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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennuslain muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Rakennuslain vuonna 1990 voimaan tullei
den uudistusten (557/89 ja 696/90) yhtenä 
tavoitteena oli lisätä kuntien toimintavapautta 
rakentamisen ohjauksessa. Kuntien rakennus
järjestykset uudistettiin siirtymäkauden l päi
vänä tammikuuta 1992 päätyttyä. Varsin laa
jalti on otettu käyttöön ilmoitusmenettely eräi
den toimenpiteiden ennakkoluvan sijasta. Toi
mivallan siirto puolestaan on merkinnyt noin 
kolmanneksen asema- ja rakennuskaavoista se
kä noin neljänneksen poikkeusluvista siirtymis
tä kunnan ratkaistaviksi. Myös mahdollisuutta 
suhteuttaa viranomaistoiminta valvontatarpee
seen on käytetty hyväksi. 

Lakiehdotuksen tarkoitus on jatkaa rakenta
misen ohjauksen uudistamista. Ehdotus sisältää 
rakentamista koskevan lupahallinnon yksinker
taistamiseen ja keventämiseen liittyviä, kuntien 
tehtävien uudelleen arvioinnista ja toiminnan 
vapauttamisesta johtuvia sekä muutoin raken
tamisen edellytyksiä jouduttavia säännösten 
muutoksia. Kuntien poikkeuslupaviranomai
nen ja rakennusvalvonnan järjestäminen jäisi-

vät kunnassa päätettäviksi. Kunnan poikkeus
lupatoimivaltaa laajennettaisiin sekä väljennet
täisiin talousrakennuksen ja eräiden vähäisten 
rakenneimien ja pienehköjen laitosten luvanva
raisuutta. 

Rakennuslupahakemuksen tarkastaminen 
saataisiin sovittaa hankkeen ja suunnittelussa 
käytetyn asiantuntemuksen mukaisesti. Raken
tamiseen liittyvistä viranomaistoimista perittä
vien maksujen perusteita laajennettaisiin. Ase
ma- ja rakennuskaavojen toteuttamisedellytyk
siä valitustilanteissa helpotettaisiin. Ehdotuk
seen sisältyy myös Euroopan yhteisöjen raken
nustuotedirektiivistä (891106/ETY) johtuvia, 
rakennustuotteiden eurooppalaisen hyväksyn
nän edellyttämiä muutoksia rakentamisen vira
nomaisvalvonnassa. 

Muutokset merkitsevät kuntien toimivallan 
ja toimintavapauden laajentumista rakentami
sen ohjauksessa. Ne myös tarjoavat mahdolli
suuksia hallinnollisiin säästöihin ja hallintokus
tannusten nykyistä parempaan kattamiseen. 

YLEISPERUSTELUT 

t. Nykytila ja keskeiset ehdotukset 

Kuntien toimivaltaa rakennuslaissa tarkoi
tettujen poikkeuslupien myöntämisessä laajen
nettiin tuntuvasti vuonna 1990 voimaan tulleel
la rakennuslain muutoksella. Poikkeuslupavi
ranomaisena kunnassa on kunnanhallitus. Jo 
vapaakuntakokeilussa on kunnanhallituksen 

toimivaltaa voitu siirtää kunnan muulle viran
omaiselle. Ehdotuksen mukaan poikkeuslupa
viranomaisena olisi kunta, mikä antaisi mah
dollisuuden toimivallan siirtämiseen ja muun 
muassa poikkeus- ja rakennuslupakäsittelyn 
lähentämiseen. Samalla laajennettaisiin poikke
uslupien myöntämisvaltuus koskemaan eräitä 
tilanteita, joissa vastaavaa lupaa nyt haetaan 
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lääninhallitukselta tai ympäristöministeriöltä. 
Myös rakennuslaissa säädetty lupa maa-aines
ten ottamiseen voitaisiin siirtää muun kuin 
kunnanhallituksen käsiteltäväksi. 

Kuntien rakennusvalvonta on vuodesta 1978 
alkaen ollut kaikissa kunnissa lakisääteisen 
rakennuslautakunnan asiana. Ehdotuksen mu
kaan rakennuslautakunnan sijasta tehtäviä voi
si hoitaa muukin kunnan määräämä toimielin, 
jona ei kuitenkaan voisi toimia kunnanhallitus. 
Samalla luovuttaisiin toimielimen jäsenille sää
detyistä pätevyysvaatimuksista. Tälle viran
omaiselle säädetyt rakennusvalvontatehtävät 
voitaisiin hallintopakkoa ja oikaisuvaatimuk
sen käsittelemistä lukuun ottamatta siirtää vi
ranhaltijan ratkaistaviksi. Oikeusturvajärjeste
lynä olisivat rakennuslain 139 a §:n säännökset 
oikaisumenettelystä. Ehdotuksen mukaan kun
ta voisi myös sopia rakennusvalvontatehtävien 
antamisesta toisen kunnan viranomaisen hoi
dettaviksi. 

Lupahallintoon liittyen rakennuslakiin ehdo
tetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan lu
paviranomainen voisi, ottaen huomioon raken
nussuunnittelulle säädetyt vaatimukset, sovit
taa rakennuslupaa koskevan hakemuksen tar
kastamisen hankkeen ja suunnittelussa käyte
tyn asiantuntemuksen mukaisesti. Ehdotus ko
rostaa 1 päivänä maaliskuuta 1994 voimaan 
tulleen rakennusasetuksen muutoksen (1158/93) 
tavoitetta rakentamisen eri osapuolten tehtävi
en ja vastuun jakautumisesta. Kunta saisi 
rakennusjärjestyksessä nykyistä vapaammin 
määrätä talousrakennuksen rakentamisen jät
tämisestä rakennuslupamenettelyn ulkopuolel
le. 

Eräiden kevyitten rakenneimien ja vähäisten 
laitosten määrittelyä säännöksissä laajennettai
siin, mikä vastaavasti johtaisi uudisrakentami
sen käsitteen kaventumiseen. Samalla lisättäi
siin rakennusvalvonnan mahdollisuuksia työn 
aikana tai jälkikäteen puuttua lupa- tai ilmoi
tusmenettelyn ulkopuolelle jääviin, esimerkiksi 
vaarallisiksi todettuihin tai ympäristöön sovel
tumattomiin rakennuksiin, rakennelmiin ja lai
toksiin. Valvonta- ja tarkastustehtävistä sekä 
muista viranomaisille kuuluvista tehtävistä pe
rittävien maksujen perustana olevia säännöksiä 
muutettaisiin niin, että hallinnon kustannukset 

tulisivat nykyistä paremmin katetuiksi. Luvat
toman tai luvanvastaisen rakentamisen sekä 
säännösten ja määräysten muun laiminlyömi
sen kohdalla maksu voitaisiin periä korotettu
na. 

Ehdotukseen sisältyy myös rakentamisen 
edellytyksiä jouduttavia muutoksia kaavojen 
voimaan saattamiseksi ja tonttijaosta aiheutu
vien kustannusten vähentämiseksi. Kunta voisi 
samalla tavoin kuin kaavan vahvistava viran
omainenkin eräin lisäedellytyksin määrätä kaa
van tulemaan voimaan valituksista huolimatta 
silloin, kun kaavan hyväksymistä koskevaa 
päätöstä ei ole alistettava vahvistettavaksi. 

Euroopan yhteisöjen rakennustuotedirektii
viin liittyen ehdotetaan säädettäväksi yhden
mukaistettuihin standardeihin tai eurooppalai
seen tekniseen hyväksyntään perustuvien CE
merkittyjen tuotteiden asemasta rakentamista 
koskevassa lupamenettelyssä ja muussa raken
nusvalvonnassa. 

