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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennuslain muutta
misesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esitys koskee rakennuskaava-alueen liikenne
väyliä eli rakennuskaavateitä. Niitä koskeva 
määritelmä ehdotetaan otettavaksi rakennusla
kiin. Rakennuslakiin ehdotetaan lisättäväksi ra
kennuskaavateiden rakentamista koskevat sään
nökset. Rakennuskaavateiden rakentamista kos
kisivat soveltuvin osin samat säännökset kuin 
katujen rakentamista. 

Lisäksi esitykseen on koottu joukko vähäisiä 
rakennuslain muutoksia. Tonttijaon laatimisme
nettelyä ehdotetaan yksinkertaistettavaksi pois
tamalla tonttijakoehdotuksen nähtävillä pitämi
sen velvollisuus silioin, kun ne, joiden etua 
ehdotus koskee, ovat antaneet suostumuksensa. 

Kiinteistön omistajan velvollisuus sallia yleis-

ten ja yksityisten johtojen SlJOlttaminen maal
leen, joka muissa kuin kaupunkikunnissa on 
nykyisin voimassa vain kaava-alueilla, ehdote
taan saatettavaksi voimaan kunnan koko 
alueella. 

Rakennuslakiin ehdotetaan myös lisättäväksi 
säännös, joka tekisi mahdolliseksi liikennemerk
kien ja liikenneväylien nimikilpien kiinnittä
misen rakennukseen. Rakennuslakiin sisältyvää 
luetteloa niistä päätöksistä, jotka voidaan muu
toksenhausta huolimatta määrätä heti nouda
tettaviksi, ehdotetaan täydennettäväksi. 

Lainmuutos on tarkoitus saattaa voimaan 
heti, kun se on hyväksytty. 

YLEISPERUSTELUT. 

1. Nykyinen tilanne ja ehdote
t u t m u u t o k s e t. 

1.1. Rakennuskaavatiet. 

Voimassa olevaan rakennuslakiin (370/58) 
ei sisälly rakennuskaavatien määritelmää, vaan 
rakennuskaavatien käsite on määritelty kuntien 
rakennusjärjestyksessä. Rakennuslain 103 §:n 
1 momenttiin ehdotetaan otettavaksi rakennus
kaavatien määritelmä. Johdonmukaisuuden 
vuoksi ehdotetaan lisäksi ne rakennuslain py
kälät, joissa esiintyy käsite rakennuskaava
alueen liikenneväylä, muutettaviksi siten, että 
niissä käytetään nimitystä rakennuskaavatie. 

Rakennuskaava-alueen liikenneväylien ( ra-
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kennuskaavateiden) rakentamisesta ei laissa 
myöskään ole säännöksiä; katujen rakentami
sesta sen sijaan on säännöksiä. Rakennuslain 
113 §:n mukaan rakennuskaavan toteuttami
seen kuuluu muun ohella rakennuskaava-alueen 
tarpeellisten liikenneväylien rakentaminen. Tar
kemmat rakennuskaavateiden rakentamista kos
kevat määräykset on nykyisin annettu kuntien 
rakennusjärjestyksissä rakennuslain 15 §:ssä 
olevan valtuutuksen nojalla. Rakennuskaava
teiden rakentamista koskevat rakennusjärjestys
ten määräykset ovat kaikissa kunnissa saman
laiset ja vastaavat sisällöltään rakennuslaissa ole
via katujen rakentamista koskevia säännöksiä. 

Vuoden 1980 alusta tulivat voimaan laki 
kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja 
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puhtaanapidosta ( 669 /78) ja laki kunnalle suo
ritettavasta katumaksusta (670/78) sekä nii
hin liittyvä laki rakennuslain muuttamisesta 
(671/78). Katujen ja rakennuskaavateiden kun
nossa- ja puhtaanapitoa koskevat säännökset 
ovat aikaisemmin sisältyneet kuntien rakennus
järjestyksiin rakennuslain 15 § :ssä olevan val
tuutuksen nojalla. Laki kadun ja eräiden yleis
ten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta kor
vaa rakennusjärjestysten asiaa koskevat mää
räykset. Katumaksua koskevan lain nojalla kun
nalla on oikeus kantaa katumaksua ja vastaa
vasti rakennuskaavatiemaksua katujen ja raken
nuskaavateiden rakentamisesta sekä kunnossa
pidosta kunnalle aiheutuneiden kustannusten 
kattamiseksi. Rakennuslain muuttamisesta an
nettuun lakiin sisältyy muun muassa kadun 
yleiseen käyttöön luovuttamisvelvollisuutta 
koskeva säännös, jolla pyritään nopeuttamaan 
katujen yleiseen käyttöön luovuttamista. 

Katujen ja rakennuskaavateiden kunnossa
ja puhtaanapidosta ovat siis vuoden 1980 alus
ta lukien olleet voimassa samat säännökset. 
Myös niiden rakentamisesta ja kunnossapidosta 
kunnalle aiheutuvien kustannusten korvaamista 
koskevat samat säännökset. Jotta katujen ja ra
kennuskaavateiden rakentamisesta olisi voimas
sa mahdollisimman yhtenäiset säännökset, olisi 
myös rakennuskaavateiden rakentamista kos
kevat säännökset otettava rakennuslakiin ja 
-asetukseen. Tämän vuoksi ehdotetaan, että ka
tujen rakentamista koskevat rakennuslain sään
nökset saatettaisiin soveltuvin osin koskemaan 
myös rakennuskaavateitä. 

Rakennusasetukseen on lisäksi tarkoitus teh
dä vastaavat muutokset, jonka jälkeen siihen si
sältyvät katujen rakentamista koskevat sään
nökset saatettaisiin koskemaan myös rakennus
kaavateitä. 

1.2. Tonttijaon hyväksyminen ilman nähtäville
panoa. 

Rakennuslain 125 §:n 1 momentin mukaan 
on tonttijakoa koskeva ehdotus ennen sen hy
väksymistä pantava julkisesti nähtäväksi raken
nusasetuksen 4 5 §: ssä tarkemmin säädetyllä ta
valla. Niille, joiden etua tai oikeutta ehdotus 
saattaa koskea, on varattava tilaisuus tehdä 
ehdotusta vastaan muistutuksia. 

Rakennuslain 138 §:n 2 momentin mukaan 
valitusoikeus tonttijaon hyväksymistä koskevas
ta kaupunginhallituksen päätöksestä on sillä, 

jonka oikeutta päätös välittömästi koskee sekä 
viereisen tai vastapäätä olevan tontin tai ra
kennuspaikan omistajalla tai haltijalla. Jos pää
tös voi olennaisesti vaikuttaa jonkin muun 
kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttä
miseen, on myös tämän kiinteistön omistajalla 
ja haltijalla valitusoikeus. 

Varsinaiset oikeusriidat eri kiinteistönomista
jien kesken on useimmiten ratkaistu jo asema
kaavoituksen yhteydessä. Kaavan mukaista ra
kentamista voitaisiin nopeuttaa ja vähentää 
poikkeuslupamenettelyä, jos tonttijakoehdotuk
sen nähtävillepanovelvollisuus voitaisiin poistaa 
niissä tapauksissa, joissa sitä ei oikeusturvan 
kannalta voida pitää välttämättömänä. Tämän 
vuoksi ehdotetaan tonttijakoehdotuksen nähtä
villepanovelvollisuudesta luovuttavaksi niissä 
tapauksissa, joissa ne, joilla on tonttijaon hy
väksymistä koskevasta päätöksestä valitusoi
keus, ovat hyväksyneet tonttijakoehdotuksen. 

