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Valtioneuvoston asetus
maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 14 ja 22 § sekä,
muutetaan 1 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 11 ja 13 §, 93 §:n 1 momentti ja 95 §

sellaisina kuin niistä ovat 11 ja 13 § osaksi asetuksessa 1829/2009, 93 §:n 1 momentti ase-
tuksessa 437/2005 ja 95 § asetuksessa 1829/2009, sekä

lisätään 94 §:ään, sellaisena kuin se on asetuksissa 348/2005 ja 1829/2009, uusi 3 mo-
mentti seuraavasti:

1 §

Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9 §:ssä tarkoitettuja kaavan vaikutuksia selvi-
tettäessä otetaan huomioon aikaisemmin tehdyt selvitykset sekä muut selvitysten tarpeel-
lisuuteen vaikuttavat seikat. Selvitysten on annettava riittävät tiedot, jotta voidaan arvioi-
da suunnitelman toteuttamisen merkittävät välittömät ja välilliset vaikutukset:

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön;
2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon;
3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin;
4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikentee-

seen;
5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön;
6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

8 §

Yhteistyö maakuntakaavaa laadittaessa

Maakunnan liiton on maakuntakaavaa laadittaessa oltava tarpeellisessa määrin yhteis-
työssä asianomaisten kuntien, valtion viranomaisten ja muiden maakuntakaavoituksen
kannalta keskeisten tahojen kanssa. Valtakunnallisesti merkittävissä asioissa on oltava yh-
teydessä ympäristöministeriöön ja niihin ministeriöihin, joita asia koskee.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

11 §

Viranomaisneuvottelu

Maankäyttö- ja rakennuslain 66 §:n 1 momentissa tarkoitettu viranomaisneuvottelu jär-
jestetään kaavoitukseen ryhdyttäessä sekä ennen kuin kaavaehdotus on ollut julkisesti
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nähtävänä. Kaavaehdotusta koskevien lausuntojen tulee olla käytettävissä viranomaisneu-
vottelussa.

Maakunnan liiton tulee sopia neuvottelun järjestämisestä elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskuksen ja niiden ministeriöiden kanssa, joita asia koskee, sekä toimittaa neuvotte-
lua varten tarvittava aineisto.

Neuvotteluun kutsutaan lisäksi muut viranomaiset, joiden toimialaa asia saattaa koskea.
Neuvottelusta laaditaan muistio, josta ilmenevät keskeiset neuvottelussa esillä olleet asiat
ja kannanotot.

13 §

Lausunnot kaavaehdotuksesta

Maakuntakaavaehdotuksesta on ennen nähtäville asettamista pyydettävä lausunto:
1) elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta;
2) niiltä kunnilta, joita asia koskee;
3) kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitolta; 
4) tarpeen mukaan muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä viranomaisilta ja yh-

teisöiltä; 
5) niiltä ministeriöiltä, joita asia koskee.

93 §

Kaavojen ja eräiden päätösten voimaantulo

Maakuntakaava tulee voimaan, kun päätöksestä on kuulutettu maakuntakaavan aluee-
seen kuuluvissa kunnissa niin kuin kunnalliset ilmoitukset niissä julkaistaan. Maakunta-
kaavan voimaantulosta kuulutetaan kun päätös on saanut lainvoiman. Jos maankäyttö- ja
rakennuslain 201 §:n nojalla on määrätty kaava tulemaan voimaan ennen kuin päätös on
saanut lainvoiman, kuuluttaminen voidaan tehdä välittömästi määräyksen antamisen jäl-
keen. Kuntien yhteisen oikeusvaikutteisen yleiskaavan voimaantulosta on voimassa, mitä
maakuntakaavan voimaantulosta säädetään.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

94 §

Hyväksymistä koskevasta päätöksestä tiedottaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Maakunnan liiton on lähetettävä viivytyksettä maakuntakaavan hyväksymistä koskeva

päätös niille ministeriöille, joita kaava koskee, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle, Maanmittauslaitokselle, maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maa-
kuntien liitoille, maakuntakaava-alueen kunnille ja rakennusvalvontaviranomaisille sekä
tarpeen mukaan muille viranomaisille.

95 § 

Kaavan ja rakennusjärjestyksen lähettäminen tiedoksi

Maakunnan liiton on lähetettävä voimaan tullut maakuntakaava tiedoksi niille ministe-
riöille, joita kaava koskee, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Maanmit-
tauslaitokselle, maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoille, maa-
kuntakaava-alueen kunnille ja rakennusvalvontaviranomaisille sekä tarpeen mukaan
muille viranomaisille.

Kunnan on lähetettävä voimaan tullut yleiskaava, asemakaava ja rakennusjärjestys
Maanmittauslaitokselle, maakunnan liitolle, kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle,
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kaava-alueeseen rajoittuvalle naapurikunnalle sekä tarpeen mukaan muille viranomaisille.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle on lähetettävä ilmoitus kaavan ja rakennus-
järjestyksen voimaantulosta.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2016.

Helsingissä 11 päivänä helmikuuta 2016

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen

Erityisasiantuntija Aino Pietarinen
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