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UUTISIA KIR JAUUTUUKSIA

NIMIT YKSIÄ

laadinnassa ja toteuttamisessa mukana 
oleville.

Ympäristöministeriön julkaisu pohjau-
tuu laaja-alaiseen yhteistyöhön, jossa ovat 
ympäristöministeriön ohella olleet työn 
eri vaiheissa keskeisimmin mukana työ- ja 
elinkeinoministeriö, Geologian tutkimus-
keskus sekä Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-
Pohjanmaan liitot.

SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN 
JA LUONNONVARAKESKUKSEN 
YHDISTÄMINEN EI AJANKOHTAISTA 
– SÄÄSTÖT YHTEISTYÖTÄ 
TIIVISTÄMÄLLÄ
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo 
Tiilikainen ei pidä tarkoituksenmukaisena 
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja 
Luonnonvarakeskuksen (LUKE) yhdistä-
mistä, sillä LUKEn perustamiseen liittyvät 
järjestelyt ovat monilta osin vielä kesken. 
Hallitusohjelmassa kaavaillut säästöt LUKEn 
ja SYKEn yhdistämisestä etsitään SYKEn 
määrärahoista, toimitilaan liittyvistä ratkai-
suista sekä tehostamalla eri tutkimuslaitos-
ten välistä yhteistyötä.

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 
MONINAISET UUDISTUKSET 
AVAUTUVAT PYKÄLÄ PYKÄLÄLTÄ
Professorit Ari Ekroos ja Vesa Majamaa 
valottavat maankäyttö- ja rakennuslain 
uudistuksia tuoreessa kommentaariteok-
sessaan. ”Muutosten eräänä tarkoituksena 
on edistää toimivan kilpailun kehittymistä 
ja selkeyttää vaikutusten arviointia kaavojen 
laatimiseen liittyen”, laaja-alaisesti ympäris-
tölainsäädännön valmisteluun osallistunut 
Ekroos sanoo.

Maankäyttö- ja rakennuslaki on keskeisin 
ympäristölakimme. Se sääntelee maankäyt-
töä ja rakentamista sekä näiden suhdetta 
ympäristöön. Maankäyttö- ja rakennuslain 
keskeisimmät säännökset liittyvät kaavoituk-
seen ja rakentamiseen. Laki sisältää asema-, 
yleis- ja maakuntakaavoitusta koskevat sisäl-
lölliset ja menettelylliset säännökset sekä 
rakentamiseen ja muuhun maankäyttöön 
liittyvät lupa-asiat.

Maankäyttö- ja rakennuslaki on alan 
perusteos, jossa selvitetään kaikki maan-
käyttö- ja rakennuslain pykälät, niiden tausta 
ja tulkinnat sekä oikeuskäytäntö. Teoksen 
kirjoittajat Helsingin yliopiston ympäris-
töoikeuden emeritusprofessori OTT Vesa 
Majamaa ja Aalto yliopiston talousoikeuden 
professori OTT Ari Ekroos ovat laatineet 
teoksen silmälläpitäen sitä, että se toimii 
hyvänä työvälineenä ympäristöjuristeille, 
virkamiehille ja muille asiantuntijoille, jotka 
työskentelevät ammatikseen maankäyttöä 

ja rakentamista sekä ympäristön- tai luon-
nonsuojelua koskevien kysymysten parissa.

Teoksen toisen laitoksen ilmestymisen 
jälkeen lakiin on lisätty 84 kokonaan uut-
ta pykälää. Lain alkuperäisestä 220 §:stä 
lukumäärältään vähemmän kuin puolet 
on säilynyt alkuperäisessä muodossaan; 
muita lainkohtia on muutettu kuluneena 
ajanjaksona useammankin kerran. Vuoden 
2005 alusta lähtien on annettu yhteensä 27 
lakia muuttavaa hallituksen esitystä. Merkit-
tävä osa uusista säännöksistä on seurausta 
perustuslain 80 §:n tulkinnasta, jonka mu-
kaisesti aiemmin asetuksella tai ministeriön 
määräyksillä säännellyt asiat on nostettu 
lain tasolle. Muutokset tulevat jatkumaan, 
kun Suomen rakentamismääräyskokoelma 
MRL 13 §:n mukaisesti uudistetaan vuoteen 
2018 mennessä.

Myös maankäyttö- ja rakennuslain so-
veltamiseen vaikuttavia lakeja on muutettu 
tai uudistettu kokonaan. Maankäyttö- ja 
rakennuslain kannalta merkittävimmät ko-
konaisuudistukset ovat vesilaki (587/2011), 
ympäristönsuojelulaki (527/2014) sekä 
rakennusperinnön suojelemisesta annettu 
laki (498/2010). Lisäksi kiinteistönmuo-
dostamislain (554/1995) muutokset ovat 
merkittäviä maankäyttö- ja rakennuslain 
soveltamisen kannalta.

Maankäyttö- ja rakennuslain vuo-
den 2015 muutoksista ensimmäisessä 
(204/2015) lakiin lisättiin 5 a §, jossa sää-
detään kunnan maapolitiikasta sekä muu-
tettiin 5, 9, 20, 51 ja 190 §:ää. Tavoitteena 
oli edistää toimivan kilpailun kehittymistä 
ja selkeyttää vaikutusten arviointia kaa-
vojen laatimiseen liittyen. Toinen muutos 
(205/2015) koski ainoastaan MRL:n muu-
toksen 319/2011 voimaantulon lykkäämistä 
paljon tilaa vaativan kaupan osalta.

”Tämä ja kunnan maapolitiikka ovat 
oikeudellisesti mielenkiintoisia erityisesti 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen valossa”, 
rakentamisen ja kaavoituksen asiantun-
tijatehtävissä 40 vuoden ajan toiminut 
Majamaa korostaa. 

Kolmannessa vuoden 2015 muutokses-
sa (301/2015) uudistettiin 117 i §:ää, joka 
koskee rakennuksen käyttö- ja huolto-
ohjetta ja rakennuksen kunnossapitoa 
koskevaa 166 §:ää. Vuoden 2014 muu-
toksista muun muassa kelpoisuusasiat ja 
hulevesien hallintaa koskeva sääntely ovat 
mielenkiintoisia.

 TUUKKA RÄSÄNEN ALOITTI 15.6.  
LEICA GEOSYSTEMSISSÄ MAAN-
MITTAUSLAITTEIDEN MARKET 
 SEGMENT MANAGERINA

Maanmittausvälineiden market segment 
managerin tehtävä on aivan uusi ja kuin 
Tuukka Räsästä varten räätälöity. Mik-
kelin Ammattikorkeakoulusta vuonna 
1998 valmistunut maanmittausinsinööri 
Räsänen työskenteli aikaisemmin Destialla 
mittauspalveluiden yksikön päällikkönä 
ja sitä ennen esimerkiksi Ramboll Finland 
Oy:ssä. Asiakkaana hänellä on varsin mittava 
kokemus tuotteista, joiden liiketoiminnan 
kehittämisestä hän nyt vastaa.