1.3. Johtojen vetäminen kiinteistöjen kautta 
ja eräiden laitteiden kiinittäminen ral{en
nuksiin. 

Yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun 
lain (982/77) 5 §:ssä on kunnan velvollisuus 
järjestää vedenhankinta ja viemäröinti säädetty 
riippumattomaksi siitä, onko alueelle laadittu 
asema- tai rakennuskaavaa. Koska kunnan vel
vollisuuksia on edellä mainitulla lailla aikai
semmasta laajennettu, on myös kunnan oikeuk
sia johtojen sijoittamisen osalta tarkistettava 
siten, että kunta pystyy velvollisuutensa asian
mukaisesti täyttämään. 

Rakennuslain 13 3 §: n mukaan kaupungissa 
sekä muun kunnan asemakaava- ja rakennus
kaava-alueella sijaitsevien kiinteistöjen omista
jat ja haltijat ovat velvollisia sallimaan yleisten 
ja yksityisten viemärien, vesijohtojen, lennätin-, 
puhelin-, voima-, lämpö- ja valaistusjohtojen 
sekä muiden sellaisten johtojen sijoittamisen 
omistamilleen tonteille tai inuille alueille. Edel
lytyksenä on, ettei sitä voida muulla tavoin 
tyydyttävästi järjestää kohtuullisin kustannuk
sin. Haitasta tai vahingosta on suoritettava 
kohtuullinen korvaus, jonka määrää, jollei siitä 
sovita, kiinteistön sijaitseruispaikan tuomiois
tuin. 

Viemärin rakentamisesta kaupunkikunnan 
alueella säädetään myös vesilain (264/61) 10 
luvun 7 §:n 1 momentissa ja 18 §:ssä. Epä
selväksi on muodostunut kysymys siitä, onko 
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vesilakia vai rakennuslakia sovellettava sellais
ten viemärien osalta, jotka ovat kaupungissa 
kokonaisuudessaan asemakaava-alueen ulkopuo
lella. 

Vesilain mukainen menettelytapa on käytän
nössä hankalampi ja useassa tapauksessa hi
taampi kuin rakennuslain 133 §:n mukainen 
menettely. Muutoinkaan kahden lain sovelta
miselle kunnan eri alueilla ei ole enää perus
teita, kun kunnan velvollisuudet vesihuollon ja 
viemäröinnin hoitamisessa ovat nykyään riippu
mattomia siitä, ovatko alueet kaavoitettuja vai 
eivät. 

Vesijohto- ja viemäriverkostojen rakentami
sen helpottamiseksi ja kuntamuotojen eron pois
tamiseksi tulisi rakennuslainsäädännön mukai
sen järjestelmän olla sovellettavissa myös sel
laisten kuntien koko alueella, jotka eivät ole 
kaupunkeja. Lisäksi olisi selvennettävä raken
nuslain 133 § :ää siten, että siinä säädettyä 
menettelyä voitaisiin soveltaa kaupungeissa 
myös kokonaan asemakaava-alueen ulkopuolella 
oleviin viemäreihin. 

Johdon sijoittamisesta samoin kuin rakennus
lain 133 §:n 2 momentissa tarkoitettujen kiin
nikkeiden ja tukien laittamisesta aiheutuvasta 
haitasta tai vahingosta määrää korvauksen kiin
teistön sijaitsemispaikan tuomioistuin. Kiinteän 
omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuk
sesta annetun lain (603/77), jäljempänä lunas
tuslaki, 12 ja 15 § :n mukaan lain tarkoitta
missa lunastustoimituksissa lunastuskorvauksen 
määrää lunastustoimikunta. Tämä viranomainen 
soveltuu myös nyt puheena olevissa tapauksissa 
yleistä alioikeutta paremmin johtojen sijoituk
sesta aiheutuvan haitta- tai vahingonkorvauk
sen määräämiseen. 

Rakennuslain 13 3 § koskisi edelleenkin lä
hinnä erilaisten johtojen ja niihin liittyvien lait
teiden sijoittamista kiinteistölle ja niiden kiin
nittämistä rakennuksiin. Käytännössä ongel
maksi erityisesti muiden kuntien kuin kaupun
kien osalta on muodostunut myös katujen, ra
kennuskaavateiden ja muiden liikenneväylien 
nimikilpien kiinnittäminen liikenneväylien vie
ressä oleviin rakennuksiin. Kaupunkien osalta 
kysymys on hoidettu yleensä poliisijärjestyksil
lä, mutta muiden kuntien osalta asia on jäänyt 
sääntelemättä. Rakennuksen omistajan kieltei
nen suhtautuminen saattaa vaikeuttaa liikenne
väylien nimien selkeää osoittamista. Myös lii
kennemerkkejä pyritään nykyään kiinnittämään 
rakennusten seiniin, jotta liikenneväylien puh
taanapito olisi helpompaa. Liikennemerkkienkin 

sijoittamisen osaha nykyinen säännöstö on vas
taavalla tavalla puutteellinen. Koska ei ole tar
koituksenmukaista sisällyttää tarvittavia mää
räyksiä kuntien rakennusjärjestyksiin, ehdote
taan rakennuslaissa kunnalle annettavaksi oi
keus liikenneväylien nimikilpien ja yleisten lii
kennemerkkien kiinnittämiseen rakennukseen, 
aitaan tai porttiin. 

1.4. Valituksesta huolimatta täytäntöönpano
kelpoiseksi määrättävät päätökset. 

Rakennuslainsäädäntöön perustuvien päätös
ten täytäntöönpanokelpoisuudesta on yleensä 
voimassa muutoksenhausta hallintoasioissa an
netussa laissa ( 154/50) ilmenevä periaate, jon
ka mukaan päätöstä ei saa panna täytäntöön 
ennen kuin se on saanut lainvoiman. Raken
nuslain 141 § :ssä on kuitenkin lueteltu eräitä 
päätöksiä, jotka pääsäännöstä poiketen voidaan 
määrätä noudatettaviksi jo ennen kuin ne ovat 
saaneet lainvoiman. Tällaisia päätöksiä ovat 
kaavojen vahvistamista sekä rakennuskieltojen 
määräämistä koskevat päätökset sekä eräät 
muut sellaiset päätökset, joiden luonne vaatii, 
että ne on saatava noudatettaviksi mahdollises
ta muutoksenhausta huolimatta. 

Rakennuslain 141 § : ään sisältyvässä luette
lossa ei ole mainittu toimenpidekieltojen ja ra
kentamisrajoitusten määräämistä koskevia pää
töksiä, vaikka nämäkin päätökset ovat luon
teeltaan sellaisia, että ne yleisen edun vuoksi 
tulisi eräissä tapauksissa voida määrätä nouda
tettaviksi ennen kuin ne ovat saaneet lainvoi
man. Ongelma on käytännössä tullut esille vas
ta nyt seutu- ja yleiskaavoituksen yleistymisen 
myötä, koska mainituilla kielloilla ja rajoituksil
la on tarkoitus estää haitalliset ympäristömuu
tokset mainittujen kaavojen laatimis- ja hyväk
symisaikana. Kyseessä olevista kielloista ja ra
joituksista määrätään sisäasiainministeriön pää
töksellä joko rakennuslain 27 §:n 3 momentin 
tai 32 § :n 1 momentin nojalla. Ministeriön 
päätösten vaikutus saattaa mitätöityä sen joh
dosta, että niistä pelkästään päätöksen voi
maantulon lykkäämiseksi haetaan muutosta. 

