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”Ei helppo nakki” – rakennuslainsäädännön  
kivuliaat uudistusvaiheet 

• 1856 Asetus kaupunkien järjestämisen ja rakentamisen perusteista 
• 1931 Asemakaavalaki 
• 1945 Laki rakentamisesta maaseudulla 
• 1959 Rakennuslaki 
• 2000 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
 
• Rakennuslain kokonaisuudistus käynnistyi 1969, jolloin eduskunta  edellytti ”ryhtymistä 

toimenpiteisiin rakennuslainsäädännön kokonaistarkistuksen aikaansaamiseksi”. 
• Kaavoitus- ja rakennusasiain neuvottelukunnan mietintö 1974, jonka pohjalta rauenneita 

uudistusesityksiä ja osauudistuksia 1977, 1981, 1984 ja 1996 
• HE rakennuslain muuttamisesta 1994 > raukesi eduskuntavaaleihin 
• Rakennuslakitoimikunta 1996-97 > yksimielinen esitys johti nykyiseen lakiin 1999-2000 

 



MRL:n lähtökohta 
Mitä tavoiteltiin: 
• Suunnittelutarpeeseen suhteutettu 

maankäytön ohjaus 
• Hyvä suunnitteluprosessi hyvien 

ratkaisujen edellytyksenä   
• Valtiovetoisuudesta kunnallisen 

itsehallinnon korostamiseen 
• Vuorovaikutus ja osallistuminen 

kuntavallan vahtina 
• Kestävän kehityksen periaatteiden 

konkretisointi  
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Tulos 
    MRL 1§ (Lain yleinen tavoite): 
• Hyvän elinympäristön edellytysten 

edistäminen 
• Ekologisesti, taloudellisesti, 

sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän 
kehityksen tukeminen 

• Jokaiselle osallistumismahdollisuudet 
asioiden valmistelussa 

• Suunnittelun avoimuus, laatu ja 
vuorovaikutteisuus 

• Asiantuntemuksen monipuolisuus 
   
 

Avainpykäliä: 
• Alueidenkäytön suunnittelun 

tavoitteet (5§) 
• Kaavojen sisältövaatimukset 

(28§, 39§ ja 54§) 
• Vuorovaikutus (6§, 62-67§:t) 
• Rakentamisen tavoitteet ja 

yleiset edellytykset (14§, 
116-124§:t) 

• Muutoksenhaku ja 
valitusoikeus (188§, 191§) 
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Miltä tulevaisuus näyttää? 
Kaupungistuminen jatkuu  > kasvun ja keskittymisen hallinta vs. hiipuvien 
alueiden elinvoiman säilyminen 
Ympäristöhaasteet konkretisoituvat > hillintä, sopeutuminen, resilienssi  
Väestörakenne erilaistuu > demograafisen, alueellisen, sosiaalisen ja etnisen 
eriytymisen haasteet  
Digitalisaatio arkipäiväistyy, teknologian tiikerinloikat  todennäköisiä > 
Tietomallit, MaaS, Tekoaly, Robotisaatio…  
Kansalaisvaikuttaminen monipuolistuu > edustuksellisen demokratian rinnalle 
deliberatiivista vuorovaikutusta ja käyttäjälähtöisyyttä 
Markkinaehtoisuus vahvistuu > julkisen sääntelyn tila kapenee 
Muutosten aikajänne lyhenee >  muutosjouston hallinta korostuu,  kuka kantaa 
viimekätisen vastuun päätösten pitkäaikaisvaikutuksista? 
 
 



hallinnolliset rajat vs. toiminnalliset alueet 
staattisuus vs. reagointiky 

portinvartijavalta vs. läpinäkyvyys 
   universaalisuus vs. olosuhdelähtöisyys 

ennustettavuus vs. uskallus 
seulottu tieto vs. joukkoistaminen 

edustuksellisuus vs. osallisuus 
kilpailukyky vs. ympäristövastuu 
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 Monta suunnittelun suuntaa – löytyykö tasapaino? 



