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Laki
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 199 §, sellaisena kuin se on osaksi

laissa 1589/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 26 a luku seuraavasti:

26 a luku

Valtioiden rajat ylittävät ympäristövaikutukset

206 a §

Suomen alueelle laadittavaan kaavaan liittyvä ilmoitus- ja neuvotteluvelvollisuus

Jos tämän lain mukaan laadittavan kaavan toteuttamisella on todennäköisesti merkittä-
viä ympäristövaikutuksia toisen Euroopan unionin jäsenvaltion alueelle, ympäristöminis-
teriön tai valtioneuvoston asetuksella säädettävän valtion muun vastuuviranomaisen on
huolehdittava tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista an-
netun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/42/EY 7 artiklassa edellytetys-
tä ilmoitusmenettelystä ja neuvottelujen käymisestä kaavan toteuttamisen merkittävistä
ympäristövaikutuksista toisen jäsenvaltion kanssa.

Jos 1 momentissa tarkoitettuja merkittäviä ympäristövaikutuksia todennäköisesti ai-
heutuu Suomea velvoittavan kansainvälisen sopimuksen osapuolena olevan valtion
alueelle, tai jos merkittävien ympäristövaikutusten kohteena oleva valtio sitä pyytää, ym-
päristöministeriön on vastaavasti huolehdittava ilmoitus- ja neuvottelutehtävästä kyseisen
valtion kanssa.

206 b §

Suomen alueelle laadittavaan kaavaan liittyvä ilmoitus- ja neuvottelumenettely

Jos valmisteltavana olevan kaavan toteuttamisella voi olla todennäköisesti merkittäviä
vaikutuksia toisen valtion alueelle, kaavoituksesta vastaavan viranomaisen tulee viipy-
mättä toimittaa ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta ympäristöministeriölle. Ilmoituk-
seen tulee liittää kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä käytettävissä
oleva kaavan valmisteluaineisto. 

Jos ympäristöministeriö katsoo, että kaavan toteuttamisella on 206 a §:ssä tarkoitettuja
merkittäviä ympäristövaikutuksia, tai jos merkittävien ympäristövaikutusten kohteena
oleva valtio sitä pyytää, ympäristöministeriön on ilmoitettava vaikutusten arvioinnista ja
toimitettava käytettävissä oleva aineisto kaavan toteuttamisen ympäristövaikutusten to-
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teamiseksi toiselle valtiolle. Toiselle valtiolle toimitettavaa aineistoa on kaavan laatimisen
edetessä täydennettävä kaavaselostuksella sen valmistuttua. Ympäristöministeriö toimit-
taa toiselle valtiolle annettavan ilmoituksen tiedoksi ulkoasiainministeriölle.

Kaavan toteuttamisesta toisen valtion alueelle aiheutuvat ympäristövaikutukset kuvaa-
va aineisto on tarvittaessa riittäviltä osin käännettävä vastaanottavan valtion viralliselle
kielelle. Käännösten kustannuksista vastaa kaavan laatimisesta vastaava viranomainen.

Jos valtio, jolle aineisto on toimitettu, 30 päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta il-
moittaa haluavansa neuvotella asiasta, vastuuviranomaisen on aloitettava neuvottelut laa-
dittavan kaavan toteuttamisen aiheuttamista todennäköisistä rajat ylittävistä merkittävistä
ympäristövaikutuksista. Neuvotteluissa sovitaan järjestelyistä, joita noudatetaan annet-
taessa viranomaisille sekä yleisölle tilaisuus esittää kohtuullisessa ajassa mielipiteensä sii-
nä valtiossa, johon kohdistuu todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Kaavaa laadittaessa on otettava huomioon valtioiden välisten neuvottelujen tulokset.
Tarkempia säännöksiä ilmoitus- ja neuvottelumenettelystä voidaan antaa valtioneuvos-

ton asetuksella.

206 c §

Kaavan hyväksyminen ja siitä tiedottamien

Kaavan laativan viranomaisen on viipymättä toimitettava tieto 206 b §:ssä tarkoitetun
kaavan hyväksymisestä ympäristöministeriölle. Vastuuviranomaisen on ilmoitettava kaa-
van hyväksymisestä ja toimitettava 206 a §:ssä mainitun direktiivin 9 artiklassa edellyte-
tyt tiedot ja asiakirjat valtiolle, jonka kanssa on käyty 206 b §:n mukaiset neuvottelut.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
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Tasavallan Presidentti
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