Luettelosta puuttuu myös rakennuslain 103 
§ :n 2 momentin mukainen päätös, jolla läänin
hallitus ratkaisee riitautetun kysymyksen. raken
nuskaavassa osoitetun liikenneväylän kuntoon 
panemisesta ja sen luovuttamisesta rakennus
kaava-alueen liikenteeseen. Käytännössä tämä 
on eräissä tapauksissa kohtuuttomasti viivyttä-
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nyt rakennuskaava-alueilla tarpeellisten liikenne
järjestelyjen toteuttamista. 

Ilmenneiden epäkohtien poistamiseksi tulisi 
rakennuslain 141 §: ään sisältyvää luetteloa heti 
noudatettaviksi määrättävistä päätöksistä täy
dentää. Tällaiseksi päätökseksi ehdotetaan 
myös nyt rakennuslakiin lisättävässä 133 b 
§:ssä tarkoitettu päätös. 

2. A s i a n v a 1m i s t e 1 u. 

Esitys on pääosin valmisteltu sisäasiainminis. 
teliön asettamassa työryhmäs·sä, johon on myös 
kuulunut kuntien keskusjärjestöjen edustajia, 
ja muilta osin virkatyönä ministeriössä. 

Esitysluonnoksesta on pyydetty oikeusminis
teriön, liikenneministeriön, maanmittaushalli
tuksen, Suomen Kaupunkiliiton, Suomen Kun
nallisliiton, Finlands svenska kommunförbundin 
ja Maataloustuottajain Keskusliiton lausunnot. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

1. E h d o t e t u t m u u t o k s e t. 

15 §. Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitok
sista tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 1978. 
Rakennuslain 113 §:n 2 momentin (983/77) 
mukaan yleisen vesi- ja viemärilaitoksen raken
tamisesta ja kunnossapidosta on noudatettava, 
mitä yleisistä vesi- ja viemärilaitteista annetussa 
laissa on säädetty. Kun lisäksi rakennuskaava
teiden rakentamista koskevat säännökset ehdo
tetaan otettaviksi rakennuslakiin, ehdotetaan 
rakennuslain 15 § kumottavaksi tarpeettomana. 

64 §. Rakennuslain 64 §:n 1 momenttiin 
( 604/77) sisältyy virheellinen viittaus lunas
tuslain 98 § :ään. Nyt tehtävän lainmuutoksen 
yhteydessä oikaistaan lainkohtaa siten, että siinä 
viitataan lunastuslain 97 §:ään. 

82 §. Kadun ja eräiden yleisten alueiden 
kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 
7 §:n nojalla kunnanhallituksen tai lautakun
nan tulee, jos kunnanvaltuusto on ohje- tai 
johtosäännössä määrännyt asian sen hoidetta
vaksi, päättää, millä aineella katu on kunnossa
pitotyön yhteydessä päällystettävä. Rakennus
lain 82 § :n nojalla kaupunginvaltuuston tehtä
vänä on päättää millä aineella katu on sitä 
rakennettaessa päällystettävä. Käytännössä kau
punginvaltuusto päättää kadun rakentamisesta, 
kunnossapidosta sekä tässä yhteydessä tapahtu
vasta päällystämisestä myöntäessään määrärahat 
kuhunkin tarkoitukseen. Menettelyn yhdenmu
kaistamiseksi ja yksinkertaistaiDiseksi ehdote
taan lainkohta muutettavaksi siten, että kau
punginhallituksella, jollei johtosäännössä ole 
toisin määrätty, on oikeus päättää siitä, millä 
aineella katu on sitä rakennettaessa päällystet
tävä1 

103 §. Rakennuslaissa ei ole määritelty ra
kennuskaavatietä. Rakennuslain 103 §:ään eh
dotetaan lisättäväksi uudeksi 1 momentiksi 
rakennuskaavatien määritelmä. Rakennuskaava
tie on rakennuskaava-alueella yleiseen käyttöön 
luovutettu tie, joka ei ole yleisistä teistä an
netun lain (243/54) mukainen tie. Pykälän 
nykyinen 1 ja 2 momentti tulisivat tarkistet
tuina 2 ja 3 momentiksi. Samalla ehdotetaan 
3 momenttiin selvyyden vuoksi lisättäväksi 
säännös, jonka mukaan rakennuslain 108 §:n 
2 momentin mukaisia lunastuskorvauksia kos
kevat erimielisyydet eivät ole esteenä kunnalle 
tämän lainkohdan mukaan kuuluvalle haltuun
otto-oikeudelle. 

104-107, 109 ja 113 §. Sen perusteella, 
että lain 103 §:n 1 momentissa ehdotetaan 
määriteltäväksi rakennuskaavatien käsite, ehdo
tetaan lain 104 §:n 1 ja 2 momentissa, 105 
§:ssä, 106 §:n 1 momentissa, 109 §:ssä ja 113 
§:n 1 momentissa johdonmukaisuuden vuoksi 
käytettäväksi rakennuskaava-alueen liikenneväy
län tilalla nimitystä rakennuskaavatie. Samasta 
syystä ehdotetaan lain 1 07 § kumottavaksi tar
peettomana. Lain 109 §:ssä ehdotetaan lisäksi 
nykyisen lainsäädännön mukaisesti käytettäväk
si nimitystä lunastaminen ja 113 §:stä ehdote
taan poistettavaksi viittaus lain 15 § :ään, joka 
on ehdotettu kumottavaksi. 

110 §. Rakennuslain 110 §:ssä on säädetty 
kunnan tai valtion lunastusvelvollisuudesta ra
kennuskaavassa muuksi yleiseksi alueeksi kuin 
liikenneväyläksi osoitettuun maahan. Valtio 
yleisistä teistä annetun lain mukaisena tienpitä
jänä on tulkinnut mainittua säännöstä siten, että 
lunastusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät kaik
ki liikenneväyliä varten varatut alueet eivätkä 



N:o 1 5 

ainoastaan ne, jotka on varattu rakennuskaava
alueen liikennettä varten. Lunastusta ei niin 
ollen ole toteutettu ennen kuin yleisen tien te
kemiseen on ryhdytty. Tällöinkin lunastamatta 
ovat jääneet rakennuskaavassa osoitetuista 
alueista ne, joita yleisistä teistä annetun lain 
nojalla ei tien tekemisen yhteydessä ole lunas
tettu. 

Myös eduskunta on kiinnittänyt mainittuun 
tulkintaongelmaan huomiota. Hallituksen esi
tykseen laiksi yleisistä teistä annetun lain muut
tamisesta (hall. es. n:o 65/1970 vp) anta
massaan vastauksessa eduskunta on todennut, 
että kaavan liikennealueen sen osan, joka jää 
kauttakulku- tai sisääntuloliikenteeseen tarkoi
tettujen teiden tiealueen ulkopuolelle, lunasta
mis- ja korvausvelvollisuudesta vallitsee erilaisia 
käsityksiä. Kun tämä asiantila jatkuvasti vai
keuttaa niin sanottujen tieliikennealueiden jär
jestelyjä, eduskunta on edellyttänyt, että pu
heena olevat erimielisyydet poistetaan tarvit
taessa sellaisilla lainmuutoksilla, joissa otetaan 
tasapuolisesti huomioon tienpitäjän, kuntien ja 
maanomistajien oikeudet ja velvollisuudet sekä 
liikenneturvallisuuden vaatimukset. 

