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Laki
ilmailulain 79 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ilmailulain (864/2014) 79 § seuraavasti:

79 §

Rakentamislupa

Lentopaikan tai muun ilmailua palvelevan alueen rakentamiseen on saatava rakenta-
mislupa. Sama koskee lentopaikan tai muun ilmailua palvelevan alueen muutoksia, joilla
saattaa olla vaikutuksia lentoturvallisuuteen tai merkittäviä vaikutuksia maisemakuvaan.
Rakentamisluvan myöntää Liikenteen turvallisuusvirasto. Valtioneuvosto voi yksittäista-
pauksessa pidättää rakentamislupaa koskevan asian ratkaistavakseen.

Tässä luvussa tarkoitettua rakentamislupaa ei kuitenkaan vaadita puolustusvoimien tar-
peisiin kriisioloja ja niiden harjoittelua varten rakennettaville varalaskupaikoille, puolus-
tusvoimien helikopterilaskupaikoille eikä puolustusvoimien lennokkitoiminnan kevytlen-
topaikoille. Rakentamislupaa ei vaadita myöskään yksinomaan rajavartiolaitoksen käyt-
töön tarkoitetuille helikopterilaskupaikoille.

Jollei tästä luvusta muuta johdu, lentopaikan ja muun ilmailua palvelevan alueen raken-
tamisessa ja muuttamisessa noudatetaan, mitä kaavoituksesta, ympäristöluvasta, ympäris-
tövaikutusten arvioinnista, rakentamisesta sekä kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuk-
sien lunastuksesta säädetään. Velvollisuudesta liittää ympäristövaikutusten arviointime-
nettelystä annetussa  laissa (252/2017) tarkoitettua rakentamislupaa koskevaan hakemuk-
seen  mainitun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiselostus ja yhteysviranomai-
sen perusteltu päätelmä sekä velvollisuudesta ottaa arviointi huomioon hyväksymispää-
töksessä ja sisällyttää perusteltu päätelmä hyväksymispäätökseen säädetään mainitussa
laissa. Jos ympäristövaikutusten arviointiselostukseen sisältyvät tämän lain säännösten
soveltamiseksi tarpeelliset tiedot ympäristövaikutuksista, ei samaa selvitystä vaadita uu-
destaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 126 §:ssä ja sen nojalla annetuissa säännöksis-
sä tarkoitettua toimenpidelupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta lentopaikka-alueen eikä
ilmailuradiomajakoiden, tutkalaitteiden, niiden suojarakennelmien eikä muiden lentotur-
vallisuuden ja lentoliikenteen säännöllisyyden kannalta välttämättömien laitteiden ja ra-
kennelmien rakentamiseen. Lentopaikalla ja muulla ilmailua palvelevalla alueella tehtä-
ville toimenpiteille ei myöskään edellytetä mainitun lain 128 §:n mukaisen maisematyö-
luvan hakemista eikä 129 §:n mukaisen ilmoituksen tekemistä.
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263/2017  
Lentopaikan tai muun ilmailua palvelevan alueen rakentamiseen, jonka ympäristövai-
kutukset on arvioitu ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994)
mukaisesti, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 79 §:ää.
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