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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maa-aineslain ja ra
kennuslain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on korjata vuoden 
1982 alusta voimaan tulleen maa-aineslain ja 
siihen liittyvän rakennuslain muutoksen sovel
tamisessa ilmi tulleita epäselvyyksiä ja puutteita 
sekä yhdenmukaistaa menettelyä maa-aineslain 
ja rakennuslain soveltamisalueilla. Lakien kes
keisiä periaatteita ei ehdoteta muutettaviksi. 

Kunnanhallituksen lupapäätösten alistamis
velvollisuutta koskevaa säännöstä ehdotetaan 
täsmennettäväksi. Vahvistusviranomaiselle eh
dotetaan annettavaksi sama oikeus päätösten 
vähäiseen muuttamiseen ja osittain vahvistami
seen kuin kaavojen kohdalla. Ottamissuunni
telman ja lupamääräysten välisen suhteen sel
ventämiseksi ehdotetaan lakiin vähäisiä muu
toksia. Myös asianosaisten kuulemisvelvolli
suutta koskevaa säännöstä ehdotetaan täsmen
nettäväksi. Aikaisemman oikeudenomistajan va
pauttamisesta lupaan liittyvistä velvoitteista eh
dotetaan lakiin otettavaksi selventävä säännös. 

Maa-aineslain muutoksenhakusäännöstä ehdo
tetaan muutettavaksi rakennuslain säännöksiä 
vastaavaksi niin, että rakennuslautakunnan pak
kotoimia koskeviin päätöksiin haettaisiin muu
tosta hallintovalituksella eikä kunnallisvalituk
sella. Lainvoimaa vailla olevan päätöksen nou
dattamista koskevaa säännöstä ehdotetaan tar
kistettavaksi siten, että tällaisen päätöksen voisi 
tehdä myös lupapäätöksen jälkeen ja että alis
tettavassa asiassa päätöksen tekisi lääninhalli
tus. Valtio, kunta ja kuntainliitto ehdotetaan 
vapautettavaksi vakuuden asettamisvelvollisuu
desta. 

Lakiehdotukseen on sisällytetty myös eräitä 
rakennuslain tarkistuksia, jotka tähtäävät byrok
ratian vähentämiseen. 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan heti, kun 
eduskunta on ne hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nyk y i n e n t i 1 a n ne j a e h d o te t u t 
muutokset 

. Maa-aineslaki ( 555/81) ja siihen liittyvä ra
kennuslain muutos ( 556/81) tulivat voimaan 
1 päivänä tammikuuta 1982. Maa-aineslain siir
tymäsäännöksen mukaan ainesten ottamisen jat
kamiseen aikaisemmin käytössä olleesta ottamis
paikasta oli haettava lupa pää3ääntöisesti vuo
den kuluessa. Lain soveltamisesta on siten jo 
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saatu tiettyjä kokemuksia. Pääpiirteissään laki 
näyttää hyvin vastaavan niitä odotuksia, joita 
siihen säätämisvaiheessa asetettiin. Lain edellyt~ 
tämiä ottamissuunnitelmia ja lupahakemuksia 
laadittaessa sekä niitä kunnanhallituksissa ja 
lääninhallituksissa käsiteltäessä on kuitenkin tul~ 
lut ilmi eräitä epäselvyyksiä, tulkintavaikeuksia 
ja puutteita, joiden korjaamista ovat toivoneet 
lähinnä kuntien keskusjärjestöt ja liikenneminis
teriö. 
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Lakeja sovellettaessa on myös käynyt ilmi, 
että maa-aineslain ja rakennuslain lupien ha
kemiseen ja myöntämiseen liittyvää menettelyä 
koskevat säännökset eräissä kohdin tarpeetto
masti poikkeavat toisistaan. Hallituksen esityk
sellä pyritään yhdenmukaistamaan menettelyä 
näiden lakien soveltamisalueilla. 

Hallitus ei sen sijaan esitä muutoksia niihin 
keskeisiin periaatteisiin, joihin lakeja säädet
täessä päädyttiin. 

2. V a 1m i s te 1 u j a 1 a u sun no t 

Lakiehdotukset on valmisteltu sisäasiainminis
teriössä virkatyönä. Kuntien keskusjärjestöjen ja 
eräiden muiden järjestöjen ja viranomaisten 
kanssa on tarpeen mukaan neuvoteltu. Ehdo
tuksesta on pyydetty lausunnot liikenneminis
teriöltä, Suomen Kaupunkiliitolta, Suomen 

Kunnallisliitolta, Finlands svenska kommun
förbundilta, Seutusuunnittelun Keskusliitolta 
sekä kaavoitus- ja rakennusneuvostolta. Lii
kennemmisteriö on toimittanut lausuntonsa ohel
la myös tie- ja vesirakennushallituksen sekä rau
tatiehallituksen lausunnot, joihin se ilmoittaa 
yhtyvänsä. Lisäksi Oulun lääninhallitus on an
tanut asiasta lausunnon. 

