>; Häkkinen Anu
(TRAFI) <Anu.Hakkinen@trafi.fi>; Vesa.Partanen@raja.fi; kari.onninen@poliisi.fi; Ari.Peltonen@tulli.fi;
Lehmusmies Simo (Tukes) <Simo.Lehmusmies@tukes.fi>; santtu.hellsten@stuk.fi; tiina.haapasalo@ek.fi;
heli.horkko@dbschenker.com; pauliina.auveri@posti.com; merja.vuori@kemianteollisuus.fi; terhi.kuljukkarabb@tekninen.fi; Suominen Mari <Mari.Suominen@lvm.fi>; Liikenne- ja viestintäministeriö
<kirjaamo@lvm.fi>
Aihe: Lausuntopyyntö; vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen asetusmuutos
Hei,
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää ystävällisesti lausuntoanne liitteenä olevasta luonnoksesta, jolla
muutettaisiin vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annettua asetusta (210/1997).
Asetusmuutoksella muutettaisiin sovellettavaa teknistä standardia koskevaa säännöstä siten, että viittaisiin
vuoden 2017 ja 2018 määräyksiin. Muutokset koskisivat myös viranomaisen antamaa hyväksyntää tietyssä
vaarallisten aineiden luokitustilanteessa, tiedottamista matkustajille kielletyistä vaarallisista aineista
matkatavarana ja vaarallisen tartunnan saaneen elävän eläimen kuljetusta sekä kuljetuksen suorittajan
onnettomuus- ja vaaratilanneilmoituksia. Lisäksi asetukseen tehtäisiin mahdollisesti muita vähäisiä
muutoksia.
Mahdolliset lausunnot vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta annetun asetuksen muuttamisesta
pyydetään toimittamaan liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon (kirjaamo(at)lvm.fi) ja Mari Suomiselle
(mari.suominen(at)lvm.fi) 16.3.2018 mennessä.
Ystävällisin terveisin
Mari Suominen
Liikenne- ja viestintäministeriö
PL 31, 00023 Valtioneuvosto
(Eteläesplanadi 16, Helsinki)
tel. +358 295342 306

