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maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 8 päivänä huhtikuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 58 §:n 4 momentti ja 114 §, sellaisena

kuin niistä on 58 §:n 4 momentti laissa 476/2004,
muutetaan 57 §:n 1 momentti ja 58 §:n 3 momentti sekä
lisätään lakiin uusi 9 a luku seuraavasti:

57 §

Asemakaavamääräykset

Asemakaavassa voidaan antaa määräyksiä,
joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetet-
tavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan
asemakaava-aluetta rakennettaessa tai muu-
toin käytettäessä (asemakaavamääräykset).
Asemakaavamääräykset voivat muun ohessa
koskea haitallisten ympäristövaikutusten es-
tämistä tai rajoittamista. Vähittäiskauppaa
koskevista asemakaavamääräyksistä sääde-
tään lisäksi 71 e §:ssä.
— — — — — — — — — — — — —

58 §

Asemakaavan oikeusvaikutukset

— — — — — — — — — — — — —
Asemakaavan oikeusvaikutuksista vähit-

täiskaupan suuryksiköitä koskien säädetään
71 d §:ssä.
— — — — — — — — — — — — —

9 a luku

Vähittäiskauppaa koskevat erityiset
säännökset

71 a §

Vähittäiskaupan suuryksikkö

Vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan
tässä laissa yli 2 000 kerrosneliömetrin suu-
ruista vähittäiskaupan myymälää.

71 b §

Vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat
erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja

yleiskaavalle

Osoitettaessa maakunta- tai yleiskaavassa
vähittäiskaupan suuryksiköitä on sen lisäksi,
mitä maakunta- ja yleiskaavasta muutoin sää-
detään, katsottava, että:

1) suunnitellulla maankäytöllä ei ole mer-
kittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-aluei-
den kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittä-
miseen;
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2) alueelle sijoittuvat palvelut ovat mah-
dollisuuksien mukaan saavutettavissa jouk-
koliikenteellä ja kevyellä liikenteellä; sekä

3) suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen
palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatko-
jen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä
aiheutuvat haitalliset vaikutukset mahdolli-
simman vähäiset.

Maakuntakaavassa tulee esittää merkityk-
seltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksi-
kön koon alaraja. Vähittäiskaupan suuryksi-
köiden enimmäismitoitus on osoitettava maa-
kuntakaavassa riittävällä tarkkuudella.

71 c §

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittuminen

Vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijai-
nen sijaintipaikka on keskusta-alue, ellei muu
sijainti kaupan laatu huomioon ottaen ole pe-
rusteltu.

Merkitykseltään seudullisen vähittäiskau-
pan suuryksikön sijoittaminen maakuntakaa-
van keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen
ulkopuolelle edellyttää, että vähittäiskaupan
suuryksikön sijoituspaikaksi tarkoitettu alue
on maakuntakaavassa erityisesti osoitettu tä-
hän tarkoitukseen.

71 d §

Asemakaavan oikeusvaikutukset vähittäis-
kaupan suuryksiköiden sijoittumiseen

Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoit-

taa maakunta- tai yleiskaavan keskustatoi-
minnoille tarkoitetun alueen ulkopuolelle, el-
lei alue ole asemakaavassa erityisesti osoi-
tettu tätä tarkoitusta varten.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee
myös olemassa olevan vähittäiskaupan myy-
mälän laajentamista tai muuttamista vähit-
täiskaupan suuryksiköksi, vähittäiskaupan
suuryksikön laajentamista sekä sellaista myy-
mäläkeskittymää, joka vaikutuksiltaan on
verrattavissa vähittäiskaupan suuryksikköön.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan
koske vähittäiskaupan myymälän, vähittäis-
kaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän
laajentamista, joka ei ole merkittävä.

71 e §

Vähittäiskauppaa koskevat asemakaava-
määräykset

Sen lisäksi, mitä 57 §:ssä säädetään, ase-
makaavamääräykset voivat koskea vähittäis-
kaupan laatua ja kokoa, jos se kaupan palve-
lujen saatavuuden kannalta on tarpeen.

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhti-
kuuta 2011. Lain 71 a §:ää sovelletaan paljon
tilaa vaativaan erikoistavaran kauppaan kui-
tenkin vasta neljän vuoden kuluttua tämän
lain voimaantulosta.

Tämän lain 71 b §:ää ei sovelleta maa-
kunta- ja yleiskaavaan, joka lain voimaan
tullessa on ollut kaavaehdotuksena julkisesti
nähtävillä.
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