Maa-aineslakiin ehdotettuja muutoksia pide
tään lausunnoissa yleisesti ottaen aiheellisina. 
Eräistä yksltyiskohdista on kuitenkin esitetty 
huomautuksia, jotka pitkälle on voitu ottaa var
teen lakiesitystä laadittaessa. Merkittävin huo
mautus on tullut liikenneministeriöltä, joka esit
tää, että alistusmenettelystä lääninhallituksille 
tulisi kokonaan luopua. Lakiehdotuksessa on 
kuitenkin päätösten alistamisvelvollisuus säily
tetty suurin piirtein nykyisen laajuisena. Raken
nuslakiin ehdotettuja muutoksia ei lausunnoissa 
vastusteta. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Laki ehdot u k s et 

1.1. Laki maa-aineslain muuttamisesta 

7 §. Eduskuntakäsittelyssä maa-aineslakiin 
lisättiin 7 §:n 2 momentti, jonka mukaan kun
nanhallituksen päätös lupa-asiassa eräissä ta
pauksissa on alistettava lääninhallituksen vah
vistettavaksi. Momentti kaipaa eräissä kohdin 
tarkistamista. Ennen kaikkea momenttiin sisäl
tyvä säännös, jonka mukaan päätös on alistetta
va, jos alueella on luonnonsuojelun kannalta val
takunnallista tai useamman kunnan alueelle ulot
tuvaa merkitystä, on käytännössä osoittautunut 
epäselväksi ja aiheuttanut erilaisia tulkintoja 
kunnissa ja lääninhallituksissa. Alistamisvelvol
lisuutta koskevan säännöksen tulisikin olla mah
dollisimman yksiselitteinen. 

Valtakunnallisen merkityksen osalta puute 
korjautuu, kun valtioneuvosto on tehnyt pää
töksen valtakunnallisesta harjujensuojeluohjel
masta. Muilta osin ehdotetaan säännöstä tar
kistettavaksi niin, että päätös on alistettava, jos 
ainesten ottaminen vaikuttaa välittömästi toi
sen kunnan alueeseen. 

Koska kuntainliitto on rinnastettava kun
taan, ehdotetaan säännöstä täydennettäväksi si
ten, että päätös on alistettava lääninhallituksen 

vahvistettavaksi paitsi silloin, kun hakijana on 
valtio tai kunta, myös silloin, kun hakijana on. 
kuntainliitto. 

On myös pidettävä tarpeettomana, että kiel
teisiä päätöksiä alistetaan lääninhallitukselle, 
minkä vuoksi ehdotetaan, että alistusvelvollisuus 
koskisi vain sellaista kunnanhallituksen päätöstä, 
jolla luoa on myönnetty. 

Pykälän selkeyden lisäämiseksi ehdotetaan 
alistamisvelvollisuuden eri tapaukset erotetta
viksi momenttiin eri kohdiksi. 

Yleisten alistamista koskevien periaatteiden 
mukaan kunnanhallituksen päätös on joko sel
laisenaan vahvistettava tai jätettävä vahvista· 
matta. Nimenomaisen säännöksen puuttuessa 
on katsottava, ettei lääninhallitus voi tehdä pää
tökseen edes sellaisia oikaisunluonteisia korjauk
sia tai vähäisiä muutoksia, joita rakennuslain 
127 § :n 2 momentin nojalla voidaan tehdä 
vahvistettavana olevaan kaavaan. Myöskään 
päätöksen osittainen vahvistaminen ei ole 
mahdollista. Tämä johtaa tarpeettoman jäyk
kään järjestelmään ja voi merkittävästi hidastaa 
lupien saamista. Lääninhallitus saattaa joutua 
vähäisen muutostarpeen tai suoranaisen vir
heen vuoksi palauttamaan päätöksen kunnalle 
tai jättämään sen vahvistamatta. Sellaisissa ta
pauksissa, joissa aiotun ainesten ottamisen voi~ 
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daan todeta vain osittain olevan maa-aineslain 
3 §:n säännösten vastaista, osan ollessa hyväk
syttävissä, joudutaan päätös kuitenkin kokonai
suudessaan jättämään vahvistamatta. Tämän 
vuoksi ehdotetaan 7 §: ään lisättäväksi uusi 3 
momentti, jonka nojalla lääninhallitus voisi 
tehdä vahvistettavana olevaan päätökseen oikai
sunluonteisia korjauksia ja kunnanhallituksen 
suostumuksella vähäisiä muutoksia, sekä uusi 4 
momentti, jonka nojalla päätöksen voisi jättää 
vahvistamatta myös osittain. 

11 §. Ottamissuunnitelman ja lupamää
räysten suhde on jäänyt laissa hieman epäsel
väksi. Tarkoituksenmukaisena on pidettävä sitä, 
että jos ottamissuunnitelmassa on asianmukai
sella tavalla osoitettu kaikki ne asiat, joista 
11 § :n 2 momentin nojalla on lupamääräyksiä 
annettava, ei enempiä lupamääräyksiä tarvita. 
Tämän selventämiseksi ehdotetaan 11 §:n 1 
momenttiin otettavaksi tarpeellinen lisäys. 

Pykälän 2 ja 3 momentti on kirjoitettu niin, 
että niissä näyttää olevan tyhjentävästi sään
nelty, minkälaisista asioista lupamääräyksiä on 
annettava tai voidaan antaa. Ottamissuunnitel
mia laadittaessa on kuitenkin osoittautunut, 
että on tarvetta antaa joskus muunkinlaisia mää
räyksiä kuin mainituissa lainkohdissa on lue
teltu. Esimerkkinä voidaan mainita määräys, 
jolla soranottopaikalla tapahtuva melua aiheut
tava toiminta rajoitetaan tiettyihin vuorokau
denaikoihin. Tämän vuoksi ehdotetaan 3 mo
menttiin lisättäväksi 3 kohta, joka osoittaisi, 
että lainkohdassa on kysymys esimerkkiluette
losta. 

