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Vihdin kunta
Nummelan lentokenttä

Avustushakemuksenne 26.4.2018 ja hakemuksen täydennys
Päätös valtionavustuksen myöntämisestä Vihdin kunnalle vuodelle 2018 koskien Nummelan
lentokenttää
Vihdin kunta on hakenut liikenne- ja viestintäministeriöltä valtionavustusta
Nummelan lentokenttää varten vuodelle 2018. Valtionavustusta haetaan yhteensä 750 000 euroa Nummelan lentokentän päällystyshankkeen toteuttamiseksi. Investointikustannuksia varten voidaan komission ryhmäpoikkeusasetuksen1 14 jakson 56 a artiklan 13 b kohdan nojalla myöntää enintään
75 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista.
Liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti 17.4.2018 täydentävän hakukierroksen lentoasemille ja lentokentille myönnettävistä valtionavustuksista.
Täydentävä hakukierros kohdistuu yleisilmailun toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen. Valtion vuoden 2018 talousarvion momentilla
31.10.41 Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon
on käytettävissä enintään 1 340 000 euroa. Määrärahaa voidaan käyttää
valtionavustuksen maksamiseen Finavian lentoasemaverkoston ulkopuolisten lentoasemien toiminta- ja investointimenoihin. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää liikenne- ja viestintäministeriö. Kyse on harkinnanvaraisesta avustuksesta ja avustushakemuksia on arvioitu 17.4.2018 julkaistussa
hakuilmoituksessa esitetyillä perusteilla. Kyse on eri määrärahasta ja eri
hausta kuin 5.1.2018 avatulla hakukierroksella, johon liittyvät avustuspäätökset annettiin 21.3.2018.
Momentille 31.10.41 varattu määräraha ei riitä avustuksen myöntämiseen
kaikille valtionavustusta hakeneille, joten avustusten myöntämisessä on
käytetty tarkoituksenmukaisuusharkintaa määrärahan puitteissa. Harkinnassa on painotettu yleisilmailutoiminnan toimintaedellytysten turvaamista
ja kehittämistä etenkin Etelä-Suomen tilannetta silmällä pitäen. Eduskunta
on hyväksynyt 4.4.2018 lausuman ”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy toimenpiteisiin korvaavien lentokenttätoimintojen turvaamiseksi, jotta Malmin lentokentän ilmailutoiminnot voivat jatkua hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä” ns. Lex Malmi kansalaisaloitteen käsittelyn
yhteydessä (Eduskunnan kirjelmä EK52018 vp — KAA 1/2017 vp. Hakijoiden esittämät suunnitelmat toimintansa kehittämiseksi pidemmällä tähtäimellä on otettu huomioon osana kokonaisharkintaa.
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Hakemuksen mukaan Nummelan lentokenttä palvelee tällä hetkellä erityisesti purjelentotoimintaa. Yleisilmailutoimintaa on kuitenkin suunniteltu kehitettävän merkittävästi lähitulevaisuudessa. Nummelan lentokentälle on
suunniteltu rakennettavan kolme uutta lentokonehallia, joiden rakentamiskustannuksiin myös yritykset ovat osallistumassa. Nummelan lentokentällä
on myös suunniteltu UAV-toiminnan laajentamista ja kehittämistä. Nummelan lentokentän etuna on lisäksi sen sijainti lähellä pääkaupunkiseutua ja
hyvien kulkuyhteyksien päässä. Lentokentän eteläpuolelle suunnitellaan
myös ratayhteyttä, mikä parantaisi paikan saavutettavuutta entisestään. Lisäksi lentokentän kehittämisessä voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa
infrastruktuuria, mikä edistää hankkeen kustannustehokkuutta.
Myönnettävällä valtionavustuksella pyritään mahdollisimman tehokkaaseen
vaikuttavuuteen ja tukemaan pidemmän aikavälin ratkaisuja sekä yleisilmailua että miehittämättömän ilmailun kehitystä koskien. Tällä hetkellä näyttää
siltä, että etenkin Etelä-Suomeen ja lähelle pääkaupunkiseutua kohdistuu
erityisiä tarpeita varmistaa riittävä infrastruktuuri ja toimintaedellytykset
yleisilmailulle niin ammattilais- kuin harrastelijatasolla. Käytettävissä oleva
avustusmääräraha on pyritty kohdistamaan niin, että saavutetaan avustukselle asetettujen tavoitteiden kannalta kokonaisuutena arvioiden paras lopputulos.
Edellä mainitut seikat huomioiden liikenne- ja viestintäministeriö on päättänyt myöntää 450 000 euroa valtionavustusta investointikustannuksiin Vihdin
kunnalle Nummelan lentokenttää varten. Avustus on tarkoitettu lentokentän
päällystyshankkeen toteuttamiseen.
Liikenne- ja viestintäministeriö maksaa valtionavustuksen hakijan tilille FI56
5297 1420 0002 58 päätöksenteon jälkeen.
Liikenne- ja viestintäministeriö valvoo avustusmäärärahan käyttöä ja Vihdin
kunnan on tätä varten toimitettava ministeriölle tilitys avustuksen käytöstä
tarpeellisine selvityksineen 31.5.2019 mennessä. Ministeriölle tulee toimittaa tilinpäätös vuodelta 2018, jonka tiedoista on nähtävissä avustuksen saajan saama rahoitus ja muiden julkisyhteisöjen suorittamat avustukset. Selvityksestä on myös käytävä selvästi ilmi avustuksen käyttö ja mihin kustannuksiin se on kohdistunut.
Myönnettyyn avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001) sekä
komission ryhmäpoikkeusasetusta2. Liikenne- ja viestintäministeriö ilmoittaa
myönnetystä avustuksesta Euroopan komissiolle komission ryhmäpoikkeusasetuksessa määritetyllä tavalla.
Momentti 31.10.41 on kolmivuotinen siirtomääräraha. Täten vuodelle 2018
myönnettyä avustusta voidaan käyttää myös kahtena seuraavana vuotena.
Mikäli ilmenee, että merkittävä osa avustuksesta jää tänä aikana käyttämättä, tulee siitä ilmoittaa liikenne- ja viestintäministeriölle viipymättä sekä
käyttämättä jäävä avustus palauttaa. Vastaavasti mikäli hakija on saanut
valtionavustusta liikaa, tulee se palauttaa liikenne- ja viestintäministeriölle
kahden viikon kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta. Palautettavalle
summalle lasketaan korko, joka on Suomen Pankin vahvistama kulloinkin
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voimassa oleva viitekorko lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Korko lasketaan valtionavustuksen maksupäivästä lähtien. Viivästyskorko on Suomen
pankin vahvistama viitekorko lisättynä seitsemällä prosenttiyksiköllä.
Tästä päätöksestä ei ole mahdollista valittaa, mutta tähän päätökseen voi
hakea liikenne- ja viestintäministeriöltä oikaisua päätöksen liitteenä olevan
oikaisuvaatimusosoituksen mukaisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Anne Berner
Liikenne- ja viestintäministeri
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