2. Esityksen vaikutukset 

Ehdotukset merkitsevät kuntien toiminnan 
vapauttamista ja johtavat hallinnollisiin sääs
töihin. Asioiden käsittelyä voidaan myös jou
duttaa ja sovittaa valvonta- ja tarkastustehtä
vät tarvetta vastaavasti. Myös viranomaistoi
mista perittävät maksut saataisiin nykyistä 
paremmin kattamaan hallinnon kustannukset. 
Suomen Kuntaliitto on valmistellut ehdotuksen 
suositukseksi perittävistä maksuista. 

3. Asian valmistelu 

Ehdotuksen valmistelussa on otettu huo
mioon vireillä oleva lupahallintoprojekti sekä 
kuntien tehtävien uudelleen arviointiin ja toi
minnan vapauttamiseen liittyvät tavoitteet. Eh
dotuksesta on hankittu oikeusministeriön, sisä
asiainministeriön, kauppa- ja teollisuusministe
riön, Suomen Kuntaliiton, Keskuskauppakama
rin ja eräiden rakennusalan järjestöjen lausun
not. Ehdotusta on lausuntojen johdosta tarkis
tettu. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

5 a §. Kunnan toimivallassa olevan poik
keamisvaltuuden käyttäminen ehdotetaan sää
dettäväksi kunnassa vapaasti päätettäväksi. 
Kokemukset toimivallan siirrosta vapaakunta
kokeilussa ovat myönteiset. Näin voidaan 
myös lähentää poikkeusluvan ja rakennusluvan 
käsittelemistä ja jouduttaa lupien saamista. 

7 §. Pykälän 2 momentin periaate, jonka 
mukaan talousrakennuksen rakentamisen lu
vanvaraisuudesta voidaan määrätä rakennus
järjestyksessä, ehdotetaan ulotettavaksi koske
maan asemakaavan ja rakennuskaavan mukai
sen talousrakennuksen rakentamista. Tämä 
edellyttää, että rakennuksen sijoittumisesta eh
kä annettuja sekä tontiile tai rakennuspaikalle 
rakennettavaksi sallitusta kerrosalasta johtuvia 
rajoituksia ei ylitetä. Luvan sijasta voitaisiin 
myös soveltaa ilmoitusmenettelyä. 

Kunta voisi rakennusjärjestyksessä, pitäen 
muun ohessa perustana sitä, miten hyvin naa
purien asema on kaavoituksessa otettu huo
mioon, valita talousrakennuksen rakentamisen 
jäämisestä ennakkovalvonnan ulkopuolelle 
taikka näiden rakentamisen luvan- tai ilmoi
tuksenvaraisuudesta. 

Saunarakennuksen kohdalla valvontaintressi 
kuitenkin on muita talousrakennuksia suurem
pi. Sen johdosta saunarakennus ehdotetaan 
säädettäväksi jo lakiin perustuen luvanvarai
seksi. 

9 §. Vapaakuntakokeilun yhteydessä raken
nuslautakuntia on laajalti yhdistetty kunnan 
muihin hallintokuntiin. Tästä saatujen myön
teisten kokemusten johdosta sekä muutoinkin 
rakennuslain hallintoa koskevien säännösten 
sovittamiseksi kunnallislain säännöksiin ehdo
tetaan rakennuslautakuntaa koskevien sään
nösten joustavoittamista. Rakennustoiminnan 
valvonnasta voisi kunnassa huolehtia raken
nuslautakunta tai muu kunnan määräämä toi
mielin, jona ei kuitenkaan voisi toimia kunnan
hallitus. 

Ehdotetun toimielimen erillisyys kunnanhal
lituksesta johtuu asianosaisuuteen perustuvasta 
esteellisyydestä muun muassa, kun luvan haki
jana tai hallintopakon kohteena on kunta 
taikka kysymys on kaavoituksen toteutumisen 
valvomisesta. Muutoinkin on pidettävä asian
mukaisena kunnan maankäytön suunnittelua 
johtavan ja näitä suunnitelmia valvovan toimi
elimen erillisyyttä. 

Rakennusasetuksen muutoksella (1158/93) 

säädettiin rakennussuunnittelulle asetettavista 
vaatimuksista, täsmennettiin suunnittelijaan 
kohdistuvia kelpoisuusedellytyksiä sekä tarkis
tettiin rakennusluvan käsittelyssä noudatettavia 
säännöksiä. Yleisenä tavoitteena oli korostaa 
rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuuta ja asi
antuntemuksen vaatimusta sekä viranomaisval
vonnan osuutta hyvän rakennussuunnittelun 
tukemisessa. Näiden muutosten johdosta esite
tään lakiin lisättäväksi säännös, jonka mukaan 
lupaviranomainen voisi, ottaen huomioon ra
kennussuunnittelulle säädetyt vaatimukset, so
vittaa rakennuslupaa koskevan hakemuksen 
tarkastamisen hankkeen ja suunnittelussa käy
tetyn asiantuntemuksen mukaisesti. Säännös 
täydentäisi pykälässä jo olevaa pyrkimystä 
sovittaa viranomaistoiminta valvontatarvetta 
vastaavasti. Sen nojalla voitaisiin esimerkiksi 
arvioida suhtautumista vaadittaviin erityispii
rustuksiin, ja yleissuunnittelun osalta nojata 
muun muassa suunnittelulle asetettujen vaati
musten pistokokeen luontoiseen tarkastami
seen. 

10 §. Pykälän säännökset rakennuslautakun
nan kokoonpanosta ja sen jäsenten kelpoisuu
desta ehdotetaan kumottaviksi. Rakennusval
vonnan asiantuntemus on maassamme verraten 
hyvä. Eri hallintokuntien yhdistäminen sekä 
yksittäisiä lupa-asioita koskevan ratkaisuvallan 
uskominen myös viranhaitijoille puoltavat tä
män toimielimen jäsenten erityistä kelpoisuutta 
koskevien vaatimusten poistamista. 

Lisäksi ehdotetaan kunnan oikeus siirtää 
rakennusvalvontatehtäviä viranhaltijalle laajen
nettavaksi koskemaan rakennuslain tai sen 
nojalla annettujen säännösten tai määräysten 
mukaisia, muita kuin hallintopakkoa ja oi
kaisuvaatimuksen käsittelemistä koskevia teh
täviä. Tämä jouduttaa erityisesti lupa-asioiden 
käsittelyä ja yhdessä oikaisuvaatimusta koske
van menettelyn kanssa takaa asianosaisille 
joustavan ja varsin nopean oikeusturvatien. 
Kokemukset toimivallan siirrosta vapaakunta
kokeilun yhteydessä ovat myönteisiä. Raken
nuslautakunnalle 144 ja 145 §:ssä säädetyt hal
lintopakkoasiat jäisivät niiden luonteen vuoksi 
rakennusvalvontatehtäviä hoitavalle toimieli
melle. Myöskään 139 a §:ssä säädettyä oi
kaisuvaatimuksen käsittelemistä ei ole katsottu 
voitavan siirtää viranhaltijalle. 

Kunnallislain muutoksella on tehty mahdol
liseksi järjestää kuntien yhteistoiminta aikai-
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sempaa vapaammin muun muassa kuntayhty
mänä. Kunnilla voi myös olla yhteinen raken
nustarkastaja. Näiden järjestelyjen lisäksi on 
ollut tarvetta rakentamiseen liittyvissä asioissa 
sopia tehtävien hoidon järjestämisestä niin sa
nottuina ostopalveluina toisen kunnan kanssa. 
Ehdotuksen mukaan kunta voisi antaa raken
nuslaissa tai sen nojalla säädetyt tai määrätyt 
rakennusvalvontatehtävät sopimuksen nojalla 
toisen kunnan viranomaisen hoidettaviksi. Täl
löin voitaisiin myös poiketa 10 b §:n säännök
sestä, joka koskee rakennustarkastuksen järjes
tämistä kunnassa. Hallintopäätöstä koskeva 
muutoksenhaku kuitenkin määräytyisi rakenta
misen tai toimenpiteen suorittamisen sijainti
kunnan mukaisesti. 