13 §. Pykälän 2 momentin mukainen kuu
lemisvelvollisuus hakemuksen johdosta on ra
joitettu koskemaan vain ottamisalueeseen ra
joittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita. 
Jos ainesten ottamisalue rajataan niin, ettei 
se miltään osin kosketa kyseisen kiinteistön 
rajoja, johtaa säännöksen sanamuotoon pitäyty
vä tulkinta siihen, ettei ketään tarvitse kuulla. 
Tämä saattaa eräissä tapauksissa johtaa koh
tuuttamaan lopputulokseen. Tämän vuoksi eh
dotetaan säännöstä tarkistettavaksi siten, että 
hakemuksen johdosta olisi kuultava ottamis
alueen sisältävään kiinteistöön rajoittuvien kiin
teistöjen omistajia ja haltijoita, paitsi jos on 
ilmeistä, ettei hakemus koske heidän etuaan. 
Viimeksi mainittu tilanne on käsillä esimer
kiksi, kun aineksia otetaan suuren kiinteistön 
toiselta laidalta, jolloin ottaminen ei yleensä 

vaikuta toisessa paassa olevien naapurikiinteis
töjen etuun. Samoja kuulemisperiaatteita olisi 
noudatettava sellaisten kiinteistöjen osalta, 
jotka tie, muu liikenneväylä tai kapeahko ve
sistö erottaa ottamisalueen sisältävästä kiinteis
töstä. Ehdotettu kuulemisvelvollisuus vastaa 
rakennuslain 5 § :n 2 momentissa säädettyä 
naapurin kuulemisvelvollisuutta poikkeuslupa
hakemuksen johdosta. 

Maa- ja metsätalousministeriön luonnonsuo
jeluun liittyvät tehtävät siirtyvät 1 päivänä loka
kuuta 1983 t:oimintansa aloittavalle ympäristö
ministeriölle. Tämän johdosta voidaan 13 § :n 
3 momentti kumota tarpeettomana. Tarkoitus 
on sisällyttää asia maa-ainesasetuksen 5 §:ään 
siinä muodossa, että ympäristöministeriön lau
sunto on pyydettävä, jos alue kuuluu johonkin 
valtioneuvoston hyväksymään valtakunnalliseen 
suojeluohjelmaan. 

13 a §. Maa-ainesten ottamiseen myönnet
tyä lupaa on, samoin kuin rakennuslupaa, pi
dettävä kiinteistökohtaisena. Lupaan perustuva 
oikeus maa-ainesten ottamiseen voi siirtyä toi
selle kiinteistön vaihtaessa omistajaa tai siten, 
että ottamisoikeus siirretään toiselle. Tällöin 
kuitenkin se, jolle lupa on alunperin myön
netty, vastaa edelleen 11 §:n nojalla määrätty
jen toimenpiteiden suorittamisesta viime kädes
sä sillä vakuudella, joka häneltä 12 §:n no
jalla mahdollisesti on vaadittu. Lakiin ehdote
taan otettavaksi uusi selventävä säännös luvan 
aikaisemman haltijan vapauttamisesta lupaan 
liittyvistä velvoitteista ja uuden oikeudenomis
tajan hyväksymisestä hänen tilalleen. Tällöin 
myös aikaisemman haltijan antamat vakuudet 
palautettaisiin ja vakuus vaadittaisiin tarvit
taessa uudelta oikeudenomistajalta. Koska lu
vassa määritelty ottaminen ei päätöksen joh
dosta rr_uutu, ei tällaisessa tapauksessa ole tar
peen kuulla naapureita tai hankkia lausuntoja 
eikä liioin alistaa päätöstä lääninhallituksen vah~ 
vistettavaksi. 

20 §. Maa-aineslain nojalla annetusta kun
nanhallituksen päätöksestä valitetaan kunnallis
valituksella. Laissa ei sen sijaan ole nimen
omaista säännöstä siitä, miten valitetaan pakko
keinojen käyttämistä koskevasta rakennuslauta
kunnan päätöksestä. Erityissäännöksen puut
tuessa on katsottava, että tässäkin tapauksessa 
valitus on kunnallisvalitus. Jos rakennus
lautakunta sen sijaan joutuu käyttämään pak
kokeinoja samanlaisessa asiassa niillä alueilla, 
joilla sovelletaan rakennuslakia, on valituskei-
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nona rakennuslain 138 §:n mukaisesti hallinto
valitus. Lakien yhdenmukaistamiseksi ja kun 
hallintovalitus paremmin soveltuu tämänkaltai
siin päätöksiin, ehdotetaan pykälään lisättäväk
si uusi 2 momentti, jonka mukaan rakennus
lautakunnan maa-aineslain 14 ja 1.5 §:n nojalla 
tekemästä päätöksestä saisi valittaa niin kuin 
rakennuslain 138 §:ssä on säädetty. 

21 §. Lainvoimaa vailla olevan päätöksen 
noudattamista koskeva lainkohta kaipaa eräiltä 
osin tarkistamista. Voimassa olevan pykälän 
1 momentin mukaan vain lupapäätöksessä voi
daan määrätä, että päätöstä on noudatettava 
ennen kuin se on saanut lainvoiman. Tarkoi
tuksenmukaisempaa kuitenkin olisi, että tällai
ne? päätös voitaisiin tehdä myös myöhemmin 
erikseen, kun on nähty, millaisia valituksia lupa
päätöksestä on tehty. Näin on asian laita raken
nuslainsäädännössä ( rakennusasetuksen 14 9 § 
1 mom.). Tämän vuoksi ehdotetaan säännöstä 
tarkistettavaksi niin, että viranomainen voisi 
antaa luvan ainesten ottamiseen mahdollisesta 
valituksesta huolimatta, paitsi luvan myöntämi
sen yhteydessä, myös myöhemmin. 