Kohti MRL:n uudistamista 
 alueiden erilaistuminen ja uudistuvat hallintorakenteet 

muuttavat merkittävästi lain toimintaympäristöä 
 lain tavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseen eivät aina kohtaa 
 yksittäisiin asioihin liittyvien kehittämistarpeiden vieminen 

lakiin on toistuvien muutosten myötä yhä vaikeampaa 
 käsitys alueidenkäytön suunnittelun ydintehtävistä ja 

suunnittelutarpeesta on muuttunut 
 digitalisaatio mahdollistaa suunnittelun sisällön ja prosessien 

päivittämisen ja uudistamisen 
 rakentamisen ohjaus ja rakentamisen vastuut hämärtyneet   



MRL:n uudistamisen elementtejä 
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Alueiden elinvoiman 
kehittäminen  
sekä kestävän 

kehityksen  
ja hyvän elinympäristön  
edellytysten luominen 

Alueidenkäytön  
suunnittelun ja 
rakentamisen 

ohjauksen 
ydintehtävien 
tunnistaminen 

Alueidenkäytön  
suunnittelu ja 

rakentamisen ohjaus  
tulevaisuuden  

toimintaympäristössä 

Vuorovaikutteinen  
toimintatapa  
ja prosessien  

tarkoituksenmukaisuus 



Uudistuksen alustavia tavoitteita (1/2) 
Tavoitteena mm. 
• yksinkertaistaa ja ajantasaistaa alueidenkäytön 

suunnittelujärjestelmää,  
• kehittää rakentamista koskevaa ohjausjärjestelmää sekä  
• selkeyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia valmistelu-, 

päätöksenteko- ja toimeenpanotehtäviä.  
 

Uudistuksessa otetaan huomioon mm.  
• muuttuvasta toimintaympäristöstä aiheutuvat 

kehittämistarpeet ja 
• aluehallinnon rakenteiden muutosten vaikutus  
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Uudistuksen alustavia tavoitteita (2/2) 
Erityistä huomiota säädösten vaikutuksiin mm.  
• alueiden elinvoimaan sekä kestävän kehityksen ja hyvän elin- ja 

toimintaympäristön edellytyksiin; 
• rakentamisen laatua tukeviin vastuusuhteisiin ja rakentamisen 

viranomaisohjauksen toimivuuteen; 
• osallistumismahdollisuuksien kannalta tarpeellisen 

vuorovaikutuksen turvaamiseen; 
• muun lainsäädännön rajapintoihin ja niistä johtuviin 

kehittämistarpeisiin; 
• Suomen EU-jäsenyyden velvoitteiden ja kansainvälisten 

sitoumusten toteutumiseen. 
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Uudistusprosessi tiivistetysti 
• Perustaksi riittävään tietopohjaan perustuva näkemys uudistuksen 

periaatteista. Tämän osana on tehty ja on vireillä useita selvityshankkeita. 
Yhteiskunnallista keskustelun tueksi on tekeillä keskustelupaperi 
uudistuksen keskeisistä haasteista (”MRL-uudistuksen suuntaviivat”) 
 

• Uudistusprosessissa eri sidosryhmille tarjotaan monipuoliset 
mahdollisuudet osallistua hankkeen valmisteluun ja vaihtoehtojen 
pohdintaan osallistavin vuorovaikutusmenetelmin.   
 

• Lakivalmisteluvaihe organisoidaan keväällä 2018 parlamentaarisesti 
ohjattuna ja laajaan vuorovaikutukseen tukeutuvana. Tavoitteena on, että 
uudistettu lainsäädäntö olisi valmis 2022.  
 



Verkkoaivoriihi 11/2017 – vastaajien ensivaikutelmat 
alueidenkäytön suuntaviivaluonnoksesta 



Tietopohjan laajentaminen ja suuntaviivojen valmistelu (esivalmisteluvaihe) 

Toimintaympäristöanalyysit 
(mm. ilmasto&energia, 
digitalisaatio) 
Uudistusta palvelevat 
selvitykset/hankkeet  
Uudistukseen vaikuttavat 
hankkeet (mm. kiradigi, 
kestävät hankinnat) 

 

Osallistuminen ja vuorovaikutus 

Verkkoaivoriihet 
Sidosryhmävuoropuhelu 
Teemakeskustelut, työpajat 
ja seminaarit 
Kv-yhteistyö 
Viestintä, some 

 

Lakivalmistelu  

Parlamentaarisesti johdettu 
lakivalmistelu käynnistetään 
vuoden 2018 alkupuolella 
kattaen sekä alueidenkäytön 
että rakentamisen osa-alueet  

 
 

Uudistuksen suuntaviivojen tavoitteena on tuoda yhteiskunnalliseen  keskusteluun ja poliittisesti 
johdettua valmistelua tukemaan asiantuntijalähtöisiä ideoita ja näkemyksiä lakiuudistuksen keskeisistä 
kysymyksistä. Suuntaviivat valmistuvat keväällä 2018. 

MRL:n kokonaisuudistuksen etappeja 



Kiitos mielenkiinnostanne! 

Lisätietoa: ym.fi/mrluudistus  
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