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maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 134 §:n 4 momentti,
muutetaan 2 ja 13 §, 117 §:n 2 momentti sekä 126 §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin niistä

ovat 2 § osaksi laissa 488/2007 ja 126 §:n 3 momentti laissa 112/2007, sekä
lisätään lakiin uusi 117 a—117 i §, 125 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 ja 5

momentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi, sekä lakiin uusi 126 a § seuraavasti:

2 §

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään alueiden ja raken-
nusten suunnittelusta, rakentamisesta ja käy-
töstä.

13 §

Suomen rakentamismääräyskokoelma

Ympäristöministeriö ylläpitää Suomen ra-
kentamismääräyskokoelmaa, johon kootaan
tämän lain nojalla annetut rakentamista kos-
kevat säännökset ja rakentamismääräykset
sekä ministeriön ohjeet. Suomen rakentamis-
määräyskokoelmaan voidaan koota myös val-
tion muiden viranomaisten antamia rakenta-
mista koskevia määräyksiä.

117 §

Rakentamiselle asetettavat vaatimukset

— — — — — — — — — — — — —
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava

ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt teh-
tävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen
muutos toteutettava siten, että rakennus täyt-
tää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuor-
mitus ja rakennuksen käyttötarkoitus huo-
mioon ottaen 117 a—117 g §:ssä tarkoitetut
olennaiset tekniset vaatimukset.
— — — — — — — — — — — — —

117 a §

Rakenteiden lujuus ja vakaus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että rakennus suunnitellaan ja ra-
kennetaan siten, että sen rakenteet ovat lujia
ja vakaita, soveltuvat rakennuspaikan olosuh-
teisiin ja kestävät rakennuksen suunnitellun
käyttöiän. Kantavien rakenteiden suunnitte-
lun ja mitoituksen on perustuttava rakentei-
den mekaniikan sääntöihin ja yleisesti hyväk-
syttyihin suunnitteluperusteisiin taikka luotet-
taviin koetuloksiin tai muihin käytettävissä
oleviin tietoihin. Rakennuksen rakentami-
sessa on käytettävä rakenteiden lujuuden ja
vakauden kannalta soveltuvia rakennustuot-
teita.
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Rakennus on suunniteltava ja rakennettava
siten, etteivät siihen rakentamisen ja käytön
aikana kohdistuva kuormitus aiheuta sortu-
mista, lujuutta tai vakautta haittaavia muo-
donmuutoksia eikä vaurioita rakennuksen
muita osia taikka rakennukseen asennettuja
laitteita tai kiinteitä varusteita. Lisäksi raken-
nus on suunniteltava ja rakennettava siten,
että ulkoisen syyn rakenteille aiheuttama vau-
rio ei ole suhteettoman suuri sen aiheuttanee-
seen tapahtumaan verrattuna.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa uuden rakennuksen rakentamista, ra-
kennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä ra-
kennuksen käyttötarkoituksen muutosta var-
ten tarvittavia tarkempia säännöksiä raken-
nuksen:

1) rakenteilta vaadittavasta lujuudesta ja
vakaudesta;

2) kantavien rakenteiden suunnittelusta ja
mitoituksesta;

3) rakentamisen ja käytön aikaisista kuor-
mituksista;

4) kantavissa rakenteissa käytettävistä ra-
kennustuotteista.

117 b §

Paloturvallisuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että rakennus suunnitellaan ja ra-
kennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttä-
mällä tavalla paloturvalliseksi. Palon syttymi-
sen vaaraa on rajoitettava. Rakennuksen kan-
tavien rakenteiden on oltava sellaiset, että ne
palon sattuessa kestävät vähimmäisajan ot-
taen huomioon rakennuksen sortuminen,
poistumisen turvaaminen, pelastustoiminta ja
palon hallintaan saaminen. Palon ja savun
kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä
palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuk-
siin on pystyttävä rajoittamaan. Rakennuksen
rakentamisessa on käytettävä paloturvallisuu-
den kannalta soveltuvia rakennustuotteita ja
teknisiä laitteistoja.