Kysymystä selvittänyt liikenneväylien lunas
tustoimikunta (komiteanmietintö 1975:4) kat
soi mietinnössään, että rakennuslain 110 §:ssä 
oleva maininta liikenneväyläksi osoitetuista 
alueista lienee tarkoittanut sitä, ettei lainkoh
taa sovelleta rakennuskaavateihin, joiden osalta 
lunastus- ja korvauskysymyksistä on laissa erik
seen säädetty. Kysymystä pidettiin kuitenkin 
siinä määrin epäselvänä, että toimikunta teki 
ehdotuksensa lainkohdan tarkistamiseksi. Tä
män jälkeen korkein oikeus on 14 päivänä 
maaliskuuta 1975 antamassaan tuomiossa n:o 
779 R.D. 1975 katsonut, että 110 §:ssä oleva 
liikenneväylää koskeva poissulkeva maininta ei 
tarkoita yleisen tien tekemistä varten varattua 
aluetta. Tulkinta on sopusoinnussa lain 56 §:ssä 
katuihin nähden asemakaava-alueella omaksu
tun periaatteen kanssa. Lain 110 §:n sanamuo
toa ehdotetaan nyt tarkistettavaksi siten, että 
se vastaa korkeimman oikeuden oma:ksumaa 
tuL~intaa. Liikenneväylä-käsitteen korvaaminen 
lainkohdassa rakennuskaavatien käsitteellä ei 
niin ollen merkitse asiallista muutosta olemassa 
olevaan tilanteeseen. 

114 §. Rakennuslain muuttamisesta anne
tulla lailla ( 580/77) on kumottu puheena ole
va. lainkohta 1 päivästä huhtikuuta 1978 al
kaen. Rakennuskaavateiden rakentamista kos
keva säännös ehdotetaan otettavaksi uudeksi 
114 §:ksi. Sen mukaan se, mitä 78 §:n 2 

momentissa, 80 §:n 1, 2 ja 3 momentissa, 
81, 82 ja 85 §:ssä on säädetty kadusta, katu
piirustuksesta, tontista ja tontinomistajasta, 
koskee soveltuvin osin rakennuskaavatietä, ra
kennuskaavatiepiirustusta, rakennuspaikkaa ja 
sen omistajaa. Näin ollen se, mitä mainituissa 
lainkohdissa on säädetty kadun yleiseen käyt
töön luovuttamisesta, kadun yleis,een käyttöön 
luovuttamisvalmiudesta, kadun päällysteen mää
räämisestä sitä rakennettaessa, pääsytien järjes
tämisestä tontille, ehdotetaan soveltuvin osin 
saatettavaksi koskemaan myös rakennuskaava
teitä. Vastaavasti mitä mainituissa säännöksissä 
on säädetty kaupungista sekä kaupunginval
tuustosta ja kaupunginhallituksesta ehdotetaan 
sovellettavaksi muuhun kuntaan sekä kunnan
valtuustoon ja kunnanhallitukseen. 

125 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi 
uusi 4 momentti, jonka mukaan tonttijakoeh
dotusta ei ole tarpeen panna etukäteen nähtä
ville silloin, kun ne, joilla on tonttijaon hyväk
symistä koskevasta päätöksestä valitusoikeus, 
ovat ehdotuksen hyväksyneet. Hyväksyminen 
edellytetään annettavaksi kirjallisesti. 

133 §. Pykälän sovellutusalaa ehdotetaan 
laajennettavaksi siten, että siinä säädetty me
nettely on sovellettavissa kunnan koko alueella 
kuntamuodosta ja siitä riippumatta, onko alue 
asemakaavoitettua vai ei. 

Pykälän 1 momenttia on oikeus- ja hallinto
käytännössä tulkittu siten, että sen nojalla voi
daan lupa antaa myös johtoihin liittyvien vä
häisten laitteiden, rakenneimien ja laitosten si
joittamiseen. Tässä suhteessa ehdotetaan sään
nöstä selvennettäväksi nykykäytäntöä vastaa
vaksi. 

Rakennuslain 13 3 §: ssä säädetty menettely 
koskisi kiinteistöä tai määrättyä yhdyskuntaa 
palvelevien johtojen sijoittamista. Siten esimer
kiksi valtakunnalliset ja seudulliset johtoverkos
tot jäävät säännöksen soveltamisalan ulkopuo
lelle. 

Oikeus rakennuslain 133 §:n 2 momentissa 
tarkoitettujen kiinn~kkeiden ja tukien pitämi
seen seinässä, katossa, portissa tai aidassa kos
kee sitä ajankohtaa, jona ne ovat lainkohdassa 
tarkoitettuja johtoja varten tarpeellisia. Tar
peettomiksi käyneet kiinnikkeet ja tuet on· vii
pymättä poistettava. 

Nykyisin rakennusasetuksen 156 §:ään sisäl
tyvä säännös johtojen sijoittamista koskevan 
riidan ratkaisemisesta ehdotetaan sijoitettavaksi 
rakennuslain 133 §:n 3 momentiksi. Riidan 
ratkaisisi rakennuslautakunta niin kuin enaen
kin. 
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Korvausvelvollisuutta koskeva, nykyisin 3 
momentissa oleva säännös ehdotetaan siirret
täväksi 4 momentiksi. Haitasta tai vahingosta 
suoritettavan kohtuullisen korvauksen määrää 
nykyisin kiinteistön sijaitsemispaikan tuomio
istuin. Rakennuslakiin on kuitenkin lunastus
lain säätämisen yhteydessä liitetty viittaussään
nös ( 13 7 c §) , jonka mukaan rakennuslaissa 
tarkoitettuun luovutukseen tai maankäytön ra
joitukseen perustuvaa korvausta määrättäessä 
on, jollei toisin ole säädetty, noudatettava lu
nastuslain säännöksiä. Tämän mukaan korvauk
s·et määrää lunastuslain 12 §: ssä tarkoitettu 
lunastustoimikunta. Kun tämä on katsottava 
tarkoituksenmukaisemmaksi menettelyksi, ehdo
tetaan, .että haitasta tai vahingosta olisi suori
tettava korvaus siten kuin lunastuslaissa sääde
tään. Samalla säädetään, että korvauksesta teh
ty sopimus •sitoo myös kiinteistön tai raken
nuksen myöhempää omistajaa. 

13 3 b §. Rakennuslakiin lisättävässä uudes
sa pykälässä kunnalle ehdotetaan annettavaksi 
oikeus· liikenneväylien nimikilpien, liikenne
merkkien ja liikenteen ohjauslaitteiden kiinnit
tämiseen rakennukseen, aitaan tai porttiin. 
Laitteiden kiinnittämistä koskevat erimielisyy
det ja haitan tai vahingon korvaamista koske
vat kysymykset ratkaistaisiin rakennuslain 133 
§ :n 3, ja 4 momentissa säädetyssä järjestyksessä. 

136 a §. Edellä 103 §:n kohdalla esitetyin 
perustein ehdotetaan pykälän 6 momentissa 

käytettäväksi rakennuskaava-alueen liikenne
väylän tilalla nimitystä rakennuskaavatie. 

