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Hallitusohjelman teemoja 
rakentamisen ohjauksessa

• Ilmastonmuutoksen torjunta: uudet olennaiset tekniset 

vaatimukset rakennuksen vähähiilisyydestä ja 

elinkaariominaisuuksista

• Digitaalisuus: suunnitelmamalli, toteumamalli ja digitaalinen 

käyttö- ja huolto-ohje

• Sujuvoittaminen: lupajärjestelmän yksinkertaistaminen, 

lupakynnyksen nosto ja mahdollisuus sijoittamisluvan 

ratkaisemisesta erikseen

• Kulttuuriympäristöt: otetaan nykyistä tarkemmin huomioon 

luvan edellytyksissä

• Fragmentoituneisuus: pykälät kirjoitetaan ehjäksi 

kokonaisuudeksi
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Kaavoitus- ja rakentamislain HE:n pituus 779 
sivua ja liitelakeineen yli 400 §:ää. HE 
lausunnolla 27.9.– 7.12.2021. Kymmenen 
viikon aikana ympäristöministeriölle annettiin 
lakiehdotuksesta 549 lausuntoa. 

Lausuntojen johdosta jako rakentamislakiin ja 
MRL:n muutos alueidenkäyttölaiksi.
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Rakentamislain ja alueidenkäyttölain 
erottaminen

• Rakentamislaki ja MRL-muutos, jolla lain nimi muuttuu alueidenkäyttölaiksi

• MRL:stä kumotaan kaikki rakentamiseen liittyvä

• Sekä alueidenkäyttöä että rakentamista koskevat pykälät muutetaan

• Poistetaan esim. maininnat rakennusjärjestyksestä 

• Korjataan terminologia, esim. rakennuslupa rakentamisluvaksi

• Viittaukset rakentamislakiin, mihin liittyen uusi pykälä
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Kuulemistilaisuuteen 13.4.2022 osallistui noin 470 
henkilöä ja kommentteja saatiin 22.4.2022 mennessä 54.

Kuulemisessa tuli vähän varsinaisia muutostoiveita 
sisältöön, oli mahdollisuus myös kirjallisiin kommentteihin

Esille tuli toive uudesta lausuntokierroksesta koskien lain 
jakamista ja osien yhteentoimivuutta.
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Pykälämuutokset kuulemistilaisuuden jälkeen

• 11 § Lisätty viittaukset alueidenkäyttölain yleisaavan rakennusoikeutta koskeviin pykäliin, sillä 

rakennusoikeutta voi olla myös suoraan yleiskaavassa.

• 20 § Säädetään Suomen ympäristökeskuksen tehtäväksi pitää yllä tietokantaa, johon purkumateriaali-

ja rakennusjäteselvityksen tiedot ilmoitetaan.

• 37 § Lisätty kohtaan 3 viittaukset ratalain mukaiseen suoja- ja näkemäalueseen sekä tarve ilmailulain 

mukaiselle lentoesteluvalle ja lisätty kohtaan 7 valtio kunnan lisäksi tahoksi, jolle ei saa aiheutua 

erityisiä kustannuksia teiden, vedensaannin tai viemäröinnin järjestämisestä.

• 61 § Lisätty poikkeamislupapäätös rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkaistavien päätösten 

luetteloon.

• 73 ja 77 § Lisätty ajankäytöllisten syiden lisäksi 2 vuoden aika havaittu kyvyttömyys samanlaiseen 

tehtävään syyksi, jonka vuoksi suunnittelija tai työnjohtaja ei olisi kelpoinen tehtävään. 73 §:ssä 

korjattu myös väärät pykälänumerot ja poistettu perusteluista oikaisuvaatimusta koskevat virkkeet.

• 78 § Poistettu työnjohtajaa koskeva riippumattomuusvelvoite.

• 130 § Muutettu kevyen liikenteen väylä jalankulun ja pyöräilyn väyläksi.
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Muutokset pelkkiin perusteluihin 1/2

• 6 § Lisätty maininta puolustusvoimien toimitiloista kuten kasarmeista ja täsmennetty, että 

Puolustusvoimien kohteita koskeva tietoja ei luovutettaisi julkisiin tietojärjestelmiin. 

• 22 § Lisätty esimerkki arvorakennusten korjaamisesta: ”Arvorakennusten rakennusosia korjattaessa 

olisi suosittava vanhaa rakentamistapaa eikä rakennusosia pitäisi muuttaa kevyin perustein. 

Esimerkiksi vanhojen puuikkunoiden uusiminen alumiinipuitteisina ikkunoina voisi muuttaa 

merkittävästi rakennuksen ominaispiirteitä”. 