Muuta rakennusvalvontatehtäviä hoitavaa 
toimielintä koskisi, mitä rakennuslautakunnas
ta on rakennuslaissa tai sen nojalla taikka 
muutoin säädetty. 

10 a §. Pykälä ehdotetaan edellä olevien 
muutosten johdosta kumottavaksi. 

17 §. Rakennuslain muutoksella (1439/92) on 
säädetty ympäristöministeriön valtuudesta an
taa rakennusalan tuotteita koskevan lainsää
dännön lähentämistä koskevan Euroopan yh
teisöjen neuvoston direktiivin (89/106/ETY) 
täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevat 
määräykset ja ohjeet. Samalla säädettiin direk
tiivin edellyttämästä markkinavalvonnasta 
(RakL 143 b §). Alussa mainitulla rakennusase
tuksen muutoksella on direktiivin mukaiset 
rakentamiselle asetetut olennaiset vaatimukset 
koottu yhteen ja saatettu Suomessa noudatet
taviksi. 

Rakennustuotedirektiivin tavoitteena on to
teuttaa Euroopan yhteisön sisämarkkinat ra
kentamisessa. Olennaisten vaatimusten perus
talle laaditaan yhdenmukaistetut eurooppalai
set standardit ja yhteiset suuntaviivat euroop
palaisia teknisiä hyväksyntöjä varten tai tun
nustetaan yhteisössä yhdenmukaistamattomat 
tekniset eritelmät vaatimukset täyttäviksi. Näi
den mukaisesti valmistetut tuotteet voidaan 
varustaa CE-merkinnällä sen osoittamiseksi, 
että tuote täyttää tarkoitukseensa käytettynä 
rakentamisen olennaiset vaatimukset. Direktii
vissä on kielletty millään tavoin estämästä sen 
mukaisesti hyväksyttyjen tuotteiden vapaata 
liikkuvuutta, markkinointia ja käyttöä. 

Edellä olevan johdosta ehdotetaan säädettä
väksi yhdenmukaistettuihin standardeihin tai 
eurooppalaiseen tekniseen hyväksyntään perus
tuvan rakennustuotteen asemasta rakentamista 

koskevassa lupakäsittelyssä ja muussa raken
nusvalvonnassa. Tällaisen tuotteen, joka vastaa 
sille asetettua ja Suomessa sovellettavaa luok
kaa tai toimivuustasoa, on katsottava täyttä
vän rakennuslaissa tai sen nojalla säädetyt tai 
määrätyt rakentamisen tekniset ja vastaavat 
vaatimukset. 

122 §. Haja-asutusalueiden rakentamistapaa 
koskeva säännös on vanhahtava ja tarpeeton 
sen johdosta, että rakennusasetuksen 9 a luvun 
ja Suomen rakentamismääräyskokoelman 
säännökset ja määräykset rakentamisen tekni
sistä ja muista vaatimuksista koskevat myös 
~aja-asutusta. Pykälä ehdotetaan kumottavak
st. 

123 §. Säännös rakennuspalstan myymisen 
ilmoitusvelvollisuudesta ja mahdollisesta pals
toitussuunnitelmasta on jäänyt käytännössä to
teutumatta. Kiinteistökaupoista pidetään muun 
muassa kauppahintojen rekisteröintiä ja tilas
tointia koskevaa tiedostoa asiasta säädetyn lain 
(552/80) nojalla. Pykälä ehdotetaan kumotta
vaksi. 

124 a §. Kunnanhallituksen päätösvalta myös 
maa-ainesten ottamisessa ehdotetaan mahdolli
seksi siirtää lautakunnalle tai viranhaltijalle. 
Tämä vastaa yleistä suuntausta toimivallan 
siirtämisessä. 

125 §. Tonttijaon saattaminen voimaan kuu
lutuksella ehdotetaan kumottavaksi. Menettely 
jouduttaisi tontin rakentamisedellytyksiä ja 
säästäisi kunnan kustannuksia. 

131 §. Rakennuksen käsitettä ei ole raken
nuslaissa määritelty. Asia on ratkaistu toisaalta 
130 §:ssä säädetyn uudisrakennuksen, toisaalta 
tässä pykälässä säädettyjen kevyiden rakennei
mien ja vähäisten laitosten tulkinnalla. Uudis
rakentamisen ulkopuolelle jäävien rakenneimi
en ja laitosten määritelmää on syytä täsmentää 
ja antaa sen tulkinnalle perusteita. Ehdotuksen 
mukaan kooltaan vähäisen ja muutoinkin ke
vytrakenteisen rakennelman rakentamiseen ei 
tarvittaisi rakennuslupaa. Sama koskisi vastaa
vanlaisia pienehköjä laitoksia. Esimerkkeinä 
tässä tarkoitetuista rakennelmista ja laitoksista 
ovat autosuojat, pienet vajat, leikkimökit, hu
vimajat ja grillikatokset. Luvanvaraisuuteen 
eivät kuitenkaan vaikuttaisi pelkästään raken
nelman tai laitoksen ominaisuudet. Ehdotuksen 
mukaan asiaa arvioitaessa olisi kiinnitettävä 
huomiota myös rakennelman tai laitoksen 
maankäytöllisiin ja ympäristöllisiin vaikutuk
siin. Tämä osaksi vastaisi jo muodostunutta 
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oikeuskäytäntöä valvontaintressin määrittelys
sä. 

Rakentamisen luvanvaraisuuden ja muun en
nakkovalvonnan supistaminen edellyttää vas
taavasti jälkivalvonnan mahdollisuuksien laa
jentamista. Pykälän 2 momentissa on säädetty 
perusteista, joilla kevyen rakennelman tai pie
nehkön laitoksen pystyttäminen voidaan kiel
tää taikka keskeyttää työ tai määrätä raken
nelma tai laitos poistettavaksi. Ehdotuksen 
mukaan pykälän 2 momentin säännöksiä so
vellettaisiin myös 7 §:n 1 momentissa tarkoitet
tuun rakennelmaan ja laitokseen sekä saman 
pykälän 2 momentissa säädettyyn talousraken
nukseen, milloin nämä kunnan rakennusjärjes
tyksessä on jätetty ennakkovalvonnan ulko
puolelle. 

132 §. Kuten edellä 5 a §:ssä, kunnanhallituk
sen sijasta pykälässä ehdotetaan säädettäväksi 
kunnan poikkeamisvaltuudesta. Siten jäisi kun
nassa ratkaistavaksi, mikä viranomainen on 
toimivaltainen näissä lupa-asioissa. 

Kunnan poikkeamisvaltuutta ehdotetaan 
myös laajennettavaksi. Kunta saisi esityksen 
mukaan myöntää poikkeuksen 32 §:ssä sääde
tyistä, yleiskaavan laatimista varten voimassa 
olevista kielloista sekä 27 §:n 3 momentissa 
säädetystä rakentamisrajoituksesta. Lisäksi eh
dotetaan kunnalle annettavaksi valta myöntää 
poikkeus 42 §:n 2 momentin 4 ja 100 §:n 2 
momentin 2 kohdissa mainituista rakennuskiel
loista. Tämä merkitsisi kunnan poikkeamisval
lan laajentamista jo vapaakuntakokeilussa 
omaksutulla tavalla. 

Ehdotuksessa esitetään myös kunnan poik
keamisvaltuutta täsmennettäväksi. Kunta ei 
saisi myöntää poikkeusta rakennussuojelua 
koskevasta kaavamääräyksestä. Kaavan toteut
tamista huomattavasti haittaavan poikkeami
sen rajoitus sisältyy jo pykälän 1 momenttiin. 
Asiasta on rakennussuojelun ·merkityksen 
vuoksi aihetta ottaa nimenomainen maininta 
toimivaltasäännökseen. 

