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Alkusanat
Alkusanat ensimmäiseen painokseen
Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki tuli pääosin voimaan vuoden 2000
alusta. Se korvaa aikaisemman, vuoden 1958 rakennuslain siihen tehtyine lukuisine muutoksineen. Näin on toteutunut pitkään tavoiteltu
rakennuslainsäädännön kokonaisuudistus.
Aikaisempi rakennuslaki periytyi ajalta, jolloin rakentamisen painopiste oli uudisrakentamisessa. Viime vuosina maankäytön suunnittelu
ja rakentaminen on kuitenkin ymmärretty yhä selvemmin merkittävänä ympäristöpolitiikan ja hyvän elinympäristön muotoutumisen
välineenä.
Alueiden käytön suunnittelussa on nyt vahvistettu avointa ja vuorovaikutteista toimintatapaa. Tavoitteena on ollut lisätä osallistumista maankäytön suunnitteluun. Tämä periaatteellinen lähtökohta on
vahvistettu myös perustuslaissa, jossa on turvattu jokaisen mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Rakennuslainsäädännön kehitykseen on vaikuttanut myös kansainvälinen
kehitys, kun monet Euroopan unionin säädökset asettavat vaatimuksia maankäytön suunnittelulle jäsenvaltioissa.
On tärkeätä, että käytettävissä on alan perusteos, jossa riittävän
perusteellisesti selvitetään lainsäädännön kehitys ja uuden maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön valmisteluvaiheet sekä säännösten
sisältö ja soveltaminen. Tällaisessa joustavan ympäristölainsäädännön
selitysteoksessa on otettava huomioon käytännön kokemukset ja olosuhteet sekä mahdollisimman laajalti oikeuskäytäntö ja -kirjallisuus.
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Tämän teoksen kirjoittajakuntana olemme pyrkineet yhdistämään
lain valmistelusta ja soveltamisesta sekä aikaisemman rakennuslain
perusteoksen kirjoittamisesta saadut kokemukset. Meistä kirjoittajista
on ympäristöministeriön hallitusneuvos Auvo Haapanala osallistunut
keskeisesti maankäyttö- ja rakennuslain valmisteluun. Rakennuslainsäädännön soveltamisesta ja oikeuskäytännön linjauksista korkeimmassa hallinto-oikeudessa on puolestaan pitkäaikainen kokemus
hallintoneuvos Ritva Koljosella ja rakennusasioiden esittelijällä, hallintosihteeri Hannu Rannalla sekä presidentti Pekka Hallbergilla, joka on
kirjoittanut myös aikaisemman rakennuslain kommentaaria. Tämä
kirja on tarkoitettu jatkamaan perinnettä alan perusteoksena.
Tämä teos perustuu siten neljän kirjoittajan yhteistyöhön. Kirjoitustyö on jaettu siten, että Hallberg on selvittänyt rakennuslainsäädännön kehitysvaiheita ja kirjoittanut johdannon lisäksi
suunnittelutarvealuetta, maan luovuttamista ja lunastamista, poikkeuslupaharkintaa, pakkokeinoja ja muutoksenhakua koskevat jaksot. Siten hänen osuutenaan ovat johdannon lisäksi olleet lain 16,
92–103, 149–151, 153–154, 158–160, 171, 180–196 §:t sekä asetuksen 80–81, 91–94 ja 100–102 §:t.
Haapanalan osuutena on ollut selvittää lain tavoitteita, viranomaisten asemaa ja tehtäviä, valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita,
maakunnan suunnittelua, kuntien yhteistä yleiskaavaa, kaavoitusmenettelyä, vaikutusten selvittämistä, tiedottamista ja vuorovaikutusta, kansallisia kaupunkipuistoja, katuja ja muita yleisiä alueita,
kehittämisalueita ja siirtymäsäännöksiä. Hänen osuutenaan ovat siten
olleet lain 1, 4–10, 12–13, 17–27, 46–49, 62–64, 66–71, 83–91,
110–112, 147–148, 152, 155–157, 177–179, 199, 205–220 §:t sekä
asetuksen 1–5, 7–8, 11, 15, 18, 21–23, 26, 30–31, 41–46, 84, 96,
99, 104–108 §:t.