141 §. Lainkohtaan sisältyvää luetteloa 
muutoksenhausta huolimatta heti noudatettavik
si määrättävistä päätöksistä ehdotetaan täyden
nettäväksi. Aikaisemmin lainkohdassa mainittu
jen päätösten lisäksi tällaisia päätöksiä olisivat 
rakentamisrajoituksen ja toimenpidekiellon mää
räämistä koskevat sisäasiainministeriön päätök
set ja rakennuslain 103 §:n 2 momentissa tar
koitettu päätös rakennuskaavatien kuntoon pa
nemisesta ja sen luovuttamisesta yleiseen lii
kenteeseen. Myös rakennuslakiin nyt lisättäväs
sä 133 b §:ssä tarkoitettu päätös voitaisiin 
määrätä heti noudatettavaksi. Siltä varalta, että 
seutukaavoitukseen liittyvä rakentamisrajoitus 
olisi määrätty jonkin kunnan alueelle vastoin 
kunnan tahtoa, säädetään määräyksen raukea
misesta, jos kun valittaa päätöksestä. Jos kun
nan vastustava kanta on tiedossa jo päätöstä 
tehtäessä, ei rakentamisrajoitusta koskevaan 
päätökseen tulisi ottaa määräystä päätöksen vä
littömästä voimaantulosta tämän kunnan osalta. 

2. Voimaan t u 1 o. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
kohta, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
rakennuslain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 15 ja 107 §, näistä 

15 § sellaisena kuin se on 31 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (671/78), 
muutetaan 64 §:n 1 momentti, 82, 103 §, 104 §:n 1 ja 2 momentti, 105, 106 §:n 1 

momentti, 109 §, 110 §:n 1 momentti, 113 §:n 1 momentti, 133 §, 136 a §:n 6 momentti 
ja 141 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 64 §:n 1 momentti, 105 § ja 110 §:n 1 momentti 29 päivänä 
heinäkuuta 1977 annetussa laissa (604/77), 104 §:n 2 momentti 4 päivänä kesäkuta 1965 
annetussa laissa (301/65), 113 §:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa 
laissa (983/77), 136 a §:n 6 momentti 2 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa laissa (589/ 
73) ja 141 §:n 1 momentti 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa (530/74), sekä 

lisätään lakiin siitä 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetulla lailla ( 580/77) kumotun 114 
§:n tilalle uusi 114 §, 125 §:ään uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 133 b § seuraavasti: 

64 §. 
Jollei kaupunki tai valtio täytä 56 tai 57 

§:ssä tarkoitettua lunastusvelvollisuuttaan, on 
omistajalla orkeus vaatia sitä siinä järjestykses-

sä kuin kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta annetun lain (l.unas
tuslaki) 97 §:ssä säädetään. 
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82 §. 
Kaupunginhallituksen asiana on, jollei johto

säännössä ole toisin määrätty, päättää liiken
teen tarpeen mukaisesti millä aineella katu on 
sitä rakennettaessa päällystettävä. 

10.3 §. 
Rakennuskaavatie on rakennuskaava-alueella 

yleiseen käyttöön luovutettu tie, joka ei ole 
yleisistä teistä annetun lain (24.3/54) mukai
nen tie. 

Kun rakennuskaavatieksi osoitettua aluetta, 
jolla ei ole rakennusta tai joka ei ole välttä
mätöntä rakennuksen käyttämistä varten, tarvi
taan rakennuskaava-alueen tarkoituksiin, saa
daan se panna kuntoon ja asettaa siihen johto
ja sekä luovuttaa se rakennuskaava-alueen lii
kenteeseen. 

Jos syntyy erimielisyyksiä maan ottamisesta 
2 momentin mukaiseen käyttöön, asian ratkai
see lääninhallitus. Jäljempänä 108 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettuja korvauksia koskevat eri
mielisyydet eivät vaikuta kunnan haltuunotto
oikeuteen. 

104 §. 
Rakennuskaavatiehen sisältyvän yksityisen 

tien alueesta, joka on määrätty maanmittaus
toimituksessa tai jota vanhastaan on käytetty, 
taikka tiemaasta, jonka omistaja on korvauk
setta tai jo suoritettua korvausta vastaan pysy
västi luovuttanut tieksi taikka aluetta järjestet
tyyn rakennustoimintaan käyttäessään varannut 
tieksi, ei omistajalla eikä muullakaan oikeuden 
haltijalla ole oikeutta saada korvausta. 

Muusta rakennuskaavatieksi tarkoitetusta 
maasta saa sen omistaja korvauksen siltä osal
ta, kuin luovutettava rakennuskaavatie on 
enemmän kuin kymmenesosa hänen kysymyk
sessä olevalla rakennuskaava-alueella omistamas
taan muusta kuin rakennuskaavassa maatalous
alueeksi määrätystä maasta tai rakennuskaavatie 
ei ole tarpeellinen omistajalle kuuluvan raken
nusmaan käyttämiselle. 

105 §. 
Jollei maanomistaja tai muu oikeudenhaltija 

104 §:n mukaan ole velvollinen sallimaan ra
kennuskaavatieksi tarkoitetun maan käyttämis
tä korvauksetta, hänellä on oikeus kunnalta 
saada alueen käyttämisestä rakennuskaavatienä 
korvaus, joka määrätään soveltamalla 72 §: ssä 
säädettyjä perusteita. 

106 §. 
Milloin rakennuskaavatieksi osoitetun . maan 

käyttämisestä korvauksetta aiheutuu omistajalle 
tai siihen kohdistuvan ·oikeuden haltijalle eri
tyistä vahinkoa, jota olosuhteisiin katsoen on 
pidettävä ilmeisesti kohtuuttomana, vahinko on 
kunnan hänelle korvattava. 

109 §. 
Sellaista rakennuskaavatien osaa, jolla on ra

kennus tai joka on välttämätön rakennuksen 
käyttämiselle, ei saa ilman omistajan suostu
musta ottaa käytettäväksi ennen sillä olevan 
rakennuksen lunastamista. 

110 §. 
Jollei aluetta, joka rakennuskaavassa on osoi

tettu yleisen rakennuksen rakennusmaaksi tai 
muuksi yleiseksi alueeksi kuin rakennuskaava
tieksi, ole maanomistajan suostumuksella otettu 
tarkoitukseensa käytettäväksi tai sen lunasta
mista pantu vireille eikä maanomistaja raken
nuskaavasta johtuvan rakentamisrajoituksen 
vuoksi vo~ kohtuullista hyötyä tuottavalla ta
valla käyttää hyväkseen aluetta, on kunta tai, 
milloin alue on kaavassa katsottava osoitetuksi 
valtion tarpeisiin, valtio velvollinen Junastamaan 
alueen. Mitä 58 §:n 2 ja .3 momentissa sekä 
64 §:n 1 momentissa on säädetty, on vastaa
vasti voimassa tässä momentissa tarkoitetusta 
lunastusvelvollisuudesta. 

11.3 §. 
Rakennuskaavan toteuttamiseen kuuluu tar

peellisten rakennuskaavateiden rakentaminen ja 
kunnoss~pitäminen sekä1 sen mukaan kuin kun
nan varat· sallivat, tarpeen vaatimiin toimen
piteisiin ryhtyminen ulkovalaistuksen sekä puis
tojen ja muiden ylehten alueiden järjestämi
seksi. 