Rakennuksen on oltava sellainen, että siinä
olevat voivat palon sattuessa pelastautua tai
heidät voidaan pelastaa. Pelastushenkilöstön
turvallisuus on rakentamisessa otettava huo-
mioon. Lupaviranomainen voi edellyttää laa-
dittavaksi turvallisuusselvityksen poistumis-

turvallisuuden kannalta erittäin vaativasta
kohteesta.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa uuden rakennuksen rakentamista, ra-
kennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä ra-
kennuksen käyttötarkoituksen muutosta var-
ten tarvittavia tarkempia säännöksiä:

1) palon syttymisen ja leviämisen rajoitta-
misesta sekä taloteknisten ja lämmitykseen
käytettävien laitteistojen paloturvallisuu-
desta;

2) rakenteiden kantavuudesta palotilan-
teessa ja tähän liittyvistä rakennustuotteiden
ominaisuuksista;

3) palon ja savun kehittymisen ja leviämi-
sen rajoittamisesta ja tähän liittyvien raken-
nustuotteiden ja laitteistojen ominaisuuksista;

4) poistumisturvallisuudesta ja turvalli-
suusselvityksestä;

5) sammutus- ja pelastustehtävien järjeste-
lystä.

117 c §

Terveellisyys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että rakennus käyttötarkoituksensa
ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa
edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja raken-
netaan siten, että se on terveellinen ja turval-
linen rakennuksen sisäilma, kosteus-, lämpö-
ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huo-
mioon ottaen. Rakennuksesta ei saa aiheutua
terveyden vaarantumista sisäilman epäpuh-
tauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pi-
laantumisen, savun, jäteveden tai jätteen
puutteellisen käsittelyn taikka rakennuksen
osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi.

Rakentamisessa on käytettävä tuotteita,
joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana
aiheudu sisäilmaan, talousveteen eikä ympä-
ristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää
hyväksyttävinä. Rakennuksen järjestelmien ja
laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa
ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa uuden rakennuksen rakentamista, ra-
kennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä ra-
kennuksen käyttötarkoituksen muutosta var-
ten tarvittavia tarkempia säännöksiä raken-
nukselta edellytettävistä terveellisyyteen liit-
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tyvistä fysikaalisista, kemiallisista ja mikro-
biologisista olosuhteista, taloteknisistä järjes-
telmistä ja laitteistoista sekä
rakennustuotteista.

117 d §

Käyttöturvallisuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava siitä, että rakennus sen käyttötar-
koituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan
ja rakennetaan siten, että sen käyttö ja huolto
on turvallista. Rakennuksesta eikä sen ulkoti-
loista ja kulkuväylistä saa aiheutua sellaista
tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uh-
kaa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa uuden rakennuksen rakentamista, ra-
kennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä ra-
kennuksen käyttötarkoituksen muutosta var-
ten tarvittavia tarkempia säännöksiä raken-
nukselta edellytettävästä käyttöturvallisuu-
desta.

117 e §

Esteettömyys

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että rakennus ja sen piha- ja oles-
kelualueet suunnitellaan ja rakennetaan nii-
den käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja
kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, että
esteettömyys ja käytettävyys otetaan huo-
mioon erityisesti lasten, vanhusten ja vam-
maisten henkilöiden kannalta.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
uuden rakennuksen rakentamista, rakennuk-
sen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuk-
sen käyttötarkoituksen muutosta varten tar-
vittavia tarkempia säännöksiä:

1) rakennuksen sekä sen kulkuväylien ja
hygieniatilojen mitoituksesta;

2) tasoeroista;
3) kokoontumistiloista ja majoitustiloista.

117 f §

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että rakennus ja sen oleskelu- ja

piha-alueet niiden käyttötarkoituksen edellyt-
tämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan
siten, että rakennuksen sekä rakennuspaikan
piha- ja oleskelualueiden melualtistus ja ääni-
olosuhteet eivät vaaranna terveyttä, lepoa tai
työntekoa.

Rakenteiden ääneneristävyyden ja talotek-
nisten laitteiden äänitason ja asennusten on
oltava sellaisia, että rakennuksessa oleskele-
vien uni ja lepo eivät häiriinny ja rakennuk-
sen käyttötarkoituksen mukainen toiminta on
ääniolosuhteiden puolesta mahdollista. Ra-
kennuksen ääniolosuhteet on määritettävä ää-
nitason ja kaiuntaisuuden avulla sekä piha- ja
oleskelualueilla äänitasojen avulla.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa uuden rakennuksen rakentamista, ra-
kennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä ra-
kennuksen käyttötarkoituksen muutosta var-
ten tarvittavia tarkempia säännöksiä:

1) rakenteilta ja rakennusosilta edellytettä-
västä ääneneristävyydestä;

2) taloteknisten laitteiden sallitusta ääni-
tasosta;

3) rakennuksen ääniolosuhteille asetetta-
vista vaatimuksista;

4) piha- ja oleskelualueiden meluntorjun-
nasta ja ääniolosuhteille asetettavista vaati-
muksista.