Käytännössä on ollut jonkin verran epätie
toisuutta siitä, milloin kunnanhallituksen pää
tökseen sisältyvä lausuma päätöksen noudatta
misesta ennen kuin se on saanut lainvoiman saa
daan panna täytäntöön, jos kysymyksessä oleva 
asia on alistettava lääninhallituksen vahvistet
tavaksi. On katsottava, että ainesten ottamiseen 
ei saa ryhtyä ennen kuin lääninhallitus on pää
töksen vahvistanut. Lakia ehdotetaan täsmen
nettäväksi siten, että alistettavissa asioissa tässä 
tarkoitetun luvan antaisi lääninhallitus kunnan
hallituksen esityksestä. 

Koska julkisyhteisön voidaan olettaa muu
toinkin täyttävän sille määrätyt velvoitteet, eh
dotetaan vakuuden asettamista koskevaa mää
räystä tarkistettavaksi siten, ettei vakuutta vaa
dittaisi silloin, kun hakijana on valtio tai sen 
laitos taikka kunta tai kuntainliitto. Myös tältä 
osin menettely saatettaisiin siten yhdenmukai
seksi rakennuslainsäädännön kanssa (rakennus
asetuksen 149 § 2 mom.). 

1.2. Laki rakennuslain muuttamisesta 

.50 §. Asemakaava-alueella kunta saa ilman 
erityistä lupaa lunastaa katualueet ja muut 

kunnan tarpeisiin tarkoitetut yleiset alueet; 
Vastaavaa oikeutta ei kuitenkaan ole valtiolla 
ase~akaavas~a osoitettujen liikennealueiden ja 
mui~en valuon tarpeisiin osoitettujen yleisten 
alueiden osalta. Liikenneministeriö on kiinnit
tänyt huomiota tästä johtuviin haittoihin. Ylei
sistä teistä annetun lain 35 a §:n (51/81) no
jalla tienpitäjällä on vasta tietoimituksessa oi
keus lunastaa asemakaavassa liikennealueeksi tai 
rak~nnuskaavassa yleistä liikenneväylää varten 
osoitettu alue. Lunastamiseen ei siten voida 
ryh~~? .. ennen tiesu_unnitel~an vahvistamista ja 
tiepaatoksen antamista. Useissa tapauksissa olisi 
kuitenkin jo yleisen tien suunnitteluvaiheessa 
voitava panna lunastaminen vireille. Lunastus
asioiden hoidon myöhäisestä ajankohdasta ai~ 
heutuu valtiolle lisäkustannuksia. Kun valtion 
lunastusoikeus alueeseen on tullut asiallisesti 
ratkaistuksi jo asemakaavan vahvistamisella eh
dotetaan 50 § :n 1 momenttia täydennettä~äksi 
säännöksellä, joka antaisi valtiolle vastaavan oi
keuden kuin kunnalle ilman erityistä lupaa 
lunastaa asemakaavassa sen tarpeisiin osoitetut 
yleiset alueet. Sama oikeus on perusteltua antaa 
myös kuntainliitolle. Pykälässä esiintyvä sana 
"osoitettu" ehdotetaan samalla tarkistettavaksi 
sanaksi "tarkoitettu". Rakennuslain 111 § :n 
nojalla ehdotetut muutokset koskisivat vastaa• 
vasti rakennuskaava-alueita. 

127 §. Pykälän 2 momentin nojalla voidaari 
vahvistettavaan asema- ja rakennuskaavaan 
kunnanhallituksen suostumuksella tehdä vähäi
siä muutoksia. Vastaavaa säännöstä ei kuiten
kaan ole muiden kaavamuotojen osalta, vaan 
seutu- ja yleiskaavoihin voidaan vahvistusvai
heessa tehdä vain oikaisunluonteisia korjauksia. 
Kun yleispiirteisten kaavojen laatimis- ja hi 
väksymismenettely vie varsin pitkän ajan, saat
taa jo tosiasiallinen tilanne tuona aikana muut~ 
tua niin, että kaavaan olisi tehtävä joitakin 
vähäisiä tarkistuksia, joita ei kuitenkaan voida 
pitää oikaisunluonteisina. Näitä ei tällä hetkellä 
voida tehdä siinäkään tapauksessa, että asian• 
omainen kunta tai seutukaavaliitto itse pitää 
niitä aiheellisina. Tämän vuoksi kaava joudu• 
taan tältä osin jättämään vahvistamatta, mistä 
seuraa kaavoituksen viivästymistä ja tarpee~ 
tonta byrokratiaa. Tämän vuoksi ehdotetaan 
säännöstä täydennettäväksi siten, että myös 
seutu- ja yleiskaavoihin voisi vahvistamisvai
heessa seutukaavaliiton liittohallituksen tai kun
nanhallituksen suostumuksin tehdä vähäisiä 
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muutoksia. Kun säännös ulotetaan koskemaan 
yleispiirteisiä kaavoja, · on samalla syytä täs
mentää asianosaisten kuulemista koskevaa sään
nöstä niin, ettei se johda tarpeettoman laajaan 
byrokratiaan. 