Koljonen on selvittänyt lähinnä rakennusjärjestystä, yleiskaavaa,
asemakaavaa, ranta-alueita koskevia erityisiä säännöksiä ja tonttijakoa. Siten hänen osuutenaan ovat olleet lain 14–15, 35–45, 50–61,
65, 72–82, 172–174, 198, ja 200–204 §:t sekä asetuksen 6, 12–13,
16–17, 19–20, 24–25, 27–29, 32–40, 47, 61, 63, 68, 82, 85–90 ja
97–98 §:t.
Ranta on selvittänyt lain soveltamisalaa ja suhdetta muuhun
lainsäädäntöön, maankäyttösopimuksia, maakuntakaavan sisältö-
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vaatimuksia, maakuntakaavamääräyksiä, maakuntakaavan oikeusvaikutuksia, yleiskaavan ja asemakaavan toteuttamisesta johtuvia
korvauksia, rakentamisen edellytyksiä, lupamenettelyä ja lupaharkintaa sekä rakentamiseen liittyviä järjestelyjä. Hänen osuutenaan ovat
siten olleet lain 2–3, 11, 28–34, 104–109, 113–146, 161–170, 175–
176 ja 197 §:t sekä asetuksen 9–10, 14, 48–60, 62, 64–67, 69–79,
83, 95 ja 103 §:t.
Kirjoittamistapa on pyritty sovittamaan yhtenäiseksi, ja tulkintakysymyksistä on yhdessä keskusteltu, vaikka kukin kirjoittaja vastaakin työnjaon mukaisesti kirjoittamistaan jaksoista. Säännösten
selvittämisessä on otettu huomioon mahdollisimman tarkoin myös
oikeuskäytäntö ja kirjallisuusaineisto. Monissa kohdin on voitu
tukeutua myös aikaisempaan rakennuslain kommentaariin (Larma
– Hallberg – Jatkola – Wirilander), mikä osaltaan kuvastaa rakennuslainsäädännön uudistamisen jatkuvuutta.
Teoksen nyt ilmestyessä kiitämme avusta erityisesti korkeimman
hallinto-oikeuden vt. kirjastonhoitajaa Satu-Maarit Tarkkasta, joka
on tarkistanut käsikirjoituksen viitteet ja täydentänyt niitä. Samoin
kiitämme työtovereitamme auliista avusta sekä Kauppakaari Oyj:tä,
joka on ottanut kirjan julkaistakseen.
Uuden maankäyttö- ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on järjestää
alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että edistetään kestävää kehitystä. Samasta syystä olemme tässä perusteoksessa pyrkineet löytämään
luotettavia kannanottoja, joiden varaan voidaan kehittää todellista
osallistumista ja kestävää päätöksentekoa hyvän elinympäristömme
rakentamiseksi. Toivomme kirjastamme olevan hyötyä maankäyttöja rakennuslain säännöksiin tutustuttaessa ja niitä käytäntöön sovellettaessa.
Helsingissä, syyskuussa 2000
Pekka Hallberg

Auvo Haapanala Ritva Koljonen Hannu Ranta
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Alkusanat toiseen, uudistettuun painokseen
Teoksen ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 2000, eikä sitä kirjoitettaessa ollut käytettävissä juurikaan maankäyttö- ja rakennuslain
soveltamista koskevaa oikeuskäytäntöä. Tuolloinen teos perustuikin
lain esitöihin, artikkeleihin ja rakennuslain soveltamista koskevaan
oikeuskäytäntöön.
Maankäyttö- ja rakennuslaki on nyt ollut voimassa lähes kuusi
vuotta. Lakiin ja sitä täydentävään asetukseen sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmaan on tehty lukuisia muutoksia lain voimaantulon jälkeen. Valtioneuvosto on myös hyväksynyt laissa olevan
valtuutuksen nojalla valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Niin
ikään ovat ilmestyneet ympäristöministeriön julkaisemat maankäyttöja rakennuslaki -sarjan oppaat. Lain voimassaolon aikana on tämän
ohella syntynyt runsaasti lain soveltamista koskevaa oikeuskäytäntöä,
joka täydentää aiempaa rakennuslain aikaista oikeuskäytäntöä. Myös
muuta uutta lainsäädäntöä on tullut voimaan, kuten esimerkiksi hallintolaki ja maantielaki.