136 §. Rakennuslainsäädännön mukaisiin lu
pa-, tarkastus- ja valvontatehtäviin liittyviä 
maksuperusteita ehdotetaan laajennettaviksi. 
Rakentamista koskevien lupien käsittelystä ja 
muista viranomaiselle kuuluvista tehtävistä voi
taisiin periä maksu. Tähän sisältyisivät muun 
muassa kunnan myöntämien poikkeuslupien 
valmistelusta aiheutuvat sekä muustakin lain
säädännöstä johtuvien tarkastus- ja valvonta
tehtävien kustannukset. Ehdotettu säännös an-

taisi mahdollisuuden hallintokustannusten ny
kyistä laajempaan kattamiseen virkatoimista 
perittävin maksuin. 

Rakennusvalvonnan keventämisen vastapai
nona säilyvät mahdollisuus jälkikäteiseen puut
tumiseen sekä seuraamukset luvatlomasta tai 
luvanvastaisesta rakentamisesta sekä muiden 
velvoitteiden rikkomisesta. Näiden tehostami
seksi ja kunnalle tällaisissa tapauksissa aiheu
tuvien valvontakulujen korvaamiseksi ehdote
taan, että edellä selostettu maksu voitaisiin 
mainituissa tilanteissa periä korotettuna ottaen 
huomioon kunnalle aiheutuvat ylimääräiset ku
lut. Pykälään ehdotetaan myös otettavaksi vii
västymiskoron suorittamista koskeva säännös. 
Suomen Kuntaliitto on valmistellut ehdotuksen 
tässä pykälässä tarkoitettuja maksuja koske
vaksi suositukseksi. 

138 a §. Muutoksenhakua koskeviin sään
nöksiin ehdotetaan tehtäviksi edellä olevien 
muutosten johdosta tarpeelliset sanamuotoa 
koskevat tarkistukset. Lääninhallituksen toi
menpidelupaa koskevasta päätöksestä on sää
detty 140 §:ssä, minkä johdosta sitä koskeva 
säännös ehdotetaan poistettavaksi tästä pykä
lästä. 

139 a §. Pykälässä on säädetty rakennuslau
takunnan jaostolle tai viranhaltijalle siirretyssä 
lupa-asiassa tai muussa rakennusvalvontaan 
liittyvässä asiassa tehdyn ratkaisun saattamises
ta rakennuslautakunnan käsiteltäväksi. Edellä 
esitettyjen muutosten johdosta pykälän sana
muotoa ehdotetaan tarkistettavaksi. 

140 §. Säännöksen sanamuotoa ehdotetaan 
tarkistettavaksi edellä olevien hallintoa koske
vien muutosten johdosta. Samalla ehdotetaan 
luovuttavaksi 143 b §:ssä säädettyyn markkina
valvontaan ja 151 a §:ssä säädettyyn tyyppihy
väksyntään liittyvien päätösten tiedoksianto
menette1ystä julkipanon muodossa. 

141 §. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan teh
täväksi rakennusjärjestyksen ja eräiden kaavo
jen alistamisesta luopumisesta johtuvat korja
ukset. Kunnan oikeus muun muassa kaavojen 
noudattamista koskevan määräyksen antami
seen vastaisi vahvistavan viranomaisen toimi
valtaa. 

. Kaavan vahvistavalta viranomaisella on ollut 
oikeus vahvistamista koskevassa päätöksessään 
määrätä kaava joko kokonaan tai osittain 
tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut 
lainvoiman. Kaavojen vahvistettavaksi alista
misesta luovuttaessa kunnat käsittelevät itse
näisesti yhä suuremman osan asema- ja raken-
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nuskaavoista. Tämän vuoksi ehdotetaan, että 
kunnanhallituksella olisi vastaava oikeus mää
rätä kaavan voimaan tulemisesta silloin, kun 
kaavan hyväksymistä koskevaa päätöstä ei ole 
alistettava vahvistettavaksi. Oikeusturvasyistä 
määräyksen antamisen edellytyksenä kuitenkin 
olisi, että valitukseen varattu aika on kulunut. 
Määräys ei myöskään voisi koskea kaava
alueen osaa, johon mahdollisen valituksen voi
daan katsoa kohdistuvan. 

Pykälän 1 momentissa säädetty mahdollisuus 
määrätä hallintopäätös noudatettavaksi ennen 
kuin se on saanut lainvoiman ehdotetaan kos
kemaan myös 143 b §:ssä säädettyyn rakennus
tuotteiden markkinavalvontaan liittyviä pää
töksiä. 

151 §. Pykälän 4 momentin säännös on tar
peeton 7 §:n 1 momentin johdosta. Asuntovau
nujen ja -laivojen tai muiden liikuteltavien 
laitteiden luvanvaraisuudesta on säädetty ra
kennusasetuksessa. 

Valtionhallinnon norminannon lähtökohtana 
on, että viranomaisen toimivallan normin an
tamiseen tulee perustua laissa olevaan valtuu
tukseen. Maanmittauslaitoksen toimivalta an
taa kaavoitusmittauksen teknistä suorittamista 
koskevia määräyksiä ja ohjeita on perustunut 
kaavoitusmittausasetukseen ( 493/82). Tästä 
valtuutuksesta ehdotetaan säädettäväksi raken
nuslaissa. Lakiehdotuksen johdosta on myös 
rakennusasetukseen tehtävä eräitä muutoksia. 
Siinä yhteydessä on tarkoitus esittää kaavoitus
mittausasetuksen edellä mainittu säännös ku
mottavaksi. 

Voimaantulo. Laki on tarkoitus saattaa voi
maan heti sen tultua annetuksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo
tus: 
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Laki 
rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 10 a, 122 ja 123 § sekä 

132 §:n 2 momentin 5 kohta, sellaisina kuin näistä ovat 10 a §muutettuna 9 päivänä kesäkuuta 
1989 annetulla lailla (557/89) ja 132 §:n 2 momentin 5 kohta muutettuna 17 päivänä elokuuta 1990 
annetulla lailla ( 696/90), 

muutetaan 5 a §:n 1 momentti, 7 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti, 10 §, 124 a §:n 6 momentti, 
125 §:n 5 momentti, 131 §:n 1 momentti, 132 §:n 2 mornentin johdantokappale sekä 3 ja 4 kohdat, 
136 §, 138 a §:n 2 ja 4 momentit, 139 a §, 140 §:n 1 momentti, 141 §ja 151 §:n 4 momentti, sellaisina 
kuin näistä ovat 5 a §:n 1 momentti, 125 §:n 5 momentti, 132 §:n 2 momentin johdantokappale 
sekä 3 ja 4 kohdat, 138 a §:n 2 ja 4 momentit, 140 §:n 1 momentti ja 141 § mainitussa 17 päivänä 
elokuuta 1990 annetussa laissa, 9 §:n 1 momentti muutettuna 21 päivänä heinäkuuta 1977 
annetulla lailla (580/77), 10 §muutettuna 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetulla lailla (734/91), 124 
a §:n 6 momentti ja 139 a § mainitussa 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa, 136 § 
muutettuna 11 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla (979/87) ja 151 §:n 4 momentti muutettuna 
2 päivänä heinäkuuta 1973 annetulla lailla (588/73), sekä 

lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa, 
uusi 4 momentti, 17 §:ään, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa 
(1439/92), uusi 2 momentti sekä 131 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 9 päivänä kesäkuuta 
1989 annetussa laissa, uusi 3 momentti seuraavasti: 

5 a§ 
Kunta saa myöntää 5 §:n 2 momentissa 

tarkoitetun poikkeuksen, milloin kysymys on 
yksiasuntoisen asuinrakennuksen rakentamises
ta kunnanvaltuuston hyväksymässä yleiskaa
vassa asumiseen varatulla alueella sellaiselle 
rakennuspaikalle, jolla on ennestään enintään 
yksi asunto. 

