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812/2017

Lag
om ändring av markanvändnings- och bygglagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 113 §, 115 § 3 mom. och 135 §

2 mom. samt
fogas till lagen nya 117 j och 117 k§ som följer:

113 §

Byggnad

Nedan i denna lag föreskrivs det om uppförande av en ny, för boende, arbete, lagring
eller annan användning avsedd konstruktion, struktur eller anläggning som är fast eller av-
sedd att vara stationär och som på grund av sina egenskaper förutsätter övervakning från
myndigheternas sida av orsaker som har att göra med säkerhet, hälsa, landskapet, trivsel,
miljöaspekter eller andra mål för denna lag (byggnad). På en utvidgning av en byggnad
och en utökning av det utrymme som räknas till byggnadens våningsyta tillämpas vad som
föreskrivs om uppförande av nya byggnader, om inte något annat följer av de väsentliga
tekniska krav som avses i 117 a–117 g §.

Bestämmelserna om uppförande av nya byggnader ska emellertid inte tillämpas på upp-
förande av en lätt konstruktion av ringa storlek eller en mindre anläggning, om den inte
har särskilda konsekvenser för markanvändningen eller miljön.

115 §

Våningsyta

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Till byggnadens våningsyta räknas våningarnas ytor beräknade enligt ytterväggarnas

utsidor och sådan källarvåningsyta eller vindsyta där lokaler avsedda för byggnadens hu-
vudsakliga ändamål placeras eller med avseende på dessa lokalers läge, förbindelser, stor-
lek, ljus och andra egenskaper kan placeras. Om ytterväggen är tjockare än 250 millimeter
eller den mellanvägg som avgränsar lägenheten tjockare än 200 millimeter, får byggna-
dens våningsyta överstiga den tillåtna våningsytan med den yta som följer av detta. Den
tillåtna våningsytan för en byggnad får också överskridas med den yta som behövs för att
bygga sådana schakt eller kanaler eller sådana tekniska utrymmen med ingång från all-
männa utrymmen som krävs för skyddsrum eller installationstekniska system.
RP 85/2017
KoUU 21/2017
MiUB 13/2017
RSv 117/2017
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812/2017  
117 j §

Bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler och arbetsutrymmen

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler
och arbetsutrymmen planeras och byggs så att de är säkra, fungerande, trivsamma och
lämpliga för användningsändamålet. 

En byggnad där det finns bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler eller arbetsutrymmen
ska placeras och utrymmena i byggnaden disponeras så att miljöfaktorer och naturförhål-
landen beaktas. I bostadsutrymmena, inkvarteringslokalerna och arbetsutrymmen ska det
för tillgången till dagsljus finnas fönster. Belysningen i ett arbetsutrymme eller i ett av bo-
stadsrummen i en bostadslägenhet får även ordnas med indirekt dagsljus via ett annat ut-
rymme. Om arbetets karaktär kräver det, kan belysningen i ett arbetsutrymme ordnas helt
eller delvis med artificiell belysning. Vid planeringen av arbetsutrymmet ska det i det sist-
nämnda fallet fästas särskild vikt vid tillräcklig ventilation, utgångarnas säkerhet och be-
lysning, de behövliga reservsystemens ändamålsenlighet och arbetsutrymmets trivsamhet.
En byggnad där det finns bostadsutrymmen, inkvarteringslokaler eller arbetsutrymmen
ska ha sådana tekniska lösningar som med hänsyn till kostnadseffektiviteten möjliggör
mobilteleapparaters täckning inomhus, om det inte är fråga om en byggnad där inomhus-
täckningen ska dämpas. 

Genom förordning av miljöministeriet får det utfärdas närmare bestämmelser som be-
hövs med avseende på uppförande av nya byggnader, reparation och ändring av byggnader
och ändring av byggnaders användningsändamål i fråga om

1) förhållandet mellan omgivningen och den byggnad där det finns bostadsutrymmen,
inkvarteringslokaler eller arbetsutrymmen,

2) ett bostadsutrymmes, en inkvarteringslokals eller ett arbetsutrymmes storlek, utrym-
men, utrustning och belysning,

3) ett bostadsutrymmes, en inkvarteringslokals eller ett arbetsutrymmes dörrar, passa-
ger och förbindelseleder,

4) tekniska lösningar som skapar förutsättningar för inomhustäckning för mobilteleap-
parater.

117 k §

Möteslokaler

I en möteslokal får det samtidigt vistas endast det antal personer som tryggt kan avlägs-
na sig från platsen.

Kommunens byggnadstillsynsmyndighet ska i bygglovet, åtgärdstillståndet eller i ett
separat beslut som krävs för brandsäkerheten fastställa maximiantalet personer som sam-
tidigt får vistas i möteslokalen. Ett meddelande om detta ska fästas på en synlig plats i mö-
teslokalen. 

Möteslokalen ska vara tillgänglig också för personer med nedsatt rörelse- eller funk-
tionsförmåga. 

Det som i denna paragraf föreskrivs om möteslokaler gäller också läktare vid mötes-
platser samt mötes-, utställnings- och publiktält och andra motsvarande konstruktioner. 

Närmare bestämmelser om säkerheten vid användning och utrymning av möteslokaler
med avseende på uppförande av nya byggnader, reparation och ändring av byggnader och
ändring av byggnaders användningsändamål får utfärdas genom förordning av miljömi-
nisteriet.
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812/2017  
135 §

Förutsättningarna för bygglov på detaljplaneområden

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
När en fråga om tillstånd för reparationer och ändringar enligt 125 § 3 och 5 mom. av-

görs, ska bestämmelserna om förutsättningarna för bygglov iakttas.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

————
Denna lag träder i kraft den 6 december 2017. 

Helsingfors den 1 december 2017

Republikens President

 Sauli Niinistö

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen
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