Säädösten ja muun virallisaineiston täydentyminen ja muuttuminen sekä uusi oikeuskäytäntö ovat antaneet aiheen teoksen täydentämiseen ja muuttamiseen monilta kohdin. Toinen painos onkin yli
200 sivua edellistä painosta laajempi. Koska laki on ollut voimassa
jo vuosia, eikä sitä voida enää kutsua uudeksi, on myös teoksen nimi
muutettu.
Teos perustuu neljän kirjoittajan yhteistyöhön. Ensimmäisen painoksen kirjoittamisen jälkeen Ritva Koljonen on siirtynyt eläkkeelle,
minkä vuoksi Hannu Ranta on täydentänyt eräitä hänen ensimmäiseen painokseen kirjoittamiaan osuuksia. Näiden jaksojen osalta
Koljonen vastaa perustekstistä ja Ranta toiseen painokseen laaditusta
täydennyksestä. Toiseen painokseen teoksen kirjoitustyö on tämän
mukaisesti jaettu neljän kirjoittajan kesken seuraavasti:
Pekka Hallbergin osuutena on ollut johdanto sekä lain 16, 92–103,
149–151, 153–154, 158–160, 171 ja 180–196 §:t sekä asetuksen
80–81, 91–94 ja 100–102 §:t.
Auvo Haapanalan osuutena ovat olleet lain 1, 4–10, 12–13, 17–27,
46–49, 62–64, 66–71, 83–91, 91a, 91c–91p, 110–112, 147–148,
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152, 155–157, 177–179, 199 ja 205–220 §:t sekä asetuksen 1–5,
7–8, 11, 15, 18, 21–23, 26, 30–31, 41–46, 84, 96, 99 ja 104–108 §:t.
Ritva Koljosen osuutena ovat olleet tässä painoksessa lain 73–82 §:t
sekä asetuksen 6, 12–13, 16–17, 19–20, 24–25, 27–29, 32–40, 47,
61, 63, 68, 82, 85–90 ja 97–98 §:t. Lisäksi Koljosen osuutena ovat
hänen ensimmäiseen painokseen kirjoittamansa ja tähän toiseen painokseen siirretyt ensimmäisen painoksen alkusanoissa luetellut jaksot, joihin Koljonen ja Ranta ovat yhdessä tehneet täydennykset ja
muutokset.
Hannu Rannan osuutena ovat olleet lain 2–3, 28–34, 91b, 104–
109, 113–146, 161–170, 175–176 ja 197 §:t sekä asetuksen 9–10,
14, 48–60, 62, 64–67, 69–79, 83, 95 ja 103 §:t. Lisäksi Ranta on
kirjoittanut Koljosen ensimmäiseen painokseen kirjoittamiin 14, 39,
43, 51–52, 54, 58, 65, 72, 172, 173, 198, 201 ja 203 §:ien kommentteihin lisäykset, jotka Koljonen on tarkistanut.
Kirjoittamistapa on pyritty sovittamaan yhtenäiseksi, ja tulkintakysymyksistä on yhdessä keskusteltu, vaikka kukin kirjoittaja vastaa
työnjaon mukaisesti kirjoittamistaan jaksoista.
Teoksen kirjallisuusluetteloiden laatimisessa ja oikoluvussa on
avustanut korkeimman hallinto-oikeuden tietopalveluasiantuntija
Satu-Maarit Tarkkanen, jota kiitämme avusta. Lisäksi kiitämme kustannustoimittaja Maija Latvalaa ja Talentum Oyj:tä, joka on ottanut
teoksen julkaistavakseen.
Helsingissä, elokuussa 2006
Pekka Hallberg

Auvo Haapanala Ritva Koljonen Hannu Ranta

Alkusanat kolmanteen, uudistettuun
painokseen
Teoksen toisen painoksen ilmestymisestä on kulunut kymmenen
vuotta ja lakiin on tuona aikana tehty lukuisia muutoksia, mikä on
tehnyt kolmannen painoksen julkaisemisen ajankohtaiseksi.
IX

Alkusanat

Tämän painoksen kirjoittamiseen aiemmissa painoksissa mukana olleet Pekka Hallberg ja Ritva Koljonen eivät ole enää aktiivisesti
osallistuneet. Heidän aiempiin painoksiin kirjoittamansa teksti on
kuitenkin säilytetty teoksessa tarpeellisin osin ajan tasalle saatettuna.
