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TIEDOTE TOIMINNANHARJOITTAJILLE LENTOPAIKKOJEN
LUPAMENETTELYTARPEESTA ENONTEKIÖN, MUONION, INARIN, UTSJOEN
SEKÄ SODANKYLÄN KUNTIEN ALUEELLA
Lentopaikalla tarkoitetaan Ilmailulain (864/2014) 2 §:n 1 momentin 25 kohdan mukaisesti määritettyä
aluetta, joka sijaitsee maalla tai vedessä taikka maalla olevalla kiinteällä tai merellä olevalla kiinteällä tai
kelluvalla rakennelmalla ja jota on tarkoitus käyttää kokonaan tai osittain ilma-aluksen saapumista,
lähtemistä ja maassa tai vedessä liikkumista varten ja johon kuuluvat lentopaikan toiminnan kannalta
tarpeelliset rakennukset, rakennelmat ja laitteet, vesialueilla liikennealueeseen liittyvät laiturit tai muut
rantautumispaikat sekä pelastustiestö ja ne suoja-, esterajoitus- tai muut alueet, joita tarvitaan lentopaikan
ylläpitoon, käyttämiseen ja turvavalvontaan.
Ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisesti ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan
toimintaan on oltava ympäristölupa. Lentopaikat kuuluvat ympäristönsuojelulain liitteen 1 taulukon 2
kohdan 12 b mukaisesti ympäristöluvanvaraisiin toimintoihin. Ympäristölupa on paikkakohtainen.

Ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja
rekisteröinti > Ympäristölupa > Miten ympäristölupa haetaan – ohjeet ja lomakkeet
> Yleinen ympäristölupahakemuslomake - 6010 yleinen ympäristölupahakemus ja
Täyttöohje – 6010 ohjeet
Ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesti rakentamisesta, yleisötilaisuudesta tai muusta tilapäistä melua
ja tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta on tehtävä ilmoitus kunnan
ympäristönsuojeluviranomaiselle. Meluilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista,
kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa. Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta
tilapäisestä toiminnasta voidaan tehdä silloin, kun lentotoiminta ei ole säännöllistä eikä toistuvaa. Jos
toiminta on säännöllistä tai toistuvaa, se katsotaan ympäristöluvanvaraiseksi toiminnaksi.
Mikäli toiminta toistuu vuosittain, katsotaan toiminta ympäristöluvanvaraiseksi. Kertaluontoinen tapahtuma
tulkitaan meluilmoituksella käsiteltäväksi. Esimerkiksi yhden kesäkauden kestävä toiminta, mikäli
toimintaa ei aiota jatkaa myöhemmin, voidaan pääsääntöisesti käsitellä meluilmoituksella. Mikäli toiminta
toistuu seuraavana kautena, on toiminta pääsääntöisesti jo ympäristöluvan varaista.

Ymparisto.fi > Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja
rekisteröinti > YSL:n kertaluonteisen toiminnan ilmoitusmenettely > Melua tai tärinää
aiheuttava tilapäinen toiminta > 6011 melu- ja tärinäilmoituslomake ja 6011 ohjeet
Lentopaikan sijainnista ja lentoreiteistä riippuen voi olla mahdollista, että yksittäinen ja tilapäinen tilaisuus
voidaan tietyissä erikseen arvioitavissa tapauksissa järjestää ilman ympäristölupaa tai meluilmoituksen
tekoa. Melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta häiriintyvien kohteiden läheisyydessä tulee
tehdä vähintään meluilmoitus. Esimerkiksi asutus ja suojelualueet ovat häiriintyviä kohteita.
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Polttoaineiden säilytyksestä annetaan ohjeet ja määräykset tapauskohtaisen tarkastelun jälkeen
ympäristöluvassa tai meluilmoituksen pohjalta tehdyssä päätöksessä. Päätöksessä annetaan määräyksiä
myös muista toimista, joilla ehkäistään tai vähennetään ympäristön pilaantumista.
Lisätietoja:
ympäristötarkastaja 040 161 2070
Ympäristönsuojelulaki (527/2014)
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