
 
   

 

Kommentoi maankäyttö- ja rakennuslain käsitteiden määritelmiä 
 

Ympäristöministeriö on käynnistänyt voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 

sanastotyön osana rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuustyötä. Pyydämme palautetta 

sanaston ensimmäisen osan luonnoksesta, joka on laadittu ympäristöministeriön ja Lingsoftin 

yhteistyönä kuluvan syksyn aikana.  

Sanastoon voi tutustua Yhteentoimivuusalustan Sanastot-työkalussa: Maankäyttö- ja rakennuslain 

käsitteitä. 

Toivomme erityisesti kommentteja määritelmien oikeellisuudesta ja täsmällisyydestä sekä siitä, 

millaista lisätietoa olisi hyvä antaa käsitteiden ymmärtämiseksi. Otamme mielellämme vastaan 

myös ehdotuksia termeistä, jotka olisi tarpeen käsitellä tulevissa sanastoprojekteissa.  

 

Kommentointiohje 

Kommentointi on avoinna 23.10. - 12.11.2019. Kommentointipyyntöä voi välittää eteenpäin 

organisaatiossa. 

Kommentoinnissa käytämme Yhteentoimivuusalustan uutta Kommentit-työkalua. Kommentointi 

edellyttää rekisteröitymistä palveluun henkilökohtaisella sähköpostiosoitteella. Rekisteröi itsellesi 

tunnus Yhteentoimivuusalustalle (kts. rekisteröitymisohje) ja pyydä ohjeen mukaisesti 

käyttöoikeutta Sanastot-työkaluun. Kun pyydät käyttöoikeuksia, valitse organisaatioksi 

ympäristöministeriö. Pyynnön jälkeen lisäämme oikeudet sanaston kommentointiin ja 

kommenttikierros tulee näkyviin Kommentit-työkaluun (ks. kommentointiohje). 

Mikäli kommentointityökalun kanssa on ongelmia, voit ottaa yhteyttä osoitteeseen 

yhteentoimivuus@ym.fi. Otamme mielellämme myös vastaan palautetta kommentoinnin 

toimivuudesta. 

 

Tietoa sanastosta 

Kommentoitavaan Maankäyttö- ja rakennuslain käsitteitä -sanastoon on valikoitu hieman vajaa 100 

käsitettä maankäyttö- ja rakennuslaista (MRL). Sanasto on selaamisen helpottamiseksi jaettu 

käsitevalikoimiin, joihin pääset käsiksi valitsemalla hakupalkin osion ”käsitevalikoima”. 

Käsitevalikoimat eivät perustu käsitteiden täsmälliseen luokitteluun, vaan niiden tarkoituksena on 

ainoastaan ryhmitellä käsitteitä. Suurin osa käsitteistä liittyy alueidenkäytön suunnitteluun ja 

kaavoitukseen tai rakentamiseen, mutta mukana on myös mm. kulttuuriperintöön ja luontoon sekä 

kiinteistötoimituksiin liittyvä termejä. 

Tässä sanastossa on pyritty määrittelemään ennen kaikkea ne MRL:ssä keskeiset käsitteet, joita ei 

ole aiemmin lain näkökulmasta tyydyttävästi määritelty. Monet keskeiset käsitteet, kuten asunto, 

tontti ja kiinteistö, on jo määritelty Kiinteistö- ja rakentamisalan keskeisessä sanastossa.  

Sanaston määritelmissä on pyritty säilyttämään maankäyttö- ja rakennuslain näkökulma, mutta 

kuitenkin niin, että määritelmät soveltuisivat saman käsitteen kuvaamiseen myös muissa 
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konteksteissa. Tarkoituksena ei ole niinkään toisintaa MRL:n tekstiä sanaston muodossa, vaan 

selventää, millaisia asioita säädökset koskevat. Jotkin määritelmistä on lainattu suoraan muista 

sanastoista, esimerkiksi Kuntasanastosta (2013). Mahdolliset huomautukset on tarkoitettu 

selventämään ja antamaan lisätietoa niin lainvalmistelijoille kuin laista kiinnostuneille 

kansalaisillekin. 

Kommenttikierroksen perusteella korjattu sanasto julkaistaan tämän vuoden lopulla 

Yhteentoimivuusalustalla. Sanasto tulee sisältämään termien vastineet ruotsiksi ja englanniksi. 

Sanastotyö jatkuu myös ensi vuoden puolella, ja MRL-sanastoa täydennetään ja laajennetaan saadun 

palautteen perusteella. 

 

Lisätietoja sanastotyöstä ja kommenttikierroksesta: 

erityisasiantuntija Pilvi Nummi, ympäristöministeriö, pilvi.nummi@ym.fi 

projektipäällikkö Pia Suonpää, Lingsoft, pia.suonpaa@lingsoft.fi 