• 32 § Poistettu nykyistä asetusta kuvaava teksti: ”Asetuksen perustelumuistion mukaan 

asuinhuoneisto, jota tarjotaan toistuvasti asiakkaille lyhyillä, alle puolen vuoden vuokrasopimuksilla, 

rinnastuu myös majoitustilaan”.

• 34 § Täsmennys suojellun rakennuksen korjaamisen luvanvaraisuuteen: ” Korjaus- tai muutostyön 

pitäisi tällöin kohdistua suojeltuun osaan rakennusta. Jos rakennuksen julkisivu olisi suojeltu, ei 

julkisivuun vaikuttamaton korjaus- ja muutostyö esimerkiksi rakennuksen sisällä edellyttäisi 

rakentamislupaa tämän kohdan perusteella”. 
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Muutokset pelkkiin perusteluihin 2/2

• 55 § Korjattu perusteluissa oleva lausunnon määräaika pykälän sanamuodon mukaiseksi (1 

kuukausi).

• 82 § Muutettu piha- ja maisemasuunnittelu maisemarakennussuunnitteluksi.

• 83 § Lisätty teksti: ” Päävastuullisen toteuttajan nimeäminen perustuisi käytännössä 

yksityisoikeudelliseen sopimukseen, jolloin vastuu suhteessa rakennushankkeeseen 

ryhtyvään määräytyisi sopimuksen mukaisesti. Tällä lailla ei rajoitettaisi esimerkiksi vastuun 

laatua (virhevastuu, korjausvastuu, vahingonkorvausvastuu) taikka vastuuaikaa, vaan niistä 

voitaisiin sopia. Nimeämällä päävastuullisen toteuttajan rakennushankkeeseen ryhtyvä 

kaventaisi huolehtimisvelvollisuuttaan päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuun verran.” ja 

korjattu väärä pykälänumero.

• 185 § Lisätty teksti: ”Lähtökohtaisesti verohallinto luovuttaisi ainoastaan sellaisia tietoja, joita 

verohallinnolla ennestään olisi. Laajempaa ajantasaisten tietojen selvitysvelvollisuutta ei 

verohallinnolle tämän pykälän nojalla säädettäisi”.
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Merkittävimmät muutokset laintarkastuksen jälkeen

• Rakennushankkeeseen ryhtyvä -termi vaihdettu rakentamishankkeeseen ryhtyväksi

• Puolustusvoimien rakentamista koskeva pykälä sijoitettu soveltamisalaan

• Rakennusjärjestystä koskevat pykälät koottu yhteen lukuun (luku 3), joten pykälänumerot muuttuivat

• Muutaman pykälän jakaminen useammaksi pykäläksi, esim. lainvoimaa vailla oleva poikkeamislupa, 

poikkeamisluvan hyödyntäminen ja luonnonsuojelulain rajoituksesta johtuva korvaus

• Siirtymäsäännöksiä koskevia asioita on siirretty rakentamislaista alueidenkäyttölakiin 

• Alueidenkäyttölaista on siirretty rakentamislakiin rakentamisen edellytyksiä koskevat asiat: 

maakuntakaavan rakentamisrajoitus (MRL 33 §), yleiskaavan rakentamisrajoitukset (MRL 43 §), 

yleiskaavan käyttö rakentamisluvan perusteena (MRL 44 §) ja yleiskaavan käyttö tuulivoimalan 

rakentamisluvan perusteena (MRL 77 a §)

• Kielenhuoltoa

• Oikoluvussa havaittu muutama tekninen korjaus: täsmennys arkkitehtonisuudesta 5 §:n perusteluihin, 

muutoksenhaku koskemaan myös valvontamaksua (178 §) ja jätehuoltoa koskevat perustelut 

vastaamaan pykälää 127.

• Vaikutusten arviointeja on täsmennetty valtiovarainministeriön ja arviointineuvoston toiveiden 

mukaisesti esim. koontitaulukoilla.
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RakL:n olennaiset muutokset MRL:ään verrattuna:
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• Ilmastonmuutoksen torjunta tuodaan osaksi rakentamisen 

lainsäädäntöä

• Uudet olennaiset tekniset vaatimukset rakennuksen 

elinkaaresta ja vähähiilisyydestä

• Yksinkertaisempi lupajärjestelmä ja korkeampi 

lupakynnys sujuvoittavat rakentamista:

• Yksi lupamuoto, rakentamislupa

• Lupakynnys aiempaa korkeammalla

• Rakentamislupaa haetaan tietomallimuotoisella 

suunnitelmalla tai muutoin koneluettavassa muodossa

• Rakentamisen laadun parantaminen:

• Päävastuulliselle toteuttajalle vastuu toteutuksen kokonaisuudesta

• Pätevyysrekisteri suunnittelijoiden ja työnjohtajien pätevyyksille.