114 §. 
Mitä 78 §:n 2 momentissa, 80 §:n 1, 2 ja .3 

momentissa, 81, 82 ja 85 §:ssä on säädetty 
kadusta, katupiirustuksesta, tontistr. ja tontin
omistajasta koskee soveltuvin osin rakennus
kaavatietä, rakennuskaavatiepiirustusta, raken
nuspaikkaa ja rakennuspaikan omistajaa. Täl
löin on myös muusta kunnanvaltuustosta, kun
nanhallituksesta ja kunnassa voimassa, mitä 80, 
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82 ja 85 §:ssä on säädetty kaupunginvaltuus
tosta, kaupunginhallituksesta ja kaupungista. 

125 §. 
--. ~-----~--------

Mitä 1 momentissa on säädetty tonttijako
ehdotuksen nähtävillepanosta, ei sovelleta, jos 
ne, joilla 138 §:n 2 momentin mukaan on tont
tijaon hyväksymistä koskevasta päätöksestä va
litusoikeus, ovat ehdotuksen kirjallisesti hyväk-
syneet .. 

133 §. 
Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen 

sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palve
levien lennätin-, puhelin-, voima-, lämpö- ja 
valaistusjohtojen sekä muiden sellaisten johto
jen sekä, sen estämättä mitä vesilaissa ( 264/ 
61) on säädetty, yleisten ja yksityisten viemä
tien ja vesijohtojen sijoittamisen orriistamalleen 
tai hallltsemalleen tontille, rakennuspaikalle tai 
muulle alueelle, milloin sijoittamista ei voida 
muulla tavoin tyydyttävästi järjestää kohtuulli
sin kustannuksin. Sama on laki sanotunlaisiin 
johtoihin liittyvistä vähäisistä laitteista, raken
nelmista ja laitoksista. 

Tontin, maan tai rakennuksen omistaja on 
velvollinen sallimaan, että seinään, kattoon, 
porttiin tai aitaan laitetaan kiinnikkeitä tai tu
kia lennätin-, puhelin-, voima- ja valaistusjoh
toja tai muita sellaisia yleisiä tarpeita palvele
via laitteita varten. 

Mikäli asianosaiset eivät sovi 1 momentissa 
tarkoitettujen johtojen taikka 2 momentissa tar
koitettujen kiinnikkeiden ja tukien sijoittami
sesta, määrää siitä rakennuslautakunta. 

Haitasta tai vahingosta on suoritettava kor-

Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 1980. 

vaus siten kuin lunastuslaissa säädetään. Kor
vauksesta tehty sopimus sitoo myös kiinteistön 
tai rakennuksen myöhempää omistajaa. 

133 b §. 
Tontin, maan tai rakennuksen omistaja on 

velvollinen sallimaan, että rakennukseen, port
tiin tai aitaan kiinnitetään Jiikennemerkkejä, 
liikenteen ohjauslaitteita ja liikenneväylän nin'li
kilpiä. Edellä mainittujen laitteiden osalta on 
vastaavasti voimassa, mitä 133 §:n 3 ja 4 mo
mentissa on säädetty. 

136 a §. 

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty ka
dusta, koskee vastaavasti rakennuskaavatietä. 

141 §. 
Rakennusjärjestyksen ja kaavan vahvistamis

ta, tonttijaon hyväksymistä, tyyppihyväksynnän 
peruuttamista, rakennuskieltoa, rakentamista~ 
joitusta ja toimenpidekieltoa sekä rakennuslupaa 
koskevassa päätöksessä samoin kuin 103 §:n 
3 momentissa, 133 §:ssä ja 133 b §:ssä tarkoi
tetussa asiassa annetussa päätöksessä voidaan 
määrätä, että sitä on noudatettava ennen kuin 
se on saanut lainvoiman. Jos kunta valittaa ra
kentamisrajoitusta koskevasta päätöksestä, mää
räys raukeaa tämän kunnan osalta. V alitusviran
omainen saa kuitenkin kieltää päätöksen täytän
töönpanemisen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri ]. Koikkalainen 
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Liite 

Laki 
rakennuslain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 15 ja 107 §, näistä 

15 § sellaisena kuin se on 31 päivänä elokuuta 1978 annetussa laissa (671/78), 
muutetaan 64 §:n 1 momentti, 82, 103 §, 104 §:n 1 ja 2 momentti, 105, 106 §:n 1 

momentti, 109 §, 110 §:n 1 momentti, 113 §:n 1 momentti, 133 §, 136a §:n 6 momentti 
ja 141 §:n 1 momentti, 

sellaisina kuin niistä ovat 64 §:n 1 momentti, 105 § ja 110 §:n 1 momentti 29 päivänä 
heinäkuuta 1977 annetussa laissa (604/77), 104 §:n 2 momentti 4 päivänä kesäkuuta 1965 
annetussa laissa (301/65), 113 §:n 1 momentti 23 päivänä joulukuuta 1977 annetussa laissa 
(983/77), 136a §:n 6 momentti 2 päivänä heinäkuuta 1973 annetussa laissa (589/73), 
141 §:n 1 momentti 20 päivänä kesäkuuta 1974 annetussa laissa (530/74), sekä 

lisätään lakiin siitä 21 päivänä heinäkuuta 1977 annetulla lailla (580/77) kumotun 114 
§:n tilalle uusi 114 §, 125 §:ään uusi 4 momentti sekä lakiin uusi 133 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki. 

15 §. 
Sen estämättä, mitä vesilaissa (264/61) on 

säädetty, voidaan rakennuskaava-alueen viemä
rin rakentamisesta ja kunnossapidosta antaa 
määräyksiä rakennusjärjestyksessä, kunnes niis
tä erikseen laissa säädetään. Samoin voidaan 
rakennuskaava-alueen liikenneväylien rakenta
misesta antaa määräyksiä rakennusjärjestyk
sessä. 

64 §. 
Jollei kaupunki tai valtio täytä 56 tai 57 

§: ssä tarkoitettua lunastusvelvollisuuttaan, on 
omistajalla oikeus vaatia sitä siinä järjestykses
sä kuin kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta annetun lain (lunas
tuslaki) 98 .§:ssä säädetään. 

82 §. 
Kaupunginvaltuuston asiana on liikenteen 

tarpeen mukaisesti, ottamalla myös huomioon 
paikkakunnan tapa, määrätä millä aineella katu 
sitä rakennettaessa on päällystettävä. 

103 §. 
Kun rakennuskaavassa osoitettuun liikenne

väylään sisältyvää maata, jolla ei ole rakennus
ta tai joka ei ole välttämätöntä rakennuksen 

2 168000495T 

Ehdotus. 

15 §. 
(kumotaan) 

64 §. 
Jollei kaupunki tai valtio täytä 56 tai 57 

§: ssä tarkoitettua lunastusvelvollisuuttaan, on 
omistajalla oikeus vaatia sitä siinä järjestykses
sä kuin kiinteän omaisuuden ja erityisten 
oikeuksien lunastuksesta annetun lain (lunas
tuslaki) 97 §:ssä säädetään. 

82 §. 
Kaupunginhallituksen asiana on, jollei fohto

säännössä ole toisin määrätty, päättää. liiken
teen tarpeen mukaisesti, millä aineella katu on 
sitä rakennettaessa päällystettävä. 