13 7 a §. Pykälän 1 momentin mukaan sisä~ 
asiainministeriö voi siirtää toimivaltaansa muun 
ohella asemakaavojen vahvistamisessa lääninhal
lituksille. Tämän säännöksen nojalla ministeriö 
onkin jo siirtänyt asemakaavojen vahvistami
sen 50 pienen tai keskisuuren kaupungin osalta 
asianomaiselle lääninhallitukselle. Kun asema
kaavoitukseen liittyvät vahvistamis- ja valvon
tatehtävät näin ovat siirtyneet lääninhallituk
selle, olisi luontevaa .. ja tarkoituksenmukaista, 
että lääninhallitus käsittelisi ja ratkaisisi myös 
asemakaavoitukseen liittyvät rakennuskiellon pi
dentämistä koskevat hakemukset ja rakennusjär
jestyksen vahvistamista koskevat asiat tällaisis
sa kaupungeissa. Tämän vuoksi ehdotetaan mo
menttia täydennettäväksi niin, että sisäasiain
ministeriö voisi siirtää toimivaltaansa myös 
16 §:ssä, 42 §:n 3 momentissa ja 43 §:n 1 
momentissa tarkoitetuissa asioissa lääninhalli
tukselle. 

140 S. Maa-aineslain nojalla tehdyt päätök
set lupa-asioissa annetaan julkipanen jälkeen 
(maa-åifieslain· 19 § 1 mom.). Rakennuslaissa 
ei ole vastaavaa säännöstä, joten päätösten tie
doksianto suoritetaan kunnallislaissa säädetyssä 

1. 

järjestyksessä. Menettelyn yhdenmukaistamisek
si ehdotetaan rakennuslain 140 § :ää muutetta
vaksi niin, että myös kunnanhallituksen pää
tökset rakennuslain 124 a § :ssä tarkoitetuissa 
asioissa annettaisiin julkipanen jälkeen. . 

Samalla ehdotetaan pykälään tehtäväksi pari 
korjausta. Rakennuslain 80 §:n muutoksen 
(671/78) johdosta on käynyt aiheelliseksi pois
taa maininta kadun ja rakennuskaavatien ylei
seen käyttöön luovuttamisesta. Niin ikään oli
si tarpeettomana poistettava maininta läänin
hallituksen päätöksestä rakennuslupa-asiassa. 

2. T a r k e m m a t s ä ä n n ö k s e t j a 
määräykset 

Samanaikaisesti lakien voimaantulon kanssa 
on tarkoitus antaa tarvittavat asetukset maa
ainesasetuksen ja rakennusasetuksen muuttami
sesta. 

3. Voimaan t u 1 o 

Lait on tarkoitus saattaa voimaan heti, ·kun 
eduskunta on ne hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotuk
set: 

Laki 
maa-aineslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetun maa-aineslain (555/81) 13 §:n 3 mo

mentti, 
muutetaan 7. §:n 2 momentti, 11 §:n 1 ja 3 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 21 §:n 1 

momentti sekä 
lisätään 7 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, lakiin uusi 13 a §, 20 §:ään uusi 2 momentti ja 21 

S :ään uusi 3 momentti, seuraavasti: 

7 § 

Lupaviranomainen 

Kunnanhallituksen päätös luvan myöntämi
sestä on alistettava lääninhallituksen vahvistet
tavaksi, milloin: 

1 ) hilijana on kunta, kuntainliitto tai val
tio· 

2) alueella on luonnonsuojelun kannalta val
takunnallista merkitystä; tai 

3 ) ainesten ottaminen vaikuttaa välittömästi 
toisen kunnan alueeseen. 

Luvan myöntämistä koskevaan päätökseen 
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voidaan sitä vahvistettaessa tehdä oikaisunluon
teisia korjauksia. V ahvistettavaan päätöksen voi
daan lisäksi kunnanhallituksen suostumuksella 
tehdä vähäisiä muutoksia. Muutoksen johdosta 
on kuultava niitä, joiden etua tai oikeutta muu
tos välittömästi koskee. 

Päätös, jolla lupa on myönnetty, voidaan 
jättää vahvistamatta myös osittain. 

11 § 

Lupamääräykset 

Ainesten ottamista koskevaan lupaan on lii
tettävä määräykset siitä, mitä hakijan on nou
datettava hankkeesta aiheutuvien haittojen vält
tämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät määräyk
set asianmukaisella tavalla käy ilmi ottamissuun
nitelmasta. 

Lupamääräyksiä voidaan lisäksi antaa: 

1) ottamiseen liittyvistä laitteista ja liiken
teen järjestämisestä erityisesti pohjaveden suo
jelemiseksi; 

2) 'ajasta, jonka kuluessa tämän pykälän no
jalla määrätyt toimenpiteet on suoritettava; 
sekä 

3) muista hankkeesta aiheutuvien haittojen 
välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisista 
toimenpiteistä. 

13§ 

Lausunnot ja kuuleminen 

Hakemuksen johdosta on ottamisalueen si
sältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen 
omistajille ja haitijoille varattava tilaisuus tulla 
kuulluiksi, paitsi jos on ilmeistä, ettei hakemus 
koske heidän etuaan. Sama koskee kiinteistöä, 
jonka erottaa ottamisalueen sisältävästä kiin
teistöstä tie, muu liikenneväylä tai kapeahko 
vesistö. Kuulemisessa on soveltuvin osin nou
datettava, mitä rakennuslain 132 a §:ssä ja ra
kennusasetuksen 5 a § : ssä on säädetty. 