117 g §

Energiatehokkuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituk-
sen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja ra-
kennetaan energiatehokkaaksi siten, että
energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi.
Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten
täyttyminen on osoitettava energiankäyttöön,
energiahäviöön ja energiamuotoon perustu-
villa laskelmilla. Rakennuksessa käytettävän
energiamuodon kertoimia määritettäessä arvi-
oidaan jalostamattoman luonnonenergian ku-
lutusta, uusiutuvan energian käytön edistä-
mistä sekä lämmitystapaa energiantuotannon
yleisen tehokkuuden kannalta. Rakennuk-
sessa käytettävien tuotteiden ja taloteknisten
järjestelmien sekä niiden säätö- ja mittausjär-
jestelmien on oltava sellaisia, että energian-
kulutus ja tehontarve rakennusta ja sen järjes-
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telmiä käyttötarkoituksensa mukaisesti käy-
tettäessä jää vähäiseksi ja että energiankulu-
tusta voidaan seurata.

Energiatehokkuutta on parannettava raken-
nuksen tämän lain mukaan rakennus- tai toi-
menpideluvanvaraisen korjaus- ja muutos-
työn tai rakennuksen käyttötarkoituksen
muutoksen yhteydessä, jos se on teknisesti,
toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutetta-
vissa. Tämä velvollisuus ei koske rakennus-
ten energiatehokkuudesta annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin
2010/31/EU 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitet-
tuja rakennusluokkia eikä rakennuksia, joi-
den käyttö tarkoitukseensa vaikeutuisi koh-
tuuttomasti, jos energiatehokkuutta olisi pa-
rannettava.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa uuden rakennuksen rakentamista, ra-
kennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä ra-
kennuksen käyttötarkoituksen muutosta var-
ten tarvittavia tarkempia säännöksiä:

1) rakennuksen, rakennusosien ja teknisten
järjestelmien energiatehokkuuden vähim-
mäisvaatimuksista sekä näiden laskentata-
vasta rakennuksessa;

2) energialaskennan lähtötiedoista;
3) määräystenmukaisuuden osoittamisesta;
4) selvityksistä;
5) rakennuksen lämmitysjärjestelmistä ja

muista taloteknisistä järjestelmistä;
6) energiatehokkuuden parantamisesta ja

energian kulutuksen mittaamisesta;
7) vaatimusten soveltamisalan rajauksesta

rakennusluokkia ja rakennuksia koskien;
8) rakennuksen käyttötarkoituksen perus-

teella tapahtuvasta energiatehokkuuden vaati-
mustasojen asettamisesta;

9) rakennustuotteista;
10) soveltamisalan rajauksesta ja vaati-

mustason asettamisesta rakennusten käyttö-
tarkoituksen perusteella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
uuden rakennuksen rakentamista, rakennuk-
sen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuk-
sen käyttötarkoituksen muutosta varten tar-
vittavia tarkempia säännöksiä energiamuoto-
jen kertoimien lukuarvoista.

117 h §

Lämmitysjärjestelmän arviointi

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on arvioi-
tava lämmitysjärjestelmää koskeva tekninen,
ympäristöön liittyvä ja taloudellinen toteutet-
tavuus, jos uuden tai uusittavan rakennuksen
lämmitysjärjestelmäksi ei valita uusiutuvista
lähteistä peräisin olevan energian käyttöön
perustuvaa hajautettua energiahuoltojärjestel-
mää, yhteistuotantoon perustuvaa lämmitys-
järjestelmää, kauko- tai aluelämmitys- tai
-jäähdytysjärjestelmää taikka lämpöpumppua
vaikka sellainen on saatavilla ja kustannuste-
hokkaasti toteutettavissa. Arviointi on liitet-
tävä rakennusta koskeviin suunnitelmiin.

117 i §

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä,
että sellaiselle rakennukselle, jota käytetään
pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tai ra-
kennusta varten tarvittavan rakennuspaikan
tai tontin tekniseen hoitoon tai kunnossapi-
toon, laaditaan käyttö- ja huolto-ohje. Käyttö-
ja huolto-ohje on laadittava myös rakennuk-
sen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoi-
tuksen muutoksen yhteydessä silloin, kun toi-
menpide edellyttää rakennuslupaa. Käyttö- ja
huolto-ohjetta ei kuitenkaan tarvitse laatia ti-
lapäiselle eikä määräaikaiselle rakennukselle,
sellaiselle loma- tai virkistyskäyttöön tarkoi-
tetulle rakennukselle, jota ei käytetä ympäri-
vuotisesti, eikä tuotanto- ja varastorakennuk-
selle, jossa ei pysyvästi työskennellä.

Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää ra-
kennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen
ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen raken-
nusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä
huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuk-
sen asianmukaista käyttöä ja kunnossapito-
velvollisuudesta huolehtimista varten.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä käyttö- ja huolto-
ohjeen sisällöstä.
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125 §

Rakennuslupa

— — — — — — — — — — — — —
Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen ra-

kennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin
kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, jolla
voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen
energiatehokkuuteen. Rakennuslupaa ei kui-
tenkaan tarvita, jos kyseessä on rakennus,
jonka energiatehokkuutta ei tarvitse 117 g §:n
2 momentin nojalla parantaa.
— — — — — — — — — — — — —

126 §

Toimenpidelupa

— — — — — — — — — — — — —
Toimenpidelupa tarvitaan myös rakennuk-

sen julkisivun muuttamiseen sekä rakennus-
osan tai teknisen järjestelmän vaihtamiseen
silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittä-
västi rakennuksen energiatehokkuuteen. Jos
kyseessä on rakennus, jonka energiatehok-
kuutta ei tarvitse 117 g §:n 2 momentin no-
jalla parantaa, toimenpidelupaa ei kuitenkaan
tarvita.

Lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perus-
tuu tämän lain mukaiseen katusuunnitelmaan,
maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuun-
nitelmaan tai ratalain (110/2007) mukaiseen
hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan.

126 a §

Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet

Edellä 126 §:n mukainen toimenpidelupa
tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen,
jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttä-
miseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen
ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seu-
raavasti:

1) katoksen, vajan, kioskin, käymälän,
esiintymislavan tai vastaavan rakennelman
rakentaminen taikka kiinteistökohtaisen jäte-
vesijärjestelmän rakentaminen tai muuttami-
nen (rakennelma);

2) urheilu- tai kokoontumispaikan, muun
kuin ulkoilulaissa (606/1973) tarkoitetun

asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä
katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perusta-
minen tai rakentaminen (yleisörakennelma);

3) asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan
pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten,
joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai ve-
neilyyn (liikuteltava laite);

4) maston, piipun, varastointisäiliön, hiih-
tohissin, muistomerkin, suurehkon antennin,
tuulivoimalan ja suurehkon valaisinpylvään
tai vastaavan rakentaminen (erillislaite);

5) suurehkon laiturin, sillan tai muun vesi-
rajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikut-
tavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan
tai vastaavan rakentaminen (vesirajalaite);

6) muusta alueesta erotetun suurehkon va-
rastointi- tai pysäköintialueen taikka tällai-
seen alueeseen verrattavan alueen järjestämi-
nen (säilytys- tai varastointialue);

7) rakennuksen julkisivun muuttaminen,
kattomuodon, katteen tai sen värityksen
muuttaminen, ulkoverhouksen rakennus-
aineen tai värityksen muuttaminen, katuku-
vaan vaikuttavan markiisin asettaminen
taikka ikkunajaon muuttaminen (julkisivutoi-
menpide);

8) muun kuin maantielain 52 §:ssä sääde-
tyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettami-
nen ulkosalle mainos- tai muussa kaupalli-
sessa tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän
mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettami-
nen (mainostoimenpide);

9) rakennettuun ympäristöön liittyvän erot-
tavan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin
rakentaminen (aitaaminen);

10) muut kaupunki- tai ympäristökuvaan
merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat
järjestelyt tai muutokset (kaupunkikuvajärjes-
tely);

11) asuinhuoneiston yhdistäminen tai jaka-
minen (huoneistojärjestely);

12) maalämmön hyödyntämiseen tarkoite-
tun lämpökaivon poraaminen tai lämmönke-
ruuputkiston asentaminen rakennuksen läm-
mitysjärjestelmää vaihdettaessa tai uusitta-
essa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä
(maalämpö).

Jos 1 momentin 1—10 kohdassa tai 12
kohdassa tarkoitettu toimenpide perustuu oi-
keusvaikutteiseen kaavaan tai katusuunnitel-
maan taikka maantielain tai yleisistä teistä
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annetun lain (243/1954) mukaiseen hyväksyt-
tyyn tiesuunnitelmaan toimenpidelupaa ei
tarvita.

Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä,
että toimenpidelupaa ei kunnassa tai sen
osassa tarvita 1 momentin 1—10 tai 12 koh-
dassa tarkoitettuun toimenpiteeseen, jos toi-
menpidettä voidaan pitää vähäisenä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2013.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita Suomen rakentamismääräyskokoel-
massa julkaistuja määräyksiä voidaan sovel-
taa kunnes uudet säännökset on annettu,
enintään kuitenkin viiden vuoden ajan tämän
lain voimaantulosta noudattaen tämän lain
voimaan tullessa voimassa ollutta 13 §:n 3
momenttia.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Asunto- ja viestintäministeri Krista Kiuru
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