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Rakennusvalvontapäivät 5.10.2022



226.10.2022

Kunnan rakennusvalvonta on merkittävä yhteistyökumppani rakennusalan yrityksille.

Rakennusvalvonnan sujuvuudella ja ennakoitavuudella suuri merkitys rakentajien, hankkeiden etenemisen sekä 
kaupungin kasvun näkökulmasta

Rakennusluvan käsittelyaika vaihtelee merkittävästi kaupungista riippuen

Turussa käsittelyajat arviolta 4-6kk, Vaasassa ja Oulussa 2-4 viikkoa, Joensuussa 3-4 viikkoa, Kotkassa n. 4 viikkoa,

Toimivuus ja ennakoitavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä rakennusteollisuuden kannalta.

Toimiva rakennusvalvonta parantaa rakennusalan yritysten markkinoillepääsyä ja lisää kilpailua.

✓ Yhtenevät käytännöt ja tulkinnat

✓ Nopeus, varmuus ja luotettavuus

✓ Sujuvat käytännöt

✓ Tasapuolisuus

Toimivan ja sujuvan maankäytön merkitys rakennusalalle



336.10.2022

Resurssien riittämättömyys 

Kertarakentajien neuvonnan vaatimat resurssit

Laaja lainsäädännöllinen tehtäväkenttä

Lainsäädännön ja määräysten jatkuva lisääntyminen sekä monimutkaistuminen

Energiatehokkuus, rakennustuoteasetus yms.

Tuleva rakennuslaki – ilmastoselvitys, tietomallit

Määräysten erilainen soveltaminen uudisrakentamiseen ja korjausrakentamiseen

Suunnittelijoiden ja työnjohdon pätevyys- ja kelpoisuuskysymykset

Ympäristönsuojelu, maisematyöluvat, poikkeamispäätökset, suunnittelutarveratkaisut jne.

Rakennusvalvonnan haasteet



446.10.2022

Kaupungin johdon linjaukset rakennusvalvontatehtävän organisoinnista 

Selkeä toimivallanjako - lautakunnan ja rakennustarkastuksen rooli

Delegointi 

Lautakunnan otto-oikeus?

Hakijan oikeus saada lupa lautakunnan käsittelyyn?

Rakennusvalvonnan ja kaavoituksen yhteistyön toimivuuden varmistaminen

Kunnan selkeät päätökset luvituksen tavoitteista

Tavoiteaikataulut – ei yleistä käsittelyaikaa vaan kullekin lupatyypeille! 

Seurannan mittarointi

Säännöllinen tulosten seuranta

Riittävä resurssointi rakennustarkastuksessa

Kuntien välisen yhteistyön hyödyntäminen

Avaimet toimivaan luvitukseen



556.10.2022

Perustuslain 2§: ” Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on 
noudatettava tarkoin lakia.”

Jos viranomainen käyttää valtaa, tälle vallankäytölle tulee löytyä peruste laista. 

MRL 124§ ”Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa 
rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä tässä laissa 
tai sen nojalla säädetään tai määrätään.”

Vaatimukset luvituksessa tulee perustua lakiin ja asetuksiin!

Ei voida yleisesti vedota terveellisyyteen ja turvallisuuteen

Läpinäkyvä ja selkeä ohjausprosessi - ei pimentoon jääviä prosesseja

Ei subjektiivista laadullista arviointia

Hallinnon laillisuusperiaate



666.10.2022

Muodostetaan yhtenäisiä käytäntöjä rakennusvalvontojen ja alan toimijoiden kanssa.

Rakennusalan toimijoita on päässyt mukaan Rakentamismääräyskokoelman uusinnan 
yhteydessä.

TopTen-käytännöissä esitetään yksi mahdollinen käytäntö tai ratkaisu

Huom! Myös muita ratkaisuja pitää voida käyttää, jos ne täyttävät rakentamista koskevat säännökset ja ovat 
hyvän rakentamistavan mukaisia.

TopTen-käytännöt alkaneet erkaantua MRL:n ja YM:n asetusten vaatimuksista.

Valoisa porraskäytävä (vaaditaan, mutta ei saa ylittää rakennusoikeutta)

Porrashuoneeseen avautuvien ovien määrä (mistä asetuksesta?)

Asuntorakentamisen laatu (mistä asetuksesta?)

Vaatimukset luvituksessa tulee perustua kaavaan, lakiin ja asetuksiin!

Kuntien TopTen-käytännöt



776.10.2022

• Alun perin tarkoituksena oli sujuvoittaa kaavoitusta ja luvitusta.

• Kaavoitusta ei muuteta lainkaan.

• Byrokratia lisääntyy merkittävästi – uusia vaatimuksia ja selvityksiä.

• Käytännössä rakentamisen lupakynnys ei alene. 

• Lakiesityksissä on keskenään ristiriitoja ja puutteellisuuksia.

• Lakien nojalla annettavat asetukset ovat suurelta osin vielä kesken ja niissä on sääntelyn 
todellinen sisältö.

• Vaikutusarvioinnit ovat kauttaaltaan lakiesityksissä puutteelliset.

• Lainvalmistelussa ei ole noudatettu hyvää lainvalmistelutapaa ja sidosryhmät unohdettiin!

Rakentamislaki, RYTJ ja asetukset tulossa – oletko valmis?



Maa, jota rakennetaan hyvin, voi hyvin.


