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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennuslain 136 §:n 2 
momentin kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksen tarkoituksena on poistaa alistamisvel
vollisuus rakennustyön valvontataksan sekä maa
ainesten ottamissuunnitelman tarkastamistaksan 
hyväksymistä koskevasta kunnanvaltuuston pää-

töksestä. Valvontamaksujen perusteet jäisivät 
kunnanvaltuuston päätettäviksi. 

Ehdotettu laki on tarkoitus saattaa voimaan 
vuoden 1988 alusta. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Rakennuslain (370/59) 136 §:n 1 momentin 
nojalla kunnalla on oikeus periä rakennustyön 
tarkastus- ja valvontatehtävistä maksu, jonka pe
rusteet määrätään valtuuston hyväksymässä tak
sassa. Saman pykälän 2 momentissa säädetään, 
että valtuuston päätös maksujen perusteista on 
alistettava lääninhallituksen vahvistettavaksi. 
Maa-aineslain 23 §:n nojalla ottamissuunnitel
man tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvon
nasta kunnalla on samoin oikeus periä maksu 
noudattaen, mitä rakennuslain 136 §:ssä raken
nustyön valvonnasta suoritettavasta maksusta on 
säädetty. Tämän vuoksi myös maa-aineslain tar-

koittama taksa on alistettava lääninhallituksen 
vahvistettavaksi. Käytännössä kunnissa on nouda
tettu kuntien keskusjärjestöjen antamia taksamal
leja ja -suosituksia, joihin alistuksen yhteydessä ei 
ole ollut tarvetta puuttua. 

Hallituksen esityksessä vuoden 1988 tulo- ja 
menoarvioksi hallitus on esittänyt ryhtyvänsä toi
menpiteisiin sellaisten säännösten vähentämisek
si, jotka edellyttävät kunnallisten viranomaisten 
päätöksen saattamista valtion viranomaisen hy
väksyttäväksi tai vahvistettavaksi. 

Alistamisvelvollisuus esitetään poistettavaksi 
sekä rakennustyön valvontataksan että maa-aines
ten ottamissuunnitelmien tarkastamistaksan hy
väksymistä koskevista kunnanvaltuustojen pää
töksistä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

1 §. Rakennuslain 136 §:n 2 momentti, Jossa 
säädetään velvollisuudesta alistaa maksujen pe
rusteet sisältävä valtuuston päätös lääninhallituk-
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sen vahvistettavaksi, esitetään kumottavaksi. 
Maa-aineslain 23 §:n 1 momentin nojalla maa
ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja 
ottamistoiminnan valvonnasta aiheutuvien kus
tannusten perimiseen sovelletaan, mitä rakennus-
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lain 136 §:ssä rakennustyön valvonnasta kunnalle 
suoritettavasta maksusta on säädetty. Tämän 
vuoksi rakennuslain 136 §:n 2 momentin kumo
aminen merkitsee myös maa-ainesten ottamis
suunnitelmien tarkastamistaksan hyväksymistä 
koskevan valtuuston päätöksen alistamisvelvolli
suuden poistamista. 

Alistamisvelvollisuuden poistaminen merkitsee 
samalla sitä, että valtuuston päätöksestä tehtävät 
valitukset ohjautuvat kunnallisvalituksin läänin
oikeuteen aikaisemman alistusviranomaisen sijas
ta. 

Laki 
rakennuslain 136 §:n 2 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Täten kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 

annetun rakennuslain (370/58) 136 §:n 2 mo
mentti, sellaisena kuin se on 23 päivänä huhti
kuuta 1965 annetussa laissa (233 165 ). 

Helsingissä 6 päivänä marraskuuta 1987 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä 

ta 1988. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ympäristöministeri Kaj Bärlund 

kuu-
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Laki 
rakennuslain 136 §:n 2 momentin kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

136 § 

Valtuuston päätös 1 momentissa mainittujen 
maksujen perusteista on alistettava lääninhalli
tuksen vahvistettavaksi. 

(2 mom. kumotaan) 

3 

Liite 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu-
ta 1988. 