103 §. 
Rakennuskaavatie on rakennuskaava-alueella 

yleiseen käyttöön luovutettu tie, joka ei ole 
yleisistä teistä annetun lain (243/54) mukai
nen tie. 

Kun rakennuskaavatieksi osoiteitua t!luetta, 
jolla ei ole rakennusta tai joka ei ole välttä
mätöntä rakennuksen käyttämistä varten, tarvi-
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V'Oimassa oleva laki. 

käyttämistä varten, tarvitaan rakennuskaava
alueen tarkoituksiin, saadaan se panna kuntoon 
ja asettaa siihen johtoja sekä luovuttaa se ra
kennuskaava-alueen liikenteeseen. 

Jos syntyy erimielisyyttä maan ottamisesta 1 
momentin mukaiseen käyttöön, asian ratkaisee 
lääninhallitus. 

104 §. 
Rakennuskaavassa osoitettuun liikenneväy

lään sisältyvän yksityisen tien alueesta, joka on 
määrätty maanmittaustoimituksessa tai jota 
vanhastaan on käytetty, taikka tiemaasta, jonka 
omistaja on korvauksetta tai jo suoritettua kor
vausta vastaan pysyvästi tieksi luovuttanut 
taikka aluetta järjestettyyn rakennustoimintaan 
käyttäessään tieksi varannut, ei omistajalla eikä 
muullakaan oikeuden haltijalla ole oikeutta 
saada korvausta. 

Muusta rakennuskaavassa liikenneväyläksi 
tarkoitetusta maasta saa sen omistaja korvauk
sen siltä osalta, kuin luovutettava liikenneväylä 
on enemmän kuin kymmenesosa hänen kysy
myksessä olevalla rakennuskaava-alueella omis
tamastaan muusta kuin rakennuskaavassa maa
talousalueeksi määrätystä maasta tai liikenne
väylä ei ole tarpeellinen omistajalle kuuluvan 
rakennusmaan käyttämiselle. 

105 §. 
Jollei maanomistaja tai muu oikeudenhaltija 

104 §:n mukaan ole velvollinen sallimaan ra
kennuskaavassa liikenneväyläksi tarkoitetun 
maan käyttämistä korvauksetta, hänellä on 
oikeus kunnalta saada alueen käyttämisestä lii
kenneväylänä korvaus, joka määrätään sovel
tamalla 72 §: ssä säädettyjä perusteita. 

106 §. 
:M.illoin rakennuskaavassa liikenneväyläksi 

osoitetun maan käyttämisestä korvauksetta 
aiheutuu omistajalle tai siihen kohdistuvan 
oikeuden haltijalle erityistä vahinkoa, jota olo
suhteisiin katsoen on pidettävä ilmeisesti koh
tuuttomana, vahinko on kunnan hänelle korvat
tava. 

Ehdotus. 

taan rakennuskaava-alueen tarkoituksiin, saa
daan se panna kuntoon ja asettaa siihen johto
ja sekä luovuttaa se rakennuskaava-alueen lii
kenteeseen. 

Jos syntyy erimielisyyksiä maan ottamisesta 
2 momentin mukaiseen käyttöön, asian ratkai
see lääninhallitus. Jäljempänä 108 §:n 2 mo
mentissa tarkoitettuja korvauksia koskevat eri
mielisyydet eivät vaikuta kunnan haltuunotto
oikeuteen. 

104 §. 
Rakennuskaavatiehen sisältyvän yksityisen 

tien alueesta, joka on määrätty maanmittaus
toimituksessa tai jota vanhastaan on käytetty, 
taikka tiemaasta, jonka omistaja on korvauk
setta tai jo suoritettua korvausta vastaan pysy
västi luovuttanut tieksi taikka aluetta järjestet
tyyn rakennustoimintaan käyttäessään varannut 
tieksi, ei omistajalla eikä muullakaan oikeu
den haltijalla ole oikeutta saada korvausta. 

Muusta rakennuskaavatieksi tarkoitetusta 
maasta saa sen omistaja korvauksen siltä osal
ta, kuin luovutettava rakennuskaavatie on 
enemmän kuin kymmenesosa hänen kysymyk
sessä olevalla rakennuskaava-alueella omistamas
taan muusta kuin rakennuskaavassa maatalous
alueeksi määrätystä maasta tai ral{ennuskaavatie 
ei ole tarpeellinen omistajalle kuuluvan raken
nusmaan käyttämiselle. 

105 §. 
Jollei maanomistaja tai muu oikeudenhaltija 

104 §:n mukaan ole velvollinen sallimaan ra
kennttskaavatieksi tarkoitetun maan käyttämis
tä korvauksetta, hänellä on oikeus kunnalta 
saada alueen käyttämisestä rakmnuskaavatienä 
korvaus, joka määrätään soveltamalla 72 §:ssä 
säädettyjä perusteita. 

106 §. 
Milloin rakennuskaavatieksi osoitetun maan 

käyttämisestä korvauksetta aiheutuu omistajalle 
tai siihen kohdistuvan oikeuden haltijalle erityis
tä vahinkoa, jota olosuhteisiin katsoen on pi
dettävä ilmeisesti kohtuuttomana, vahinko on 
kunnan hänelle korvattava. 
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107 §. 
lviitä 104, 105 ja 106 §:ssä on säädetty, ei 

ole sovellettava yleisistä teistä annetussa laissa 
(243/54) tarkoitettuihin teihin. 

109 §. 
Sellaista rakennuskaavassa osoitettua liiken

neväylän osaa, jolla on rakennus tai joka on 
välttämätön rakennuksen käyttämiselle, ei saa 
ilman omistajan suostumusta ottaa käytettäväk
si ennen sillä olevan rakennuksen pakkolunas
tamista. 

110 §. 
Jollei aluetta, joka rakennuskaavassa on osoi

tettu yleisen rakennuksen rakennusmaaksi tai 
muuksi yleiseksi alueeksi kuin liikenneväyläksi, 
ole maanomistajan suostumuksella otettu tar
koitukseensa käytettäväh.si tai sen lunastamista 
pantu vireille eikä maanomistaja rakennuskaa
vasta johtuvan rakentamisrajoituksen vuoksi 
voi kohtuullista hyötyä tuottavalla tavalla käyt
tää hyväkseen aluetta, on kunta tai, milloin 
alue on kaavassa katsottava osoitetuksi valtion 
tarpeisiin, tämä velvollinen Junastamaan alueen. 
Ivfitä 58 §:n 2 ja 3 momentissa sekä 64 §:n 
1 momentissa on säädetty, on vastaavasti voi
massa tässä momentissa tarkoitetusta lunastus
velvollisuudesta. 

113 §. 
Rakennuskaavan toteuttamiseen kuuluu ra

kennuskaava-alueen tarpeellisten liikenneväylien 
rakentaminen ja kunnossapitäminen sekä, sen 
mukaan kuin kunnan varat sallivat, tarpeen 
vaatimiin toimenpiteisiin ryhtyminen ulkova
laistuksen sekä puistojen ja muiden yleisten 
alueiden järjestämiseksi, ottaen kuitenkin huo
mioon 15 §:n säännökset. 

114 §. 
(kumottu lailla 580/77) 

Ehdotus. 