13 a § 

Luvan velvoitteista vapauttaminen 

Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten 
ottamiseen on siirretty toiselle, kunnanhallitus 
voi hakemuksesta vapauttaa sen, jolle lupa on 
myönnetty, tai luvan myöhemmän haltijan lu
paan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksyä hänen 
tilalleen toisen ja vaatia tarvittaessa tältä 12 
§:ssä tarkoitetun vakuuden. Tällaiseen päätök
seen ei sovelleta, mitä 7 § :n 2 momentissa on 
säädetty päätöksen alistamisesta sekä 13 §:ssä 
kuulemisesta ja lausuntojen hankkimisesta. 

20 § 

Muutoksenhaku 

Rakennuslautakunnan 14 ja 15 §:n nojalla 
tekemästä päätöksestä saa valittaa niin kuin ra
kennuslain 138 §:ssä on säädetty. 

21 § 

Lainvoimaa vailla olevan päätöksen 
noudattaminen 

Kunnanhallitus voi ainesten ottamista kos
kevassa päätöksessä tai luvan saajan pyynnöstä 
myöhemminkin antaa luvan ainesten ottami
seen ennen kuin lupaa koskeva päätös on 
saanut lainvoiman, jos luvan saaja asettaa hyväk
syttävän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen 
ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen 
kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheut
taa. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää 
päätöksen täytäntöönpanon. Alistettavassa 
asiassa tässä tarkoitetun luvan antaa läänin
hallitus kunnanhallituksen esityksestä. 

Mitä 1 momentissa on säädetty vakuuden 
asettamisesta, ei koske valtiota tai sen laitosta 
eikä kuntaa tai kuntainliittoa. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 
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2 

Laki 
rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun raken
nuslain (370/58) 50 §:n 1 momentti, 127 §:n 2 momentti, 137 a §:n 1 momentti ja 
140 §:n 1 momentti, 

näistä 127 §:n 2 momentti, 137 a §:n 1 momentti ja 140 §:n 1 momentti sellaisena 
kuin ne ovat 2 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa laissa (588/73), näin kuuluviksi: 

50 § 
Kaupunki saa asemakaava-alueella ilman eri

tyistä lupaa lunastaa katualueen, torin, katu
aukion, virkistysalueen sekä sellaisen yleisen 
rakennuksen tontin, liikenne-, vaara- ja erityis
alueen, joka on asemakaavassa tarkoitettu kau
pungin laitokselle tai muihin kaupungin tarpei
siin. Valtiolla ja kuntainliitolla on vastaava 
oikeus lunastaa sellainen yleisen rakennuksen 
tontti, liikenne-, vaara- ja erityisalue, joka on 
asemakaavassa tarkoitettu valtion tai kuntain
liiton laitokselle taikka muihin näiden tarpei
siin. 

127 § 

Kaavaan ja rakennusjärjestykseen voidaan 
niitä vahvistettaessa tehdä oikaisunluonteisia 
korjauksia. Vahvistettavaan yleis-, asema- ja ra
kennuskaavaan voidaan lisäksi kunnanhallituk
sen suostumuksella sekä vahvistettavaan seutu
kaavaan seutukaavaliiton liittohallituksen suos
tumuksella tehdä vähäisiä muutoksia. Muu
toksen johdosta on kuultava niitä, joiden etua 
tai oikeutta muutos välittömästi koskee. 

137 a § 
Sisäasiainministeriö voi siirtää toimivaltaan-

Helsingissä 2 päivänä syyskuuta 1983 

sa 5 §:n 2 momentissa, 16 §:ssä, 38 §:n 1 
momentissa, 42 § :n 3 momentissa, 43 § :n 1 
momentissa, 123 b § :n 3 momentissa, 123 c 
§ :n 2 momentissa, 123 d § :n 1 momentissa 
ja 132 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa asiois
sa lääninhallitukselle. 

140 § 
Rakennuslautakunnan päätös lupa-asiassa, 

kunnanhallituksen päätös rakennuslain 124 a 
§:ssä tarkoitetussa asiassa sekä lääninhallituk
sen päätös rakennusjärjestyksen tai kaavan vah
vistamista taikka rakennuskieltoa koskevassa 
asiassa on annettava julkipanen jälkeen. Niin 
ikään on julkipanen jälkeen annettava läänin
hallituksen päätös, jota tarkoitetaan 5 ja 132 
§:ssä, sekä 123 b §:n 3 momentissa ja 123 c 
§:n 2 momentissa tarkoitettu päätös, samoin 
kuin sisäasiainministeriön päätös, joka perus
tuu tähän lakiin taikka sen nojalla annettuihin 
säännöksiin tai määräyksiin. Päätöksen katso
taan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun 
se on annettu. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Matti Ahde 
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Liite 

1. 

Laki 
maa-aineslain muuttamisesta 

Eduskur.nan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 24 päivänä heinäkuuta 1981 annetun maa-aineslain (555/81) 13 S:n 3 mo

mentti, 
muutetaan 7 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 ja 3 momentti, 13 S:n 2 momentti ja 21 S:n 1 ; 

momentti sekä 
lisätään 7 §:ään uusi 3 ja 4 momentti, lakiin uusi 13 a §, 20 §:ään uusi 2 momentti ja 21 

S:ään uusi 3 momentti, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

7 § 

Lupaviranomainen 

Kun hakijana on kunta tai valtio tai mikäli 
alueella on luonnonsuojelun kannalta valtakun
nallista tai useamman kunnan alueelle ulottu
vaa merkitystä, kunnanhallituksen päätös on 
alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi. 

11 § 

Lupamääräykset 

Ainesten ottamista koskevaru lupaan on lii
tettävä määräykset siitä, mitä hakijan on nou
datettava hankkeesta aiheutuvien haittojen vält
tämiseksi tai rajoittamiseksi. 