7§ 

Rakennusjärjestyksessä voidaan määrätä, 
ettei asemakaavan ja rakennuskaavan ulkopuo
lella olevalla alueella jo olevaan asuntoon tai 
maanviljelystilaan kuuluvan muun talousraken
nuksen kuin saunarakennuksen rakentamiseen 
tarvita lupaa. Sama koskee asemakaavan tai 
rakennuskaavan mukaisen tällaisen talousra
kennuksen rakentamista. Luvanvaraisuuden si
jasta voidaan myös määrätä mainittujen talo
usrakennusten ilmoitusmenettelystä. 

9§ 
Rakennustoimintaa valvoo kunnassa raken

nuslautakunta tai kunnan määräämä muu toi
mielin, jona ei kuitenkaan voi toimia kunnan
hallitus. 

Rakennuslautakunta voi, ottaen huomioon 

rakennussuunnittelulle säädetyt vaatimukset, 
sovittaa rakennuslupaa koskevan hakemuksen 
tarkastamisen hankkeen ja suunnittelussa käy
tetyn asiantuntemuksen mukaisesti. 

10 § 
Rakennuslautakunnan toimivallan siirtämi

seen sovelletaan, mitä kunnallislaissa (953/76) 
on säädetty. Hallintopakkoa ja oikaisuvaati
muksen käsittelemistä koskevia asioita ei kui
tenkaan saa siirtää viranhaltijan ratkaistaviksi. 

Kunta voi antaa tässä laissa tai sen nojalla 
säädetyn tai määrätyn rakennusvalvontatehtä
vän 10 b §:stä poiketen sopimuksen nojalla 
toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi. Hal
lintopäätöstä koskeva muutoksenhaku määräy
tyy kuitenkin rakentamisen sijaintikunnan tai 
toimenpiteen suorittamispaikan mukaisesti. 

Mitä tässä laissa tai muussa laissa tai ase
tuksessa säädetään rakennuslautakunnasta, so
velletaan myös muuhun rakennustoimintaa val
vovaan kunnan toimielimeen. 

17 § 

Edellä 1 momentissa mainitun direktiivin 
mukaisesti merkityn, yhdenmukaistettuihin 
standardeihin tai eurooppalaiseen tekniseen hy'
väksyntään perustuvan rakennustuotteen (C:& 
merkintä), joka vastaa sille asetettua ja Suo
messa sovellettavaa luokkaa tai toimivuusta-
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soa, on rakentamista koskevassa lupakäsittelys
sä ja muussa rakennusvalvonnassa katsottava 
täyttävän tässä laissa tai sen nojalla säädetyt 
tai määrätyt rakentamisen tekniset ja näitä 
vastaavat vaatimukset. 

124 a§ 

Kunnanhallituksen päätösvaltaa voidaan 
johtosäännöllä siirtää lautakunnalle tai viran
haltijalle. 

125§ 

Rakennusjärjestys. kaava ja rakennuskielto 
tulee voimaan, kun se on saatettu yleisesti 
tiedoksi sillä tavoin kuin asetukseDa säädetään. 

131 § 
Rakennukseoa ei pidetä kooltaan vähiistä ja 

kevytrakenteista rakennelmaa eikä myöskään 
vastaavanlaista pienehköä laitosta. Asiaa arvi
oitaessa könniteWn huomiota rakennelman tai 
Jaitobea maankäytöllisiin ja ympäristöltisii 
vaikutubiin. 

Mitä 2 momeatissa on säidetty~ soveDetaan 
myös sellaiseen 7 §:n 1 momentissa tartoitd:
bmn rakmnelmaan ja bitobcen sekä saman 
pykilin 2 momeatissa tarkoitdtuun talousra
kCIUIIIbtm, joDta rakentamiseen ei tatvita 
lupaa tai ilmoitusta. 

132§ 

3) poilleamisesta asema-. rakmmas- tai ran
tabavassa osoiletuSta r.lhnnusoikeudesia tai 
rakamubco. suojelua koskeYasta bavamäärä
ybestä; tai 

4) poikkf3misesQ 42 §:n 2 momentin 5 koh
dassa, 100 §:n 2 momr:otin 3 kohdassa tai 
143 §:n 1 momentissa tarkoitetusta Dlkennus
kiellosl:a. 

136§ 
R.akennnUaja, toimenpiteen suorittaja tai lu

van hakija on velvollinen suorittamaan tarkas
tus- ja valvontatehtävistä sekä muista Yiran
omaisdle kuuluvista tehtävistä kuonaDe mak.-

sun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväk
symässä taksassa. Maksu voidaan määrätä 
perittäväksi ennen sen toimenpiteen suoritta
mista, johon maksu kohdistuu. Jos toimenpide 
jää suorittamatta, maksu on siltä osin hake
muksesta palautettava. 

Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat 
Iuvattarnasta tai luvanvastaisesta rakentamises
ta taikka siitä, että rakennuttaja tai toimenpi
teen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle 
kuuluvat velvollisuutensa, rakennuslautakunta 
voi määrätä maksun perittäväksi koeotettuna 
ottaen huomioon Jrunna1Je aiheutuvat ylimää
räiset kuluL 

Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, 
erääntyneeDe määräDe on suoritettava korkoa 
16 prosenttia vuodessa erääntymispäivästä. 

138 a§ 

Kunnan viranomaisen 5 a §:n ja 132 §:n 2 
momentin nojaBa tekemään päätökseen hae
taan muutDsta valittamaDa ympäristöminist
öön tai lääninbaDitukseeo sm mukaan kuin 
näiden toimivaJiasta poilleuslupa-asioissa on 
säädetty. Muutobmhaussa noudatetaan muu
toin, mitä muutobenbausta haDintoasioissa 
a!J11dussa laissa {154150) on säädetty. 

Kuunanbal1itubc pWöbcen bto- tai ra
tmnusbavatiepiirustubc hyväbymisti sekä 
124 a §:n mubista toimenpidelupaa koskwassa 
asiassa hatfaan muutosta yatittamaJia Jäånin
hallitubrat. M1111toiD nluutobenhaussa aou
daktaan, mitä bmnalfisbissa on :Säädetty. 

139 a§ 
Vnnhabijan päätökseen asiassa, joka IO§:a 

nojaDa on siii:Jdly hänen ratbiQvabcen, ei 
saa hab:a muutosta vatittamaJia 

EdeDä 1 momentissa tarkoitettmm päätök
seen tyytymäUömiDä oa oikeus saada asia 
rakenous1autabmnan käsitdtäväbi Oikeus 
warimubm tdaoiseen mäådytyy saJII()jen 
pcrustådal mukaan, kuin mitä 138 §:n 2 mo
mentissa on säädetty valitusoiteudes Vaati
mus on tehtävä kitjaDisest.i asianomaiselle vi
ranhaltijaDe 14 päivän kuluessa päätöksen tie
doksisaannista. PUtöbecn on liitet.täri ohjeet 
sm saattamisest.a lautakunnan käsiteltäväksi 

Asia on viipymättä otettava rakennuslauta
bmnassa kasitdtävibi.. 
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annettava julkipanon jälkeen. Niin ikään on 
julkipanon jälkeen annettava ympäristöminis
teriön ja lääninhallituksen muu kuin 143, 143 
a, 143 b ja 151 a §:ssä tarkoitettu päätös, joka 
perustuu tähän lakiin taikka sen nojalla annet
tuihin säännöksiin tai määräyksiin. Päätöksen 
katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, 
kun se on annettu. 

141 § 
Kaavan vahvistamista, rakennusjärjestyksen 

ja. milloin kaavaa ei ole alistettava vahvistet
tavaksi, sen hyväksymistä, tyyppihyväksynnän 
peruuttamista, rakennuskieltoa, rakentamisra
joitusta ja toimenpidekieltoa sekä rakennuslu
paa koskevassa päätöksessä samoin kuin 
103 §:n 3 momentissa. 133 §:ssä ja 133 b §:ssä 
tarkoitetussa asiassa annetussa päätöksessä 
voidaan mäåläti, että sitä on noudatettava 
ennen kuin päätös on saanut lainvoiman.. Va
litusviranomainen voi kieltää päätöksen täytän
töönpanon. Jos kunta vaJitt.aa rakeutamisrajoi-

Helsingissä 3 päivänä kesäkuuta 1994 

tusta koskevasta päätöksestä, määräys raukeaa 
tämän kunnan osalta. 