Rakentamisen ohjauksen lähtökohdat
Viranomaisen on neuvonnassa, ohjauksessa ja vastuulleen kuuluvassa valvonnassa sekä 

suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavien tahojen on omassa toiminnassaan otettava 

huomioon rakentamisen ohjauksen lähtökohdat:

1) rakennuskohteen on oltava käyttötarkoitukseensa soveltuva ja edistettävä terveellisen, 

turvallisen ja viihtyisän, korkealaatuisen, sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen 

elinympäristön aikaansaamista; 

2) rakennuksen on sovelluttava rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä oltava 

kaunis, arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen tai sopusuhtainen;

3) rakentamisen on hillittävä ilmastonmuutosta perustumalla elinkaariominaisuuksiltaan 

kestäviin ja taloudellisiin, energiatehokkaisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä 

kiertotaloutta edistäviin ratkaisuihin; 

4) rakentamisen on perustuttava kulttuuriarvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin siten, että 

historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kulttuuriympäristöjä ei 

turmella ja rakentamisessa mahdollistetaan myös uusien arvorakennusten ja uusien 

kulttuuriympäristöjen syntyminen;

5) rakennuskannan ja sitä ympäröivän rakennetun ympäristön on oltava suunnitelmallisesti 

hoidettua ja kunnossapidettyä.  
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Rakentaminen, muutoksia

Rakennusoikeus

• Kerrosalana taikka kolmiulotteisesti joko rakennusalan rajana ja harjakorkeutena tai 

kuutiometreinä

Kerros
• Ullakon määritelmä kerrosalan laskentaoppaan mukainen nykyisen lain sijaan

• Olemassa oleva ullakko ei muutu kerrokseksi, vaikka sinne sijoitettaisiin pääasiallisen käyttötarkoituksen 

mukaisia tiloja.

• Tarkoituksena on helpottaa olemassa olevien rakennusten ullakkotilojen käyttöön ottoa.

• Ullakolle sijoitetuissa tiloissa olisi noudatettava palomääräyksiä, mutta muiden kerrosten paloteknisiä 

ominaisuuksia ei olisi tarpeen parantaa.

Väliaikainen rakennus
• Korvaisi määräaikaisen ja tilapäisen rakennuksen

• Edellytykset noudattaisivat lähinnä tilapäisen rakennuksen edellytyksiä

• Enintään 10 vuodeksi kerrallaan, lupaehdoissa voitaisiin edellyttää kolmannen osapuolen tarkistusta 

välillä.
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Rakennuksen korjaaminen

• Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä on otettava huomioon rakennuksen ominaisuudet ja 

erityispiirteet eivätkä ne saa ilman painavaa syytä heikentyä korjaus- tai muutostyössä. 

Rakennuksen on sovelluttava aiottuun käyttöönsä. Korjausten ja muutosten johdosta 

rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset olonsa 

heikentyä.

• Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennus voidaan korjata rakennusaikaista tai sen 

jälkeistä rakentamistapaa noudattaen, jos korjaamisen kohteena oleva rakenne tai 

rakennusosa on ollut teknisesti toimiva eikä korjaamiseen kohdistu sellaista 

energiatehokkuuden parantamisvaatimusta, jota ei voi toteuttaa vanhaa rakentamistapaa 

noudattaen. Jos rakenne tai rakennusosa on vaurioitunut, on korjaustyössä noudatettava 

uuden rakennuksen rakentamista koskevia vaatimuksia. Korjaus- ja muutostyössä voidaan 

noudattaa uuden rakennuksen rakentamista koskevia vaatimuksia, jos tarkoituksena on 

parantaa rakennuksen toimivuutta. 

• Rakennuksen käyttötarkoitusta muutettaessa on noudatettava uuden käyttötarkoituksen 

mukaisia olennaisia teknisiä vaatimuksia noudattaen, mitä 2 momentissa säädetään.
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Miten kerrosala lasketaan?
• Tontin tai rakennuspaikan kerrosala koostuu sille rakennettaviksi sallittujen rakennusten 

yhteenlasketusta kerrosalasta.

• Kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, 

johon sijoitetaan tai voidaan näiden tilojen sijainnin, yhteyksien, koon, valoisuuden ja muiden 

ominaisuuksien vuoksi sijoittaa rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. 

