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Laki
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 113 §, 115 §:n 3 momentti ja 135 §:n

2 momentti sekä
lisätään lakiin uusi 117 j ja 117 k § seuraavasti:

113 §

Rakennus

Jäljempänä tässä laissa säädetään uuden, asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muu-
hun käyttöön tarkoitetun kiinteän tai paikallaan pidettäväksi tarkoitetun rakennelman, ra-
kenteen tai laitoksen, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa tur-
vallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka
muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä (rakennus), rakentamisesta. Rakennuk-
seen tehtävään laajennukseen ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen sovelletaan,
mitä uuden rakennuksen rakentamisesta säädetään, ellei 117 a–117 g §:ssä tarkoitetuista
olennaisista teknisistä vaatimuksista muuta johdu.

Uuden rakennuksen rakentamisesta säädettyä ei kuitenkaan sovelleta kooltaan vähäisen
ja kevytrakenteisen rakennelman tai pienehkön laitoksen rakentamiseen, ellei sillä ole eri-
tyisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia.

115 §

Kerrosala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Rakennuksen kerrosalaan lasketaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan las-

kettuina ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen
sijainnin, yhteyksien, koon, valoisuuden ja muiden ominaisuuksien vuoksi sijoittaa raken-
nuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Jos ulkoseinän paksuus on enem-
män kuin 250 millimetriä tai huoneistoa rajaavan väliseinän paksuus on enemmän kuin
200 millimetriä, saa rakennuksen kerrosala ylittää muutoin rakennettavaksi sallitun kerro-
salan tästä aiheutuvan pinta-alan verran. Rakennuksen rakennettavaksi sallitun kerrosalan
saa ylittää myös väestönsuojan tai taloteknisten järjestelmien edellyttämän kuilun, hormin
tai yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan rakentamiseen tarvittavan pinta-alan verran.
HE 85/2017
LiVL 21/2017
YmVM 13/2017
EV 117/2017
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117 j §

Asuin-, majoitus- ja työtilat

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että asumiseen, majoitukseen ja
työskentelyyn tarkoitetut tilat suunnitellaan ja rakennetaan turvallisiksi, toimiviksi, viih-
tyisiksi ja käyttötarkoitukseensa soveltuviksi. 

Asuin-, majoitus- tai työtiloja sisältävä rakennus on sijoitettava ja rakennuksen tilat jär-
jestettävä ympäristötekijät ja luonnonolosuhteet huomioon ottaen. Asuin-, majoitus- ja
työtilassa on oltava ikkuna luonnonvalon saamiseksi. Työtilan ja yhden asuinhuoneistossa
olevan asuinhuoneen valaistus saadaan järjestää myös toisen tilan kautta tulevalla välilli-
sellä luonnonvalolla. Työtilan valaistus voidaan työn luonteen niin edellyttäessä järjestää
osaksi tai kokonaan keinovalolla. Työtilan suunnittelussa on viimeksi mainitussa tapauk-
sessa kiinnitettävä erityistä huomiota ilmanvaihdon riittävyyteen, uloskäytävien turvalli-
suuteen ja valaistukseen, tarpeellisten varajärjestelmien tarkoituksenmukaisuuteen sekä
työtilan viihtyisyyteen. Asuin-, majoitus- tai työtiloja sisältävän rakennuksen teknisten
ratkaisujen on kustannustehokkuus huomioon ottaen mahdollistettava edellytykset matka-
viestinten kuuluvuudelle sisätiloissa, ellei kysymyksessä ole rakennus, jonka sisätilakuu-
luvuutta on vaimennettava. 

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

1) asuin-, majoitus- tai työtiloja sisältävän rakennuksen suhteesta ympäristöönsä;
2) asuin-, majoitus- tai työtilan koosta, tiloista, varustuksesta ja valaistuksesta;
3) asuin-, majoitus- tai työtilan ovista, kulkuaukoista ja kulkuyhteyksistä;
4) teknisistä ratkaisuista, joilla voidaan luoda edellytykset matkaviestinten sisätilakuu-

luvuudelle.

117 k §

Kokoontumistilat

Kokoontumistilassa saa oleskella samanaikaisesti vain sellainen määrä ihmisiä, että he
pääsevät poistumaan turvallisesti.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennusluvassa, toimenpideluvassa tai pa-
loturvallisuuden vuoksi erikseen tarvittavassa päätöksessä vahvistettava kokoontumisti-
lassa samanaikaisesti sallittujen henkilöiden enimmäismäärä. Tätä koskeva ilmoitus on
kiinnitettävä näkyvälle paikalle kokoontumistilaan. 

Kokoontumistilaan on oltava pääsy myös niillä henkilöillä, joiden kyky liikkua tai
muutoin toimia on rajoittunut. 

Mitä tässä pykälässä säädetään kokoontumistilasta, koskee myös kokoontumisalueiden
katsomoita sekä kokous-, näyttely- ja yleisötelttoja ja muita vastaavia rakennelmia. 

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, ra-
kennuksen korjaus- ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten
tarkempia säännöksiä kokoontumistilojen käyttö- ja poistumisturvallisuudesta.

135 §

Rakennusluvan edellytykset asemakaava-alueella

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Edellä 125 §:n 3 ja 5 momentissa tarkoitettuja korjaus- ja muutostöitä koskevaa lupaa

ratkaistaessa on noudatettava, mitä rakennusluvan edellytyksistä säädetään.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

————
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Tämä laki tulee voimaan 6 päivänä joulukuuta 2017. 

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2017

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen
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