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– Maankäyttö- ja rakennuslaki (5.2.1999/
132)

– Maankäyttö- ja rakennusasetus (10.9.
1999/ 895)
Molemmat voimaan 1.1.2000. (SL II 1999
Ym 202a ja 202b). Vastaava KML:n muu-
tos (5.3.1999/322 ).

– Laki rikoslain muuttamisesta (14.10.1999
/951)
RL 34:9a §  Vaaran aiheuttaminen tieto-
jenkäsittelylle (mm. tietoinen ja tuotta-
muksellinen tietokoneviruksen levittämi-
nen sanktioitu)

– Laki sähköisestä asioinnista hallinnossa
(30.12.1999/1318)
Lakia sovelletaan hallintoasian sähköiseen
vireillepanoon, käsittelyyn ja päätöksen
tiedoksiantamiseen viranomaisessa (43
§:ää).

– Laki varainsiirtoverolain 14 §:n muutta-
misesta (21.1.2000/52)
Eräitä maatalouselinkeinolainsäädännön
mukaisia luovutuksia on tehty varainsiir-
toverosta vapaiksi.
Uudistus liittyy maaseutuelinkeinojen ra-
hoituslain muuttamiseen (21.1.2000/44).

– Laki eräistä naapuruussuhteista annetun
lain muuttamisesta (4.2.2000/90)
Mm. immissiokieltopykälää (17 §) on
muutettu. Liittyy uuteen ympärististön-
suojelulakiin (86/2000).

– Laki kalastuslain muuttamisesta (4.2.
2000/93)
Mm. 14 § pyydyksen pitämisestä lohi- ja
siikapitoisen joen suualueen lähellä, kala-
väylää (24.2 §), pyydyksen pitämistä val-
ta- tai kalaväylässä (25.2 §) sekä rauhoi-
tuspiirin lakkauttamista (47 §) koskevia
säännöksiä on muutettu.

– Kiinteistönmuodostamislain 75 § (4.2.
2000/96)
Koskee lupaviranomaista uusjaon ojitus-
hankkeissa.

– Maa-aineslain 2§ (4.2.2000/98)
Poikkeus MAL:n soveltamisalaan.

– Maankäyttö- ja rakennuslain 134 ja 153
§:ien muuttaminen (4.2.2000/99)
Lupaviranomainen on muuttunut.

– Hallinto-oikeuslaki (4.2.2000/106), laki
KHO:sta (4.2.2000/107) ja virkamieslaki
(4.2.2000/108)

Kaikki säännökset 4.2.2000 liittyvät pit-
kälti ympäristölupaviraston tulemiseen
vesioikeuksien tilalle lupaviranomaiseksi
sekä ympäristönsuojelulaista (86/2000).

– Rikoslain 48 luvun muuttaminen (4.2.
2000/112)
Ympäristön turmelemista koskevaa (RL
48:1), ympäristörikkomusta (RL 48:3) ja
tuottamuksellista ympäristön turmele-
mista (RL 48:4) koskevia säännöksiä on
muutettu.

– KML 245 §, 246 § ja 248 §:n muuttami-
nen (25.2.2000/212)
Muutokset liittyvät maaoikeuden jäsen-
ten pätevyysvaatimuksiin, nimittämiseen
sekä virkavapauden myöntämiseen. Syynä
muutoksiin on mm. uuden tuomarien
nimittämistä koskevan lain säätäminen
(25.2.2000/205).

– Laki valtion virkamieslain muuttamisesta
(17.3.2000/281)
Koskee virkaan nimittämistä, kelpoisuus-
vaatimuksia ja irtisanomista.

– Laki kunnan kiinteistöinsinööristä anne-
tun lain muuttamisesta (17.3.2000/299)
Kiinteistöinsinöörin virka tulee olla kun-
nassa, joka huolehtii kiinteistörekisterin
pitämisestä, kelpoisuusvaatimukset ja viit-
taukset KML:iin, KRekL:iin ja MRL:iin.

– Laki kiinteistörekisterilain muuttamises-
ta (19.5.2000/448)
Kiinteistörekisteriin merkittäviin yksiköi-
hin pieniä tarkistuksia. Kiinteistörekis-
teri ja rekisterikartta ovat osa kiinteistö-
tietojärjestelmää. Kiinteistörekisterissä
olevan väärän tiedon korjaaminen (8 §).
Velvoite sijaintitiedon esittämisestä nu-
meerisessa muodossa (14§).