Kunnanhallituksen päätös luvan myöntämi
sestä on alistettava lääninhallituksen vahvistet
tavaksi, milloin 

1) hakijana on kunta, kuntainliitto tai val
tio; 

2) alueella on luonnonsuojelun kannalta val
takunnallista merkitystä; tai 

3) ainesten ottaminen vaikuttaa välittömästi 
toisen kunnan alueeseen. 

Luvan myöntämistä koskevaan päätökseen 
voidaan sitä vahvistettaessa tehdä oikaisunluon
teisia korjauksia. V ahvistettavaan päätökseen 
voidaan lisäksi kunnanhallituksen suostumuksel
la tehdä vähäisiä muutoksia. Muutoksen johdos
ta on kuultava niitä, joiden etua tai oikeutta 
muutos välittömästi koskee. 

Päätös, jolla lupa on myönnetty, voidaan 
jättää vahvistamatta myös osittain. 

11 § 

Lupamääräykset 

Ainesten ottamista koskevaan lupaan on lii
tettävä määräykset siitä, mitä hakijan on nou
datettava hankkeesta aiheutuvien haittojen vält
tämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät määräyk
set asianmukaisella tavalla käy ilmi ottamis
suunnitelmasta. 

-------------
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Voimassa oleva laki 

Lupamääräyksiä voidaan lisäksi antaa: 
1) ottamiseen liittyvistä laitteista ja liiken

teen järjestämisestä erityisesti pohjaveden suo
jelemiseksi; sekä 

2) ajasta, jonka kuluessa tämän pykälän no
jalla määrätyt toimenpiteet on suoritettava. 

Ehdotus 

Lupamääräyksiä voidaan lisäksi antaa: 
1) ottamiseen liittyvistä laitteista . ja :liiken

teen järjestämisestä erityisesti pohjaveden suo-
jelemiseksi; . 

2) ajasta, jonka kuluessa tämäri py;kälän no
jalla määrätyt toimenpiteet on suoritettava; 
sekä · . · 

3) muista hankkeesta aiheutuvien haittojen 
välttämiseksi tai rajoittamiseksi tarpeellisista 
toimenpiteistä. · 

13§ 
Lausunnot ja kuuleminen 

Hakemuksen johdosta on ottamisalueeseen ra
joittuvien kiinteistöjen omistajille ja haitijoille 
varattava tilaisuus tulla kuulluiksi. Kuulemises
sa on soveltuvin osin noudatettava, mitä ra
kennuslain 132 a §:ssä ja rakennusasetuksen 
5 a §:ssä on säädetty. 

Jos alueella saattaa olla luonnonsuojelun 
kannalta valtakunnallista merkitystä, on asiasta 
pyydettävä maa- ja metsätalousministeriön lau
sunto. 

Hakemuksen johdosta on ottamisalueen si
sältävään kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen 
omistajille ja haitijoille varattava tilaisuus tulla 
kuulluiksi, paitsi jos on ilmeistä, ettei hakemus 
koske heidän etuaan. Sama koskee kiinteistöä, 
jonka erottaa ottamisalueen sisältävästä kiin
teistöstä tie, muu liikenneväylä tai kapeahko 
vesistö. Kuulemisessa on soveltuvin osin nou
datettava, mitä rakennuslain 132 a §:ssä ja ra
kennusasetuksen 5 a §:ssä on säädetty. 

( 3 mom. kumotaan.) 

13 a § 

Luvan velvoitteista vapauttaminen 

Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten 
ottamiseen on siirretty toiselle, kunnanhallitus 
voi hakemuksesta vapauttaa sen, jolle lupa on 
myönnetty, tai luvan myöhemmän' haltijan lu
paan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksyä hä
nen tilalleen toisen ja vaatia tarvittaessa tältä 12 
§:ssä tarkoitetun vakuuden. Tällaiseen päätök
seen ei sovelleta, mitä 7 §:n 2 momentissa on 
säädetty päätöksen alistamisesta sekä 13 S:ssä 
kuulemisesta ja lausuntojen hankkimisesta. 

20 § 

Muutoksenhaku 

-------------

2 168300006E 

Rakennuslautakunnan 14 ja 15 §:n nojalla 
tekemästä päätöksestä saa valittaa niin kuin 
rakennuslain 138 §: ssä on säädetty. 
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Voimassa oleva laki 

21 § 

Lainvoimaa vailla olevan pääätöksen 
noudattaminen 

Ainesten ottamista koskevassa lupapäätök
sessä voidaan määrätä, että päätöstä on nouda
tettava ennen kuin se on saanut lainvoiman, 
jos hakija asettaa hyväksyttävän vakuuden nii
den haittojen, vahinkojen ja kustannusten kor
vaamisesta, jotka päätöksen kumoaminen tai 
luvan muuttaminen voi aiheuttaa. Valitusviran
omainen voi kuitenkin kieltää päätöksen täy
täntöönpanon. 

2. 

Ehdotus 

21 § 

Lainvoimaa vailla olevan pääätöksen 
noudattaminen 

Kunnanhallitus voi ainesten ottamista kos
kevassa päätöksessä tai luvan saajan pyynnöstä 
myöhemminkin antaa luvan ainesten ottami
seen ennen kuin lupaa koskeva päätös on 
saanut lainvoiman, jos luvan saaja asettaa hyväk
syttävän vakuuden niiden haittojen, vahinkojen 
ja kustannusten korvaamisesta, jotka päätöksen 
kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheut
taa. Valitusviranomainen voi kuitenkin kieltää 
päätöksen täytäntöönpanon. Alistettavassa 
asiassa tässä tarkoitetun luvan antaa läänin
hallitus kunnanhallituksen esityksestä. 

