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L a k i

323/2014

maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 11 päivänä huhtikuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 74 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen

3 momentti siirtyy 4 momentiksi, sekä lakiin uusi 54 a—54 c ja 79 a § seuraavasti:

54 a §

Asemakaavan pohjakartta

Asemakaavan tulee perustua maastoa ku-
vaavaan pohjakarttaan. Pohjakartan tulee olla
yksityiskohtaisuudeltaan ja tarkkuudeltaan
riittävä.

Asemakaavaa tai sen muutosta ei saa hy-
väksyä, jos pohjakartta ei ole yksityiskohtai-
suudeltaan tai tarkkuudeltaan riittävä tai se
on siinä määrin vanhentunut, ettei sitä enää
voida käyttää kaavoituksen perustana.

Vähäinen asemakaavan muutos voidaan
kuitenkin hyväksyä pohjakartan vanhentunei-
suudesta huolimatta, jollei muutos olennai-
sesti vaikuta alueen tai sen lähiympäristön
kaavoitukseen.

54 b §

Kaavoitusmittauksen valvoja

Kaavoitusmittausta valvoo kunnan viran-
haltija. Kaavoitusmittauksen valvojan on ol-
tava tehtävään soveltuvan maanmittauksen

tutkinnon suorittanut diplomi-insinööri, in-
sinööri tai teknikko.

Kunta voi vastata valvonnasta yhteistoi-
minnassa toisen kunnan kanssa kuntalain
76 §:n mukaisesti.

54 c §

Pohjakartan hyväksyminen

Jos asemakaavan pohjakartta täyttää sille
asetetut vaatimukset, kaavoitusmittauksen
valvojan on hyväksyttävä kartta ja kartalle on
tehtävä merkintä hyväksymisestä.

74 §

Maanomistajan oikeus ranta-asemakaavan
laatimiseen

— — — — — — — — — — — — —
Jos maanomistaja huolehtii ranta-asema-

kaavan laatimisesta, hänen on toimitettava
kaavan laadinnan yhteydessä syntynyt pohja-
kartta kunnan säilytettäväksi ja käytettäväksi
osana kunnan kartta-aineistoa.
— — — — — — — — — — — — —
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79 a §

Tonttijaon pohjakartta

Tonttijaon pohjakarttaan sovelletaan, mitä
asemakaavan pohjakartasta säädetään
54 a §:ssä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2014.

Kaavoitusmittaukseen, joka on toimitettu
tarkastettavaksi kaavoitusmittauksen valvo-
jalle ennen tämän lain voimaantuloa, sovel-
letaan lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.
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