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196/2016

Laki
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 46 a ja 171—174 §, 175 §:n 1 mo-

mentti, 176 §:n 1 momentti ja 198 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 46 a § laissa
1129/2008, 171 § osaksi laeissa 1129/2008, 1589/2009 ja 134/2011, 172 § osaksi laeissa
1129/2008 ja 989/2013, 173 § laissa 1589/2009, 174 § osaksi laeissa 1129/2008 ja
1589/2009 sekä 198 §:n 2 momentti laissa 28/2016, seuraavasti:

46 a §

Pääkaupunkiseudun yleiskaava

Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkeihin laaditaan kuntien yhteinen
yleiskaava (pääkaupunkiseudun yleiskaava). Oikeusvaikutteisen pääkaupunkiseudun
yleiskaavan tultua voimaan edellä mainittuihin pääkaupunkiseudun kuntiin ei sovelleta 8
eikä 195 §:ää. 

171 § 

Poikkeamistoimivalta ja poikkeamisen edellytykset

Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetys-
tä tai sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä,
määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:
1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle

järjestämiselle;
2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista; 
3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamis-

ta; tai
4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittä-

viä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.
Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamise-

na ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi
osoitetulle jo rakennetulle alueelle. 

Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä
137 §:ssä säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamista koske-
vasta hakemuksesta.
HE 148/2015
YmVM 3/2016
EV 12/2016
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172 § 

Alueellinen poikkeaminen

Kunta voi erityisestä syystä päättää, että tässä laissa säädetystä tai sen nojalla annetusta
rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai
muusta rajoituksesta voidaan poiketa laajemmalla kuin yhden rakennuspaikan käsittävällä
alueella silloin, kun kysymys on asemakaava-alueella olemassa olevan asuin-, liike- tai
toimistorakennuksen tilojen muuttamisesta asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä
aiheuttamattomaan käyttöön (alueellinen poikkeaminen). 

Edellä 171 §:n 2 momentissa säädetyt poikkeamisen edellytykset koskevat myös alu-
eellista poikkeamista. Lisäksi alueellisen poikkeamisen edellytyksenä on, että poikkeami-
sella edistetään olemassa olevien rakennusten käyttöä, kehittämistä ja ylläpitoa.

173 §

Poikkeamismenettely

Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunnan on varattava naapureille ja
muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vai-
kuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. 

Kunnan on tiedotettava poikkeamista koskevasta hakemuksesta ja alueellista poikkea-
mista koskevasta päätösehdotuksesta 1 momentissa mainituille. Kunta voi periä tiedotta-
misesta aiheutuneet kustannukset hakijalta.

Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunnan on tarvittaessa pyydettävä
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, muun valtion viranomaisen ja maakunnan
liiton lausunto, jos poikkeaminen koskee merkittävästi niiden toimialaa. Jos poikkeami-
nen vaikuttaa merkittävästi naapurikunnan maankäyttöön, kunnan on pyydettävä myös
naapurikunnan lausunto.

Kunnan on kuitenkin pyydettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto
aina, kun poikkeaminen koskee:

1) luonnonsuojelun kannalta merkittävää aluetta;
2) rakennussuojelun kannalta merkittävää kohdetta tai aluetta; tai
3) maakuntakaavassa virkistys-, suojelu- tai liikennealueeksi varattua aluetta.
Edellä 3 momentissa mainittujen viranomaisten on annettava lausuntonsa kuukauden

kuluessa.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamismenette-

lystä.

174 §

Poikkeamispäätös 

Kunnan on perusteltava poikkeamispäätös siten kuin hallintolaissa (434/2003) sääde-
tään. Kunta voi poikkeamispäätöksessä määrätä ehtoja poikkeamiselle. 

Kunnan on määrättävä poikkeamispäätöksessä aika, jonka kuluessa poikkeamispäätös-
tä vastaavaa rakennuslupaa on haettava. Määräaika voi olla enintään kaksi vuotta. Alueel-
lisen poikkeamisen määräaika voi olla kuitenkin enintään viisi vuotta. 

Kunnan on toimitettava poikkeamispäätös hakijalle. Kunnan on toimitettava poikkea-
mispäätös tai sen jäljennös myös niille, jotka ovat tehneet muistutuksen asiassa, sekä niil-
le, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Jos samassa muistutuksessa on useita muistuttajia,
voidaan poikkeamispäätös tai sen jäljennös lähettää ainoastaan muistutuksen ensimmäi-
selle allekirjoittajalle. Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille al-
lekirjoittaneille.

Lisäksi kunnan on toimitettava poikkeamispäätös viivytyksettä tiedoksi elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle. 
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Poikkeamispäätökseen sovelletaan, mitä 145 §:ssä säädetään lupa- ja valvontamaksus-
ta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamispäätöksen
toimittamisesta.

175 §

Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi 171 §:ssä säädetyin edellytyksin ja rajoi-
tuksin myöntää rakennusluvan, kun kysymys on vähäisestä poikkeamisesta rakentamista
koskevasta säännöksestä, määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta.

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

176 §

Tilapäinen rakennus

Rakennusvalvontaviranomainen voi 171 §:n 2 momentissa säädetyin edellytyksin ja ra-
joituksin myöntää rakennusluvan, kun kysymys on tilapäisen rakennuksen rakentamisesta
enintään viiden vuoden ajaksi. Tilapäisenä pidetään rakennusta, joka sen rakenne, arvo ja
käyttötarkoitus huomioon ottaen on katsottava tarkoitetun pysytettäväksi paikallaan enin-
tään mainitun ajan.

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

198 §

Eräiden päätösten tiedoksi antaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Hallinto-oikeuden päätös 188 §:n 1 momentissa tarkoitetussa asiassa annetaan julkipa-

non jälkeen. Hallinto-oikeuden ja kunnan viranomaisen päätös lupa-asiassa sekä kunnan
viranomaisen ja hallinto-oikeuden päätös 171 ja 172 §:ssä tarkoitetussa poikkeamista kos-
kevassa asiassa annetaan julkipanon jälkeen. Ympäristöministeriön  177 §:n 1 momentis-
sa ja 178 §:ssä sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 38 §:n 2 momentissa ja
179 §:ssä tarkoitettu päätös annetaan samoin julkipanon jälkeen.

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

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2016.
Poikkeamista koskevaan hakemukseen, joka on tullut vireille elinkeino-, liikenne- ja

ympäristökeskuksessa ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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