
1982 vp. n:o 45 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennuslain 136 §:n 
muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Rakennuslain 136 § :n 1 momenttia ehdote
taan selvennettäväksi niin, että kunta voisi 
myös rakennuslain soveltamisalueilla periä mak
sun maa-ainesten ottamista koskevien ottamis
suunnitelmien tarkastamisesta ja ottamistoimin
nan valvonnasta sekä muista rakennuslain 
124 a §: ssä edellytetyistä tarkastus- ja valvonta-

tehtävistä. Samalla ehdotetaan säännöksen sana
muotoa tarkistettavaksi niin, että rakennus
valvontamaksu kattaisi rakennuslupahakemuk
sen tutkimiseen ja lupaan liittyvän valvonnan 
kokonaisuudessaan. 

Lainmuutos on tarkoitus saattaa voimaan 
heti, kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdo
tetut muutokset 

Maa-aineslakiin (55 5/81) otettiin saannös, 
jonka mukaan ottamissuunnitelman tarkastami
sesta ja ottamistoiminnan valvonnasta aiheutu
vien kustannusten perimisestä on soveltuvin 
osin voimassa, mitä rakennuslain 136 §:ssä ra
kennustyön valvonnasta kunnalle suoritettavasta 
maksusta on säädetty (maa-aineslain 23 § 1 
mom.). Tämän nojalla kunta voi periä maa
aineslain soveltamisalueilla ainesten ottamista 
koskevan lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä 
määrättävän valvontamaksun. Vastaavaa sään
nöstä ei kuitenlkaan otettu rakennuslakiin. Epä
selvää on myös ollut, voidaanko voimassa ole
vaa rakennuslain 136 § :n 1 momentin säännöstä 
rakennuspiirustusten tarkastamisesta ja muusta 
rakennustyön valvonnasta perittävästä maksusta 
tulkita niin laajasti, että se oikeuttaisi peri
mään maksun myös maa-ainesten ottamiseen 
liittyvästä valvonnasta. Suomen Kaupunkiliitto 
katsoo, että näin ei voitaisi menetellä. Tästä 
syystä se on esittänyt ry:hdyttäväksi kiireellisesti 
toimenpiteisiin mainitun lainkohdan tarkistami
seksi niin, että kunta voisi periä valvonta-
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maksun myös rakennuslain 124 a § :n edellyttä
mien lupahakemuksen tat<kastamisesta ja toi
menpiteiden valvonnasta. 

Lakiin liittyvän epäselvyyden ja tulkintavai
keuksien poistamiseksi on säännöksen tarkista
mista ehdotetulla tavalla pidettävä perustel
tuna. Asianmukaisena ei voitaisi pitää sitä, 
että ottamissuunnite1mien tarkastamisesta ja 
ottamistoiminnan valvonnasta voisi periä val
vontamaksun maa-aineslain soveltamisalueilla, 
mutta ei niillä kaava- ja kieltoalueilla, joilla 
sovelletaan rakennusla'kia. Tämä saattaisi ai
nesten ottajat eri alueilla keskenään eriarvoi
seen asemaan j,a aiheuttaisi kunnille perustee
tonta taloudellista rasitusta. 

Rakennustarkastustoimikunta on mietinnös
sään (komiteanmietintö 1981: 53) esittänyt 
saman lainkohdan tarkistamista sanamuodoltaan 
niin, että rakennusvalvontamalksu kattaisi ra
kennuslupahakemuksen tutkimiseen ja lupaan 
liittyvän valvonnan kokonaisuudessaan. Tämä 
tarkistus, jota on pidettävä aiheellisena, olisi 
tarkoituksenmukaista toteuttaa samassa yhtey
dessä. 

Mainituista syistä rakennuslain 136 § :n 1 
momenttia ehdotetaan selvennettäväksi ja tar-



2 N:o 45 

kistettavaksi siten, että rakennuttaja tai toimen
piteen suorittaja on velvollinen suorittamaan 
rakennustyön toteuttamiseksi tarpeellisista sekä 
124 a § :n edellyttämistä tarkastus- ja valvonta
tehtävistä kunnalle maksun kunnanvaltuuston 
hyväksymien perusteiden mukaan. 

2. L a u s u n no t 

Esitysluonnoksesta on pyydetty Suomen 
Kunnallisliiton ja Finlands svenska kommunför-

bundin lausunnot. Kummatkin liitot puoltavat 
muutosehdotus ta. 

3. Voimaan t u 1 o 

Laki ehdotetaan saatettavaksi voimaan heti, 
kun eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
rakennuslain 136 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rakennuslain (370/58) 136 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin se on 23 päivänä huhtikuuta 1965 annetussa laissa (233/65), näin kuulu
vaksi: 

136 § 
Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on 

velvollinen suorittamaan rakennustyön toteutta
miseksi tarpeellisista sekä 124 a § :ssä edellyte
tyistä tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnalle 
maksun, jonka perusteet määrätään kunnanval
tuuston hyväksymässä taksassa. Maksu voidaan 
määrätä perittäväksi ennen sen toimenpiteen, 
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suorittamistakin, johon maksu kohdistuu. Jos 
toimenpide kuitenkin jää suorittamatta, maksu 
on siltä osin palautettava. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1982. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Mikko Jokela 
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Liite 

Laki 
rakennuslain 136 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rakennuslain (370/58) 136 §:n 1 momentti, 
sellaisena kuin se on 23 päivänä huhtikuuta 1965 annetussa laissa (233/65), näin kuulu
vaksi: 

Voimassa oleva laki 

136 § 
Rakennuttaja on velvollinen suorittamaan 

rakennuspiirustusten tarkastamisesta ja muusta 
rakennustyön valvonnasta kunnalle maksut kun
nallisvaltuuston hyväksymien perusteiden mu
kaan. Maksu voidaan määrätä perittäväksi en
nen sen toimenpiteen suorittamistakin, mihin 
maksu kohdistuu. Jos toimenpide kuitenkin jää 
suorittamatta, maksu on siltä osin palautettava. 

Ehdotus 

136 § 
Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on 

velvollinen suorittamaan rakennustyön toteut
tamiseksi tarpeellisista sekä 124 a §:ssä etlelly
tetyistä tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnal
le maksun, jonka perusteet määrätään kunnan
valtuuston hyväksymässä taksassa. Maksu voi
daan määrätä peri:ttäväksi ennen sen toi!men
piteen suorittamistakin, johon maksu kohdis
tuu. Jos toimenpide kuitenkin jää suorittamatta, 
m8Jksu on siltä osin palautettava. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1982. 

päivänä 