Kaavan vahvistamista koskevassa päätökses
sä voidaan määrätä kaava joko kokonaan tai 
osaksi tulemaan voimaan ennen kuin se on 
saanut lainvoiman. Milloin kaavaa ei ole alis
tettava vahvistettavaksi, kunnanhallituksella on 
valitukseen varatun ajan kuluttua vastaava 
oikeus kaava-alueen siltä osalta, johon valitus
ten ei voida katsoa kohdistuvan. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös 
124 §:n 2 momentissa ja 131 §:n 2 momentissa 
sekä 143 b, 144 ja 145 a§:ssä tarkoitettua 
päätöstä. 

151 § 

·Maanmiuauslaitoksen asiana on antaa kaa
voitusmittauben teknista suorittamista koske
vat määräykset. 

Dmä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 1994. 

T__...PR:silltatti 

MAilTI1 AHTISAAJll 

2 340S31B 
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Liite 

Laki 
rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 16 päivänä elokuuta 1958 annetun rakennuslain (370/58) 10 a, 122 ja 123 § sekä 

132 §:n 2 momentin 5 kohta, sellaisina kuin näistä ovat 10 a §muutettuna 9 päivänä kesäkuuta 
1989 annetulla lailla (557/89)ja 132§:n 2 momentin 5 kohta muutettuna 17 päivänä elokuuta 1990 
annetulla lailla (696/90), 

muutetaan 5 a §:n 1 momentti, 7 §:n 2 momentti, 9 §:n 1 momentti, 10 §, 124 a §:n 6 momentti, 
125 §:n 5 momentti, 131 §:n 1 momentti, 132 §:n 2 momentin johdantokappale sekä 3 ja 4 kohdat, 
136 §, 138 a §:n 2 ja 4 momentit, 139 a §, 140 §:n 1 momentti, 141 §ja 151 §:n 4 momentti, sellaisina 
kuin näistä ovat 5 a §:n 1 momentti, 125 §:n 5 momentti, 132 §:n 2 momentin johdantokappale 
sekä 3 ja 4 kohdat, 138 a §:n 2 ja 4 momentit, 140 §:n 1 momentti ja 141 §mainitussa 17 päivänä 
elokuuta 1990 annetussa laissa, 9 §:n 1 momentti muutettuna 21 päivänä heinäkuuta 1977 
annetulla lailla (580177), 10 §muutettuna 19 päivänä huhtikuuta 1991 annetulla lailla (734/91), 124 
a §:n 6 momentti ja 139 a § mainitussa 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa, 136 § 
muutettuna 11 päivänä joulukuuta 1987 annetulla lailla (979/87) ja 151 §:n 4 momentti muutettuna 
2 päivänä heinäkuuta 1973 annetulla lailla (588173), sekä 

lisätään 9 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 9 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa, 
uusi 4 momentti, 17 §:ään, sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa 
(1439/92), uusi 2 momentti sekä 131 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 9 päivänä kesäkuuta 
1989 annetussa laissa, uusi 3 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

5 a§ 
Kunnanhallitus saa myöntää 5 §:n 2 momen

tissa tarkoitetun poikkeuksen, milloin kysymys 
on yksiasuntoisen asuinrakennuksen rakenta
misesta kunnanvaltuuston hyväksymässä yleis
kaavassa asumiseen varatulla alueella sellaiselle 
rakennuspaikalle, jolla on ennestään enintään 
yksi asunto. 

Jollei rakennusjärjestyksessä ole toisin mää
rätty, saa asemakaavan ja rakennuskaavan 
ulkopuolella olevalle alueelle kuitenkin ilman 
lupaa rakentaa jo olevaan asuntoon tai maan
viljelystilaan kuuluvan talousrakennuksen. 

7§ 

Ehdotus 

5 a§ 
Kunta saa myöntää 5 §:n 2 momentissa tar

koitetun poikkeuksen, milloin kysymys on yk
siasuntoisen asuinrakennuksen rakentamisesta 
kunnanvaltuuston hyväksymässä yleiskaavassa 
asumiseen varatulla alueella sellaiselle raken
nuspaikalle, jolla on ennestään enintään yksi 
asunto. 

Rakennusjärjestyksessä voidaan määrlitä, ettei 
asemakaavan ja rakennuskaavan ulkopuolella 
olevalla alueella jo olevaan asuntoon tai maan
viljelystilaan kuuluvan muun talousrakennuk
sen kuin saunarakennuksen rakentamiseen tar
vita lupaa. Sama koskee asemakaavan tai raken
nuskaavan mukaisen tällaisen talousrakennuksen 
rakentamista. Luvanvaraisuuden sijasta voidaan 
myös määrätti mainittujen talousrakennusten il
moitusmenettelystä. 
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Voimassa oleva laki 

9§ 
Rakennustoimintaa valvoo kunnassa raken

nuslautakunta. 

10§ 
Rakennuslautakunnassa on vähintään VllSl Ja 

enintään yhdeksän jäsentä, joilla kullakin on 
henkilökohtainen varajäsen. 

Kaupungin rakennuslautakunnassa vaaditaan 
yhdeltä jäsenettä ja hänen varajäseneltään oike
ustieteen kandidaatin tutkinto sekä kahdelta 
jäsenellä ja heidän varajäseniltään tehtävään 
soveltuva korkeakoulussa tai teknillisessä oppi
laitoksessa suoritettu rakennusalan tutkinto. 

Edellä mainitut pätevyysvaatimukset täyttävi
en ja tehtävään sopivien ehdokkaitten puuttuessa 
voidaan 2 momentissa mainitut kolme jäsentä 
varajäsenineen valita henkilöistä, jotka ovat 
osoittaneet sellaista hyvää perehtyneisyyttä ra
kennustoimintaan ja hallintotoimiin, jota tehtä
vien menestyksellinen hoitaminen edellyttää. 

Muun kuin 2 momentissa mainitun kunnan 
rakennuslautakunnan kahden jäsenen tulee olla 
rakennustoimintaan hyvin perehtyneitä. 

10 a § 
Rakennuslautakuntaan voidaan asettaa jaosto 

tai jaostoja. Lautakunnalle tämän lain mukaan 
kuuluvista asioista voidaan jaoston ratkaistavak
si lautakunnan johtosäännössä siirtää asiat, jot
ka koskevat: 

1) luvan myöntämistä muuhun rakentamistoi
menpiteeseen kuin uudisrakennuksen rakentami
seen; 

2) rakennusluvan myöntämistä, milloin kysy
myksessä on enintään kaksi huoneistoa käsittävä 
yksinomaan asuintarkoitukseen käytettävä ra
kennus tai tällaiseen rakennukseen kuuluva talo
usrakennus; 

3) rakennusasetuksen mukaan rakennuslauta
kunnalle kuuluvien lupien myöntämistä ja sille 

Ehdotus 

9§ 
Rakennustoimintaa valvoo kunnassa raken

nuslautakunta tai kunnan määräämä muu toi
mielin, jona ei kuitenkaan voi toimia kunnanhal
litus. 

Rakennuslautakunta voi, ottaen huomioon ra
kennussuunnittelulle säädetyt vaatimukset, sovit
taa rakennuslupaa koskevan hakemuksen tarkas
tamisen hankkeen ja suunnittelussa käytetyn 
asiantuntemuksen mukaisesti. 

10 § 
Rakennuslautakunnan toimivallan siirtämiseen 

sovelletaan, mitä kunnallislaissa (953176) on 
säädetty. Hallintopakkoa ja oikaisuvaatimuksen 
käsittelemistä koskevia asioita ei kuitenkaan saa 
siirtää viranhaltijan ratkaistaviksi. 

