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Laki
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 9, 132 ja 188 §, sellaisina kuin niis-

tä ovat 9 § laissa 204/2015 ja 188 § osaksi laeissa 1441/2006, 1129/2008 ja 28/2016, sekä
lisätään lakiin uusi 62 a §, seuraavasti:

9 § 

Vaikutusten selvittäminen kaavaa laadittaessa

Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen
edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan vaikutuksia selvitettäessä otetaan huo-
mioon kaavan tehtävä ja tarkoitus.

Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkastelta-
vien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntatalou-
delliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä
alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia.

Kun kaava laaditaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain
(252/2017) 3 §:ssä tarkoitetun hankkeen toteuttamiseksi, hankkeen ympäristövaikutukset
voidaan arvioida lain 3 luvun mukaisen menettelyn sijaan kaavoituksen yhteydessä.
Hankkeesta vastaavan on tällöin toimitettava mainitun lain 16 ja 19 §:ssä tarkoitetut tiedot
kaavan laatimisesta vastaavalle viranomaiselle. Yhteysviranomainen vastaa ympäristö-
vaikutusten arvioinnin riittävyyden tarkistamisesta sekä ympäristövaikutusten arvioinnis-
ta annetun lain mukaisen perustellun päätelmän tekemisestä.

Jos hankkeesta vastaava on sama kuin kyseisen kaavan laatimisesta vastaava viran-
omainen, ei hankkeen ympäristövaikutusten arviointia voida kuitenkaan tehdä kaavan laa-
timisen yhteydessä. 

Tarkempia säännöksiä kaavan vaikutusten selvittämisestä ja hankkeesta vastaavan vel-
vollisuudesta toimittaa tietoja viranomaisille sekä viranomaisten tehtävistä ja yhteistyöstä
annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
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62 a § 

Hanketta koskevan kaavoituksen ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyn 
kuulemisten yhteensovittaminen 

Hankkeen toteuttamiseksi laadittavan kaavan ja hanketta koskevan ympäristövaikutus-
ten arviointimenettelyn ollessa samanaikaisesti vireillä kuulemiset voidaan sovittaa yh-
teen siten kuin ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 22 §:ssä sääde-
tään.

132 § 

Ympäristövaikutusten arviointi

Jos rakentamisesta taikka muusta tämän lain mukaan luvanvaraisesta tai viranomaishy-
väksyntää vaativasta toimenpiteestä on tehtävä ympäristövaikutusten arviointimenettelys-
tä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointi, on hakemuksen vireille tulosta
sen lisäksi mitä 133 §:ssä säädetään, tiedotettava internetissä. Lisäksi elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskukselle on varattava mahdollisuus lausunnon antamiseen hakemuksesta.
Asiassa jätetyistä huomautuksista ja lausunnoista on laadittava yhteenveto, jonka on olta-
va yleisesti saatavilla samaan aikaan kun päätös annetaan.

Velvollisuudesta ottaa ympäristövaikutusten arviointi huomioon lupamenettelyssä sää-
detään ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 luvussa.   

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä tiedottamisesta ja menette-
lystä huomautusten jättämiseksi.

188 §

Muutoksenhaku kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymispäätöksestä

Kaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevaan päätökseen haetaan muutosta
valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin kuntalaissa säädetään. Kuntalaissa säädettyä oi-
kaisumenettelyä ei kuitenkaan sovelleta asemakaavan hyväksymistä koskevissa asioissa
silloinkaan, kun päätösvalta on 52 §:ssä säädetyllä tavalla siirretty kunnanhallitukselle tai
lautakunnalle.

Asuntorakentamisen kannalta tai muutoin yhteiskunnallisesti merkittäväksi katsottavaa
asemakaavaa koskeva valitus on käsiteltävä kiireellisenä. Muutoksenhakuviranomaisen
on kunnan pyynnöstä ilmoitettava arvio siitä, milloin tällaista kaavaa koskeva päätös an-
netaan. Jos arvioitua aikaa ei ole mahdollista noudattaa, siitä on ilmoitettava kunnalle. 

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella
olevaa asemakaavaa ja jolla valitus on jätetty tutkimatta tai jolla ei ole muutettu valituksen
kohteena ollutta viranomaisen päätöstä siltä osalta, johon valitus kohdistuu, saa hakea
muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Mitä tässä
momentissa säädetään, ei koske ranta-asemakaavaa.

Kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen
asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti
nähtäville.

Jos hankkeen ympäristövaikutukset on arvioitu siten kuin 9 §:n 3 momentissa sääde-
tään, kaavaa koskevassa valituksessa ei saa vedota siihen, että hanketta koskeva ympäris-
tövaikutusten arviointi on suoritettu puutteellisesti. Valitusoikeudesta arvioinnin puuttu-
misen tai puutteellisuuden perusteella säädetään ympäristövaikutusten arviointimenette-
lystä annetun lain 34 §:ssä.

————
Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä toukokuuta 2017.
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Jos 132 §:ssä tarkoitettua rakentamista tai toimenpidettä koskeva ympäristövaikutusten
arviointi on tehty ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (468/1994)
mukaisesti, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa ollutta 132 §:ää.
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