Mitä 1 momentissa on säädetty vakuuden 
asettamisesta, ei koske valtiota tai sen laitosta 
eikä kuntaa tai kuntainliittoa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . . 

Laki 
rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennus
lain (370/58) 50 §:n 1 momentti, 127 §:n 2 momentti, 137 a §:n 1 momentti ja 140 
§:n 1 · momentti, 

näistä 127 §:n 2 momentti, 137 a §:n 1 momentti ja 140 §:n 1 momentti sellaisena 
kuin ne ovat 2 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa laissa (588/73), näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

50 s 
Kaupunki saa asemakaava-alueella ilman eri

tyistä lupaa lunastaa katualueen, torin, katuau
kion, virkistysalueen sekä sellaisen yleisen ra
kennuksen tontin, liikenne-, vaara- ja erityis
alueen, joka on asemakaavassa osoitettu kau
pungin laitokselle tai muihin kaupungin tarpei
siin. 

Ehdotus 

50 § 
Kaupunki saa asemakaava-alueella ilman eri

tyistä lupaa lunastaa katualueen, torin, katu
aukion, virkistysalueen sekä sellaisen yleisen 
rakennuksen tontin, liikenne-, vaara- ja erityis
alueen, joka on asemakaavassa tarkoitettu kau
pungin laitokselle tai muihin kaupungin tarpei
siin. Valtiolla ja kunlainliitolla on vastaava 
oikeus lunastaa sellainen yleisen rakennuksen 
tontti, liikenne-, vaara- ja erityisalue, joka on 
asemakaavassa tarkoitettu valtion tai kuntain
liiton laitokselle taikka muihin näiden tarpei
siin. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

127 § 

V ahvistettaessa kaava tai rakennusjärjestys 
niihin voidaan tehdä oikaisunluonteisia korjauk
sia. Vahvistettavaan asemakaavaan tai raken
nuskaavaan voidaan lisäksi kunnallishallituksen 
suostumuksella tehdä vähäisiä muutoksia. Muu
toksen johdosta on kuultava niitä, joiden etua 
tai oikeutta muutos saattaa koskea. 

137 a § 
Sisäasiainministeriö voi siirtää toimivaltaan

sa 5 §:n 2 momentissa, 38 §:n 1 momentissa, 
123 b §:n 3 momentissa, 123 c §:n 2 momen
tissa, 123 d §:n 1 momentissa ja 132 §:n 1 
momentissa tarkoitetuissa asioissa lääninhalli
tukselle. 

140 § 
Maistraatin, järjestysoikeuden ja rakennus

lautakunnan päätös lupa-asiassa ja kadun ja ra
kennuskaavatien yleiseen käyttöön luovuttamis
ta koskevassa asiassa sekä lääninhallituksen 
päätös rakennuslupaa, rakennusjärjestyksen tai 
kaavan vahvistamista taikka rakennuskieltoa 
koskevassa asiassa on annettava julkipanon jäl
keen. Niin ikään on julkipanon jälkeen annet
tava lääninhallituksen päätös, jota tarkoitetaan 
5 ja 132 §:ssä, sekä 123 b §:n 3 momentissa 
ja 123 c §:n 2 momentissa tarkoitettu päätös, 
samoin kuin sisäasiainministeriön päätös, joka 
perustuu tähän lakiin tai sen nojalla annettui
hin määräyksiin. Päätöksen katsotaan tulleen 
asianomaisen tietoon silloin, kun se on an
nettu. 

Kaavaan ja rakennusjärjestykseen voidaan 
niitä vahvistettaessa tehdä oikaisunluonteisia 
korjauksia. V ahvistettavaan yleis-, asema- ja 
rakennuskaavaan voidaan lisäksi kunnanhallituk
sen suostumuksella sekä vahvistettavaan seutu
kaavaan seutukaavaliiton liittohallituksen suostu
tumuksella tehdä vähäisiä muutoksia. Muutok
sen johdosta on kuultava niitä, joiden etua tai 
oikeutta muutos välittömästi koskee. 

137 a § 
Sisäasiainministeriö voi siirtää toimivaltaan

sa 5 §:n 2 momentissa, 16 §:ssä, 38 §:n 1 
momentissa, 42 §:n 3 momentissa, 43 §:n 1 
momentissa, 123 b §:n 3 momentissa, 123 c 
§:n 2 momentissa, 123 d §:n 1 momentissa 
ja 132 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa asiois
sa lääninhallitukselle. 

140 § 
Rakennuslautakunnan päätös lupa-asiassa, 

kunnanhallituksen päätös rakennuslain 124 a 
§:ssä tarkoitetussa asiassa sekä lääninhallituk
sen päätös rakennusjärjestyksen tai kaavan vah
vistamista taikka rakennuskieltoa koskevassa 
asiassa on annettava julkipanon jälkeen. Niin 
ikään on julkipanon jälkeen annettava läänin
hallituksen päätös, jota tarkoitetaan 5 ja 132 
§:ssä, sekä 123 b §:n 3 momentissa ja 123 c 
§:n 2 momentissa tarkoitettu päätös, samoin 
kuin sisäasiainministeriön päätös, joka perus
tuu tähän lakiin taikka sen nojalla annettuihin 
säännöksiin tai määräyksiin. Päätöksen katso
taan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun 
se on annettu. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