Kunta voi antaa tässä laissa tai sen nojalla 
säädetyn tai määrätyn rakennusvalvontatehtävän 
JO b §:stä poiketen sopimuksen nojalla toisen 
kunnan viranhaltijan hoidettavaksi. Hallintopää
töstä koskeva muutoksenhaku määräytyy kuiten
kin rakentamisen sijaintikunnan tai toimenpiteen 
suorittamispaikan mukaisesti. 

Mitä tässä laissa tai muussa laissa tai asetuk
sessa säädetään rakennuslautakunnasta, sovelle
taan myös muuhun rakennustoimintaa valvovaan 
kunnan toimielimeen. 

10 a§ 
(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

rakennusasetuksen nojalla kuuluvia valvontateh
täviii; 

4) rokennusrasitteita; 
5) kadJm luovuttamista yleiseen käyttöön; 

sekä 
6) rakennustyön vastaavan työnjohtajan ja 

vaikeiden rakennustöiden johtajan sekä raken
nuslaissa tai -asetuksessa sliiidetyn erityisalan 
vastllaVan työnjohtajan hyväksymistä. 

lAutakunta wditsee jaostoon keskuudestaan 
kolme jäsentä ja näille henkilökohtaiset varajii
senet sekä miiiiräii jäsenistä yhden puheenjohta
jaksi ja yhden wuapuheenjohtajalcsi. 

Edel/ii 1 momentissa tarkoitettuja asioita voi
tloan johtosiiiinniissii siirtiiii myös rokennuslauta
lcunnon alaisen viranhaltijan ratkaistaviksi. Kiin
teistön -.esi- ja viemiirilaitteistojen tarkastukseen 
liittyviä asioita voidaan johtosäiinnössä siirtiiii 
1fllllllllå1J lmttakunnan alaisen viranhaltijan rat
lcaisttl'rilcsi. 

122§ 
Rolre1tmls INJ ralcenlrttat!a siten.. että se IMja

delloaR. ~ytleltiiiin. plllo~
talln ja ~ tyydyttiiii Jcolmadliset 
~ 

Tu/isijal. stlWihormit ja mJDZt poloNara1liset 
rahnteet sekä lliihin Piilittömästi liittyWit ralcen
llllksen O$al on sitm rakennntam. etteiMI ne 
oiheMta poloWJtJTt~~L 

123§ 
Joka tilastoan myy r~ Dl'l llel

wH!inen siitfj ilmoittllmaan T~ 
Ie ja tanittaessa esittiimöiin palstoitussiDIIUritel
mmt. 

Ehdotus 

17 § 

. Edellii 1 riiDI'IIentissa mainitun direktiivin 
mJikaisesti merkityn. ylulenmukaistettuihin stan
dardeihin tai eurooppalaiseen telariseen hyväk
syntiiillr perustu.wm rolcennustuotteen ( CE-mer
lcintä). jo/ul YtlSiaa sille asetettua ja Suomessa 
StiW!IIettaWIIl luolclcaa tai toimiWIUStoSoO.. on 
raknrttJmista lcmlreWJSSO lupokiisittelyssä ja 
,.._ ralc:emtunalJOiflltiSSil katsottava täyttä
Jiiin tässä laissa tai sen nojalla säiidetyt tai 
mliiiriilyt rslcentamiaen tekniset ja näitä vastaa
Jial fiOillimulcset. 

(kumotaan) 

(kumotaan) 
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124 a§ 

Kunnanhallituksen päätösvaltaa muiden kuin 
maa-ainesten ottamista tarkoittavien toimenpi
teiden osalta voidaan johtosäännössä siirtää 
lautakunnalle. 

Kunnanhallituksen päätösvaltaa voidaan 
johtosäännöllä siirtää lautakunnalle tai viran
haltijalle. 

125 § ______ __:..,_ ______ _ 
Rakennusjärjestys, kaava, tonttijako ja ra

kennuskielto tulee voimaan, kun se on saatettu 
yleisesti tiedoksi sillä tavoin, kuin asetuksella 
säädetään. 

131 § 
Rakennuksena ei pidetä vähäistä kevytraken

teista katosta, lavaa, kojua, kioskia ja käymä
Jää eikä muutakaan kevyttä rakennelmaa eikä 
myöskään koristukseksi tai muuhun tarkoituk
seen tehtyä pienehköä laitosta niinkuin muisto
ja kuvapatsasta. 

Rakennusjärjestys, kaava ja rakennuskielto 
tulee voimaan, kun se on saatettu yleisesti 
tiedoksi sillä tavoin kuin asetuksella säädetään. 

131 § 
Rakennuksena ei pidetä kooltaan vähäistä ja 

kevytrakenteista rakenne/maa eikä myöskään 
vastaavanlaista pienehköä laitosta. Asiaa arvioi
taessa kiinnitetään huomiota rakennelman tai 
laitoksen maankäytöllisiin ja ympäristöllisiin vai
kutuksiin. 

Mitä 2 momentissa on säädetty, sovelletaan 
myös sellaiseen 7 §:n 1 momentissa tarkoitet
tuun rakenne/maan ja laitokseen sekä saman 
pykälän 2 momentissa tarkoitettuun talousraken
nukseen, jonka rakentamiseen ei tarvita lupaa tai 
ilmoitusta. 

132 § 

Kunnanhallitus saa 1 momentissa säädetyin 
edellytyksin myöntää siinä tarkoitetun poikke
uksen, milloin kysymys ei ole: 

3) asema-, rakennus- tai rantakaavassa osoi
tetusta rakennusoikeudesta poikkeamisesta; 

4) poikkeamisesta 32 §:ssä, 42 §:n 2 momen
tin 4 tai 5 kohdassa, 100 §:n 2 momentin 2 tai 
3 kohdassa taikka· 143 §:n 7 momentissa tar
koitetusta rakennuskiellosta tai 

5) 27 §:n 3 momentissa tarkoitetusta raken
tamisrajoituksesta. 

136§ 
Rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja on 

velvollinen suorittamaan rakennustyön toteutta
miseksi tarpeellisista sekä 124 a §:ssä edellyte
tyistä tarkastus- ja valvontatehtävistä kunnal-

Kunta saa 1 momentissa säädetyin edellytyk
sin myöntää siinä tarkoitetun poikkeuksen, 
milloin kysymys ei ole: 

3) poikkeamisesta asema-, rakennus- tai ran
takaavassa osoitetusta rakennusoikeudesta tai 
rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyk
sestä; tai 

4) poikkeamisesta 42 §:n 2 momentin 5 koh
dassa, 100 §:n 2 momentin 3 kohdassa tai 
143 §:n 7 momentissa tarkoitetusta rakennus
kiellosta. 

(5 kohta kumotaan) 

136§ 
Rakennuttaja, toimenpiteen suorittaja tai lu

van hakija on velvollinen suorittamaan tarkas
tus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomai
selle kuuluvista tehtävistä kunnalle maksun, 
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le maksun, jonka perusteet määrätään kunnan
valtuuston hyväksymässä taksassa. Maksu voi
daan määrätä perittäväksi ennen sen toimenpi
teen suorittamistakin, johon maksu kohdistuu. 
Jos toimenpide kuitenkin jää suorittamatta, 
maksu on siltä osin palautettava. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta rakennus
työn valvonnasta rakennuttaja/ta saadaan periä 
1 momentissa mainitun maksun lisäksi vain 
kunnanvaltuuston mahdollisesti asiakirjain lunas
tuksesta määräämä maksu. 

Ehdotus 

jonka perusteet määrätään kunnan hyväksy
mässä taksassa. Maksu voidaan määrätä perit
täväksi ennen sen toimenpiteen suorittamista, 
johon maksu kohdistuu. Jos toimenpide jää 
suorittamatta, maksu on siltä osin hakemukses
ta palautettava. 

Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat 
luvattomasia tai luvanvastaisesta rakentamisesta 
taikka siitä, että rakennuttaja tai toimenpiteen 
suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuu
luvat velvollisuutensa, rakennuslautakunta voi 
määrätä maksun perittäväksi korotettuna ottaen 
huomioon kunnalle aiheutuvat ylimääräiset ku
lut. 

Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, 
erääntyneelle määrälle on suoritettava korkoa 16 
prosenttia vuodessa erääntymispäivästä. 

138 a§ 

Kunnanhallituksen 5 a §:n ja 132 §:n 2 mo
mentin nojalla tekemään päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla ympäristöministeriöön 
tai lääninhallitukseen sen mukaan kuin näiden 
toimivallasta poikkeuslupa-asioissa on säädet
ty. Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin, 
mitä muutoksenhausta hallintoasioissa anne
tussa laissa (154/50) on säädetty. 

Kunnanhallituksen päätökseen katu- tai ra
kennuskaavatiepiirustusten vahvistamista sekä 
tämän lain 124 a §:n mukaista toimenpidelupaa 
koskevassa asiassa haetaan muutosta valitta
malla lääninhallitukseen. Muutoin muutoksen
haussa noudatetaan, mitä kunnallislaissa on 
säädetty. Toimenpidelupaa koskeva lääninhalli
tuksen päätös annetaan kuitenkin tämän lain 
140 §:ssä säädetyllä tavalla. 

139 a§ 
Rakennuslautakunnan jaoston tai viranhalti

jan päätökseen asiassa, joka JO a §:n nojalla on 
siirretty näiden ratkaistavaksi, ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun päätök
seen tyytymättömänä on oikeus saada asia 
rakennuslautakunnan käsiteltäväksi. Oikeus 
vaatimuksen tekemiseen määräytyy samojen 
perusteiden mukaan, kuin mitä 138 §:n 2 mo
mentissa on säädetty valitusoikeudesta. Vaati
mus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle jaos
tolle tai viranhaltijalle 14 päivän kuluessa 

Kunnan viranomaisen 5 a §:n ja 132 §:n 2 
momentin nojalla tekemään päätökseen hae
taan muutosta valittamalla ympäristöministeri
öön tai lääninhallitukseen sen mukaan kuin 
näiden toimivallasta poikkeuslupa-asioissa on 
säädetty. Muutoksenhaussa noudatetaan muu
toin, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa 
annetussa laissa (154/50) on säädetty. 

Kunnanhallituksen päätökseen katu- tai ra
kennuskaavatiepiirustuksen hyväksymistä sekä 
124 a §:n mukaista toimenpidelupaa koskevassa 
asiassa haetaan muutosta valittamalla läänin
hallitukseen. Muutoin muutoksenhaussa nou
datetaan, mitä kunnallislaissa on säädetty. 

139 a§ 
Viranhaltijan päätökseen asiassa, joka JO §:n 

nojalla on siirretty hänen ratkaistavakseen, ei 
saa hakea muutosta valittamalla. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun päätök
seen tyytymättömänä on oikeus saada asia 
rakennuslautakunnan käsiteltäväksi. Oikeus 
vaatimuksen tekemiseen määräytyy samojen 
perusteiden mukaan, kuin mitä 138 §:n 2 mo
mentissa on säädetty valitusoikeudesta. Vaati
mus on tehtävä kirjallisesti asianomaiselle vi
ranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
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päätöksen tiedoksisaannista. Päätökseen on lii
tettävä ohjeet sen saattamisesta lautakunnan 
käsiteltäväksi. 

Asia on viipymättä otettava rakennuslauta
kunnassa käsiteltäväksi. 

140 § 
Rakennuslautakunnan ja sen jaoston tai viran

haltijan päätös lupa-asiassa, kunnanhallituksen 
tai lautakunnan päätös 5 a §:ssä, 124 a §:ssä ja 
132 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa on 
annettava julkipanon jälkeen. Niin ikään on 
julkipanon jälkeen annettava ympäristöminis
teriön ja lääninhallituksen muu kuin 143 ja 143 
a §:ssä tarkoitettu päätös, joka perustuu tähän 
lakiin taikka sen nojalla annettuihin säännök
siin tai määräyksiin. Päätöksen katsotaan tul
leen asianomaisen tietoon silloin, kun se on 
annettu. 

141 § 
Rakennusjärjestyksen ja kaavan vahvistamis

ta, tonttijaon hyväksymistä, tyyppihyväksynnän 
peruuttamista, rakennuskieltoa, rakentamisra
joitusta ja toimenpidekieltoa sekä rakennuslu
paa koskevassa päätöksessä samoin kuin 
103 §:n 3 momentissa, 133 §:ssä ja 133 b §:ssä 
tarkoitetussa asiassa annetussa päätöksessä 
voidaan määrätä, että sitä on noudatettava 
ennen kuin se on saanut lainvoiman. Jos kunta 
valittaa rakentamisrajoitusta koskevasta pää
töksestä, määräys raukeaa tämän kunnan osal
ta. Valitusviranomainen saa kuitenkin kieltää 
päätöksen täytäntöönpanemisen. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, on voimassa 
myös 124 §:n 2 momentissa, 131 §:n 2 momen
tissa, 144 ja 145 a §:ssä tarkoitetusta päätök
sestä. 

Kaavan vahvistamista koskevassa päätökses
sä voidaan määrätä kaava joko kokonaan tai 
osittain tulemaan voimaan ennen kuin se on 
saanut lainvoiman. 

Ehdotus 

doksisaannista. Päätökseen on liitettävä ohjeet 
sen saattamisesta lautakunnan käsiteltäväksi. 

Asia on viipymättä otettava rakennuslauta
kunnassa käsiteltäväksi. 

140 § 
Kunnan viranomaisen päätös lupa-asiassa on 

annettava julkipanon jälkeen. Niin ikään on 
julkipanon jälkeen annettava ympäristöminis
teriön ja lääninhallituksen muu kuin 143, 
143 a, 143 b ja 151 a §:ssä tarkoitettu päätös, 
joka perustuu tähän lakiin taikka sen nojalla 
annettuihin säännöksiin tai määräyksiin. Pää
töksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon 
silloin, kun se on annettu. 

141 § 
Kaavan vahvistamista, rakennusjärjestyksen 

ja, milloin kaavaa ei ole alistettava vahvistetta
vaksi, sen hyväksymistä, tyyppihyväksynnän pe
ruuttamista, rakennuskieltoa, rakentamisrajoi
tusta ja toimenpidekieltoa sekä rakennuslupaa 
koskevassa päätöksessä samoin kuin 103 §:n 3 
momentissa, 133 §:ssä ja 133 b §:ssä tarkoite
tussa asiassa annetussa päätöksessä voidaan 
määrätä, että sitä on noudatettava ennen kuin 
päätös on saanut lainvoiman. Valitusviran
omainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpa
non. Jos kunta valittaa rakentamisrajoitusta 
koskevasta päätöksestä, määräys raukeaa tä
män kunnan osalta. 

Kaavan vahvistamista koskevassa päätökses
sä voidaan määrätä kaava joko kokonaan tai 
osaksi tulemaan voimaan ennen kuin se on 
saanut lainvoiman. Milloin kaavaa ei ole alis
tettava vahvistettavaksi, kunnanhallituksella on 
valitukseen varatun ajan kuluttua vastaava oi
keus kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten 
ei voida katsoa kohdistuvan. 

Mitä 1 momentissa on säädetty, koskee myös 
124§:n 2 momentissa ja 131 §:n 2 momentissa 
sekä 143 b, 144 ja 145 a §:ssä tarkoitettua 
päätöstä. 
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151 § 

Edellä 1 momentissa mainitulla rakentamis
toimenpiteellä tarkoitetaan myös asuntovau
nun tai -laivan taikka muun liikuteltavan lait
teen pitämistä paikallaan pääasiassa asumista 
varten. 

Maanmittauslaitoksen asiana on antaa kaa
voitusmittauksen teknistä suorittamista koskevat 
mäliräykset. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 1994. 

päivänä 


