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Maankäyttö ja rakennuslaki

MRL:n kokonaisuudistuksesta (KRL) luovuttiin

Hallitus sopi maaliskuussa 2022 asioista, jotka maankäyttö- ja rakennuslain 

kokonaisuudistuksessa toteutetaan. Eduskuntaan viedään hallituksen esitys uudeksi 

rakentamislaiksi sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jolla nykyiset rakentamisen pykälät 

kumotaan ja lakiin lisätään säännökset alueidenkäytön digitaalisuudesta.

Hallituksen esitys rakentamislaiksi 

HE tarkoitus antaa syyskuussa.

https://mrluudistus.fi/tietoa-lakiuudistuksesta/

Hallituksen esitys rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (RYTJ-laki)

HE tarkoitus antaa syyskuussa. RYTJ-lakiin säännökset muun muassa tietojärjestelmään 

tallennettavista ja sieltä saatavista tiedoista sekä rekisterinpidosta ja muista vastuista. 
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Vihreän siirtymän investointien vauhdittaminen

• Valtioneuvosto hyväksyi 8.9.2022 vihreän siirtymän investointeja vauhdittavan 

hallituksen esityksen. Tarkoituksena on antaa vihreän siirtymän kannalta tärkeiden 

investointihankkeiden lupahakemuksille etusija vuosina 2023-2026 ympäristönsuojelulain ja 

vesilain mukaisessa lupakäsittelyssä aluehallintovirastoissa.

• MRL 188 a §: Uusiutuvan energiantuotannon kannalta merkittävää kaavaa koskevan 

valituksen käsittely kiireellisenä (MRL voimassaolo ehdotettu 31.12.2028 saakka)

Uusiutuvan energiantuotannon kannalta merkittäväksi katsottavaa asemakaavaa koskeva valitus ja 77 

a §:ssä tarkoitettua tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa koskeva valitus on käsiteltävä 

hallintotuomioistuimessa kiireellisenä suhteessa muihin tämän lain mukaisia kaava-asioita ja lupa-

asioita koskeviin valituksiin.  

• Kunnille ja maakunnille tarjolla avustusta vihreän siirtymän investointihankkeiden 

kaavoitukseen, lupamenettelyyn ja selvityksiin. Kunnat ja maakuntien liitot voivat hakea 

ympäristöministeriöltä avustusta vihreää siirtymää edistävien investointihankkeiden 

kaavoitukseen, lupamenettelyyn ja niihin liittyviin selvityksiin. Haettavana on yhteensä 1,75 

miljoonaa euroa. Avustushaku on auki 12.9.–18.10.2022.
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Muita ajankohtaisia asioita 
• Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisen esiselvitys. Hankkeen 

toteuttajina ovat Itä-Suomen yliopisto ja Akordi Oy. Työ julkaistaan lokakuussa.

• Alueidenkäytön kehityskuva https://ym.fi/alueidenkayton-kehityskuva

• Valtioneuvoston selonteko kansallisesta ilmastonmuutokseen 

sopeutumissuunnitelmasta vuoteen 2030 (luonnos lähdössä lausunnoille, MMM).  

• Kaavamääräyskokoelma-hankkeessa laaditaan tietomallipohjaiset määritykset lain 

mukaisille kaavamääräyksille ja kaavamääräyksiä koskevat verkkojulkaisut. Hanke valmistuu 

yleis- ja asemakaavojen osalta vuoden 2022 lopussa. Maakuntakaavoja koskeva oma hanke 

on käynnistymässä syyskuussa. 

• Tuulivoimarakentamisen suunnittelu -oppaan päivitys käynnistymässä.

• Kaupan toimialan tulevaisuusselonteko https://tem.fi/kaupantulevaisuus

• Kaupunkiseutusuunnittelun uudet mallit KAUPSU (Kuntaliitto, MAL-verkosto, YM)
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