Kirjoitustyö on perustunut kolmen kirjoittajan yhteistyöhön. Kirjoittajina ovat aiempien painosten kirjoittamiseen osallistuneet Auvo
Haapanala ja Hannu Ranta, jotka ovat vastanneet aiempiin painoksiin kirjoittamiensa tekstien tarkistamisesta. Tästä painoksesta pois
jääneiden kirjoittajien aiempiin painoksiin laatimien osuuksien tarkistamisesta ovat vastanneet Hannu Ranta sekä uutena kirjoittajana
mukaan tullut Jukka Reinikainen. Lakiin tulleiden uusien säännösten
toimittamisesta ovat pääosin vastanneet Hannu Ranta ja Jukka Reinikainen. Kolmannen painoksen kirjoitustyö on tämän mukaisesti
jaettu kolmen kirjoittajan kesken seuraavasti:
Auvo Haapanalan osuutena ovat olleet lain 1, 4–10, 12–13, 17–27,
46–49, 62–64, 66–71, 83–91, 91a, 91c–91p, 110–112, 147–148,
152, 155–157, 177–179, 199 ja 205–220 §:t sekä asetuksen 1–5,
7–8, 11, 15, 18, 21–23, 26, 30–31, 41–46, 84, 96, 99 ja 104–108 §:t.
Hannu Rannan osuutena ovat olleet johdanto sekä lain 2–3, 16,
28–38, 40–43, 51–54 c, 71 a–71 e §, 72 §, 91b, 104–109, 113–117,
118–119, 121, 124–146, 161–176, 197, 200 ja 201 a–204 a §:t sekä
asetuksen 9–10, 14, 48, 51-60, 64–67, 69–79, 83, 95 ja 103 §:t.
Jukka Reinikaisen osuutena ovat olleet lain 14, 39, 44–45, 50,
55–61, 65, 73–82, 92–103o, 117a–117i, 120–120g, 121a–122f,
149–151a, 153–154, 158–160, 180–196, 198 ja 201 §:t sekä asetuksen 6, 12–13, 16–17, 19–20, 24–25, 27–29, 32–40, 47, 61, 63,
68, 80–82, 85–94, 97–98 ja 100–102 §:t.
Kiitämme kustannustoimittaja Heini Salmelaa ja Talentum Oyj:tä,
joka on ottanut teoksen kustannettavakseen.
Helsingissä, marraskuussa 2015
Auvo Haapanala Hannu Ranta
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Alkusanat neljänteen, uudistettuun painokseen
Teoksen edellisen painoksen ilmestymisestä on kulunut viisi vuotta
ja lakiin sekä asetukseen on tuona aikana tehty lukuisia muutoksia,
minkä vuoksi teoksen uuden painoksen julkaiseminen on ajankohtaista. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnistetty Juha Sipilän hallituksen kaudella vuonna 2018, ja uudistustyötä
seuraamaan on tuolloin asetettu parlamentaarinen seurantaryhmä.
Antti Rinteen ja Sanna Marinin hallitusten hallitusohjelmien mukaan
uudistus viedään loppuun parlamentaarisessa valmistelussa. Tällä hetkellä uudistus on valmistelussa, ja ympäristöministeriön sivustoilla
on julkaistu lokakuussa 2019 ensimmäiset alustavat pykäläluonnokset. Hallituksen esityksen on määrä olla valmis vuonna 2021, joten
uuden lain voimaantuloon on vielä useita vuosia aikaa. Tuona aikana
sovelletaan vanhaa maankäyttö- ja rakennuslakia, mikä sekin puoltaa
kommentaarin ajantasaistamista.
Teoksen tämän painoksen päivittämisestä on huolehtinut kaikilta osin Hannu Ranta, varsinaisen pohjatekstin kirjoittajat ilmenevät
edellisten painosten alkusanoista. Muutoksia aiempiin teksteihin on
tehty vain siltä osin kuin lainmuutokset ovat antaneet siihen aihetta.
Kiitän kustannustoimittaja Heini Salmelaa ja Alma Talent Oy:tä,
joka on ottanut teoksen kustannettavakseen.
Espoossa, toukokuussa 2020
Hannu Ranta
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