– Laki eräiden rasitteiden lakkaamisesta
1.6.2000 alkaen (19.5.2000/449)
Uitto-, pellavanliotus- ja karjanajorasit-
teiden lakkauttaminen lain nojalla 1.6.
2000 alkaen.

– Laki oikeudesta entiseen tiealueeseen
annetun lain 1 §:n muuttamisesta (19.5.
2000/450)
Kunnan omistukseen siirtyvän entisen
yleisen tien alueen toimituksellinen käsit-
teleminen.

– Valtioneuvoston asetus kaupanvahvis-
taja-asetuksen 12 §:n muuttamisesta

(25.5. 2000/ 471)
Kaupanvahvistuspalkkio on 1.6.2000
alkaen 400 mk/luovutus. Luovotuskirjan
tai jäljennöksen valmistamisesta maksu
on 10 mk/sivu,

– Maa-aineslain muuttaminen (26.5.2000/
495)
Muutokset liittyvät maa-ainesten ottami-
seen rantavyöhykkeellä. Rajoitukset ranta-
vyöhykkeellä koskevat myös maa-ainek-
sen ottamista yhteiseltä alueelta. Lisäksi
yleisiä maa-ainesluvan voimassaolosään-
nöksiä, kuulemismenettelyä, valvonta-
maksua ja ilmoittamisvelvollisuutta kos-
kevia säännöksiä on tarkistettu.

– Rikoslain 24 ja 38 lukujen muuttaminen
(9.6.2000/531)
Muutokset liittyvät mm. kotirauhan rik-
komiseen, kunnianloukkaukseen ja vies-
tintäsalaisuuden loukkaamiseen. Voimaan
1.10.2000.

– Tielaitos: Laki Tiehallinnosta (568/2000)
– VN asetus Tiehallinnosta (659/2000)
– Laki Tieliikennelaitoksesta (569/2000)
– VN asetus Tieliikennelaitoksesta (660/

2000)
– Laki Geodeettisesta laitoksesta (16.6.

2000/581)
– VN:n asetus Geodeettisesta laitoksesta

(697/2000) sekä G:n maksuista (700/2000)
– VN asetus nimikirja-asetuksen muutta-

misesta (612/2000)
– VN asetus luonnonhaittakorvauksesta ja

maatalouden ympäristötuesta (644/2000)
– Laki yhteisaluelain muuttamisesta (686/

2000), voimaan 1.1.2001 sekä siihen liit-
tyen laki kalastuslain muuttamisesta (687/
2000) ja vesilain muuttamisesta (689/
2000) ym. Yhteisaluelain mukainen osa-
kaskunta toimii kalastuskuntana ym. muu-
toksia.

– KML:n muutos (14.7.2000/688)
KML 133, 134 ja 168.2 § muutettu. Yh-
teisten alueiden yhdistäminen on tullut
mahdolliseksi. Paitsi että uusi yhteinen
alue voidaan muodostaa eri toimituksessa,
voidaan entiseen yhteiseen alueeseen
liittää uutta aluetta. Yhteisen alueen osalta
myös tiedottamissäännöksiä on uudistettu.

MARKKU MARKKULA

UUSIA SÄÄDÖKSIÄ
Maanmittausalan kannalta merkittävimpiä uusia säädöksiä ovat
1.1.2000 voimaan tulleet maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus
(MRL ja MRA). Tämän lisäksi vesioikeudet on lakkautettu ja korvattu
ympäristölupavirastoilla. Kiinteistörekisterin osaksi on tullut
rekisterikartta, jota tulevaisuudessa – eräiltä osin – koskee ns.
julkisen luotettavuuden periaate. Tielaitoksesta ja Geodeettisesta
laitoksesta on annettu uudet, hallinnolliset lait ja asetukset.
Sähköisestä asioinnista hallinnossa on annettu laki. Kaikki vanhat
uitto-, pellavanliotus- ja karjanajorasitteet on lakkautettu.
Tuomarien nimittämistä koskevan uuden lainsäädännön yhteydessä
on maaoikeuden jäsenten pätevyysvaatimuksia muutettu. Yhteis-
aluelainsäädännön kokonaisuudistus tulee voimaan 1.1.2001.