107 §. 
(kumotaan) 

109 §. 
Sellaista rakennuskaavatien osaa, jolla on ra

kennus tai joka on välttämätön rakennuksen 
käyttämiselle, ei saa ilman omistajan suostu
musta ottaa käytettäväksi ennen sillä olevan 
rakennuksen ltmastamista. 

110 §. 
Jollei aluetta, joka rakennuskaavassa on osoi

tettu yleisen rakennuksen rakennusmaaksi tai 
muuksi yleiseksi alueeksi kuin rakennuskaava
tieksi, ole maanomistajan suostumuksella otettu 
tarkoitukseensa käytettäväksi tai sen lunasta
mista pantu vireille eikä maanomistaja raken
nuskaavasta johtuvan rakentamisrajoituksen 
vuoksi voi kohtuullista hyötyä tuottavalla ta
valla käyttää hyväkse ~n aluetta, on kunta tai, 
milloin alue on kaavassa katsottava osoitetuksi 
valtion tarpeisiin, valtio velvollinen Junastamaan 
alueen. Mitä 58 § :n 2 ja 3 momentissa sekä 
64 §:n 1 momentissa on säädetty, on vastaa
vasti voimassa tässä momentissa tarkoitetusta 
lunastusvelvollisuudesta. 

113 §. 
Rakennuskaavan toteuttamiseen kuuluu tar

peellisten rakennuskaavateiden rakentaminen ja 
kunnossapitäminen sekä, sen mukaan kuin kun
nan varat sallivat, tarpeen vaatimiin toimen
piteisiin ryhtyminen ulkovalaistuksen sekä puis
tojen ja muiden yleisten alueiden järjestämi
seksi. 

114 §. 
Mitä 78 §:n 2 momentissa, 80 §:n 1, 2 ja 3 

momentissa, 81, 82 ja 85 §:ssä on säädetty 
kadusta, katupiirustuksesta, tontista ja tontin
omistajasta koskee soveltuvin osin rakennus
kaavatietä, rakennuskaavatiepiirustusta, raken
nuspaikkaa ja rakennuspaikan omistajaa. Täl
löin on myös muusta kunnanvaltuustosta, kun
nanhallituksesta ja kunnasta voimassa, mitä 80, 
82 ja 85 §:ssä on säädetty kaupunginvaltuus
tosta, kaupunginhallituksesta ja kaupungista. 
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125 §. 

133 §. 
Kaupungissa sekä maalaiskunnan asemakaa

va- ja rakennuskaava-alueella sijaitsevien kiin
teistöjen omistajat ja haltijat ovat velvollisia sal
limaan yleisten ja yksityisten viemärien, vesi
iohtojen, lennätin-, puhelin-, voima-, lämpö- ja 
valaistusjohtojen sekä muiden sellaisten johto
jen sijoittamisen omistamilleen tonteille tai 
muille alueille, milloin sitä ei voida muulla ta
voin tyydyttävästi järjestää kohtuullisin kustan
nuksin. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetulla alueella on 
tontin, maan tai rakennuksen omistaja velvolli
nen sallimaan, että seinään, kattoon, porttiin 
tai aitaan laitetaan kiinnikkeitä tai tukia len
nätin-, puhelin-, voima- ja valaistusjohtoja tai 
muita sellaisia yleisiä tarpeita palvelevia lait
teita varten. 

Haii:a,sta tai vahingosta on suoritettava koh
tuulliTien korvaus, jonka määrää, jollei siitä so
vita, kiinteistön sijaitsemispaikan tuomioistuin. 

Mitä 1 momentissa on säädetty tonttijako
ehdotuksen nähtävillepanosta, ei sovelleta, jos 
ne, joilla 138 §:n 2 momentin mukaan on tont
tijaon hyväksymistä koskevasta päätöksestä va
litusoikeus, ovat ehdotuksen kirjallisesti hyväk
syneet. 

133 §. 
Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen 

sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palve
levien lennätin-, puhelin-, voima-, lämpö- ja 
valaistusjohtojen sekä muiden sellaisten johto
jen sekä sen estämättä mitä vesilaissa (264/ 
61) on säädetty, yleisten ja yksityisten viemä
rien ja vesijohtojen sijoittamisen omistamatteen 
tai hallitsemalleen tontille, rakennuspaikalle tai 
muulle alueelle, milloin sijoittamista ei voida 
muulla tavoin tyydyttävästi järjestää kohtuulli
sin kustannuksin. Sama on laki sanotunlaisiin 
johtoihin liittyvistä vähäisistä laitteista, raken
nelmista ja laitoksista. 

Tontin, maan tai rakennuksen omistaja on 
velvollinen sallimaan, että seinään, kattoon, 
porttiin tai aitaan laitetaan kiinnikkeitä tai tu
kia lennätin-, puhelin-, voima- ja valaistusjoh
toja tai muita sellaisia yleisiä tarpeita palvele
via laitteita varten. 

Mikäli asianosaiset eivät sovi 1 momentissa 
tarkoitettujen johtojen taikka 2 momentissa tar
koitettujen kiinnikkeiden ja tukien sijoittami
sesta, määrää siitä rakennuslautakunta. 

Haitasta tai vahingosta on suoritettava kor
vaus siten kuin lunastuslaissa säädetään. Kor
vauksesta tehty sopimus sitoo myös kiinteistön 
tai rakennuksen myöhempää omistajaa. 

133 b §. 
Tontin, maan tai rakennuksen omistaja on 

velvollinen sallimaan, että rakennukseen, port
tiin tai aitaan kiinnitetään liikennemerkkejä, 
liikenteen ohjauslaitteita ja liikenneväylän nimi
kilpiä. Edellä mainittujen laitteiden osalta on 
vastaavasti voimassa, mitä 133 §:n 3 ja 4 mo
mentissa on säädetty. 
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136 a §. 

Mitä edellä tässä pykälässä on kadusta sää
detty, koskee vastaavasti rakennuskaava-alueella 
yleiseen liikenteeseen käytettävää liikenneväy
lää. 

141 §. 
Rakennusjärjestyksen ja kaavan vahvistamis

ta, tonttijaon hyväksymistä, tyyppihyväksynnän 
peruuttamista sekä rakennuskieltoa ja rakennus
lupaa koskevassa päätöksessä samoin kuin 133 
§: ssä tarkoitetussa asiassa annetussa päätökses
sä voidaan määrätä, että sitä on noudatettava 
ennen kuin se on saanut lainvoiman. Valitus
viranomainen saa kuitenkin kieltää päätöksen 
täytäntöönpanemisen. 

Mitä edellä tässä pykälässä on säädetty ka
dusta} koskee vastaavasti rakennuskaavatietä. 

141 §. 
Rakennusjärjestyksen ja kaavan vahvistamis

ta, tonttijaon hyväksymistä, tyyppihyväksynnän 
peruuttamista, rakennuskieltoa, rakentamis
rajoitusta ja toimenpidekieltoa sekä raken
nuslupaa koskevassa päätöksessä samoin kuin 
103 §:n 3 momentissa} 133 §:ssä ja 133 b 
§: ssä tarkoitetussa asiassa annetussa päätökses
sä voidaan määrätä, että sitä on noudatettava 
ennen kuin se on saanut lainvoiman. Jos kunta 
valittaa rakentamisrajoitusta koskevasta päätök
sestä} määräys raukeaa tämän kunnan osalta. 
Valitusviranomainen saa kuitenkin kieltää pää
töksen täytäntöönpanemisen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 19 

päivänä 