• Jos ulkoseinän paksuus on enemmän kuin 250 millimetriä tai huoneistoa rajaavan väliseinän 

paksuus on enemmän kuin 200 millimetriä, saa rakennuksen kerrosala ylittää muutoin 

rakennettavaksi sallitun kerrosalan tästä aiheutuvan pinta-alan verran. 

• Rakennuksen rakennettavaksi sallitun kerrosalan saa ylittää myös väestönsuojan tai taloteknisten 

järjestelmien edellyttämän kuilun, hormin tai yleisiin tiloihin avautuvan teknisen tilan 

rakentamiseen tarvittavan pinta-alan verran.

Kerrosalan laskemista koskeva siirtymäsäännös

• Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleeseen tai hyväksyttyyn kaavaan perustuvassa 

rakentamisessa rakennusoikeuden laskemisessa noudatetaan kerrosalaa koskevia tämän lain 

voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
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Kestävä rakentaminen
• Olennainen tekninen vaatimus rakennuksen vähähiilisyydestä

• Hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskenta

• Asetuksenantovaltuus ilmastoselvityksen tekemiseen ja hiilijalanjäljen 

raja-arvojen määrittämiseen

• Olennainen tekninen vaatimus rakennuksen 

elinkaariominaisuuksista

• Tavoitteellinen tekninen käyttöikä, tilojen muunneltavuus

• Asetuksenantovaltuus materiaaliselosteesta

• Kansallinen päästötietokanta CO2data.fi

• rakennuksen ja rakennuspaikan vähähiilisyyden arvioinnissa tarvittavat 

yleisluontoiset hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen tiedot

• Asetuksenantovaltuus ylläpitoon ja tietojen päivittämiseen

• Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys

• selvitys rakennus- tai purkuhankkeessa syntyvien purkumateriaalien, 

rakennuspaikalta pois kuljetettavien maa- ja kiviaineksien ja vaarallisten 

jätteiden määristä, asetuksenantovaltuus 
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Tavoitteellinen 
tekninen 
käyttöikä

Rakennustyyppi-
kohtainen

Määritetään 
rakennuksen 
suunnittelun 
yhteydessä

Tavoite esim. 

75 vuotta

Riippuvainen 
rakennuksen 
käytöstä ja 
huollosta

Rakennusosien 
käyttöikä voi olla 

lyhempi, osat 
järkevästi 

vaihdettavissa

Tavoitteellinen tekninen käyttöikä
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Ilmastonmuutoksen torjunta mukana myös 
tuotteiden valmistuksessa ja purkamisessa

1) Rakennustuotteen ominaisuudet:

Rakennuksen osaksi tarkoitetun rakennustuotteen on oltava turvallinen ja terveellinen sekä 

ominaisuuksiltaan sellainen, että rakennuskohde asianmukaisesti suunniteltuna ja 

rakennettuna täyttää tässä laissa säädetyt olennaiset tekniset vaatimukset tavanomaisella 

tavalla kunnossapidettynä taloudellisesti perustellun käyttöiän ajan. 

Rakennustuotteen valmistajan on jätelain (646/2011) 9 §:ssä tarkoitetulla tavalla huolehdittava 

rakennustuotteen suunnittelusta ja valmistuksesta ominaisuuksiltaan kestäväksi ja 

korjattavaksi sekä sellaiseksi, että rakennuskohteesta purettuna sitä voidaan käyttää 

uudelleen rakentamisessa tai materiaalina hyödynnettävissä olevilta osiltaan. 

2) Purkamiseen liittyvä poikkeus, jos purkaminen johtaa merkittävään purkumateriaalien 

uudelleenkäyttöön tai kierrätykseen.
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Asuin-, majoitus- ja työtila
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Asuin-, majoitus- ja työtilassa on oltava ikkuna 

luonnonvalon saamiseksi. Työtilan valaistus 

voidaan järjestää myös toisen tilan kautta tulevalla 

välillisellä luonnonvalolla.

Kuva: Noora Aronpää



Rakentamislupa yksinkertaistaa lupajärjestelmää

• Luovutaan jaosta rakennuslupaan, ja toimenpidelupaan 

ilmoitusmenettelyyn

• Vain yksi lupa, rakentamislupa, jossa arvioidaan sijoittamisen ja 

toteuttamisen edellytykset.

• Lupakynnystä on nostettu, lupaa edellyttää:
1) asuinrakennus;

2) kooltaan vähintään 30 neliömetriä tai 120 kuutiometriä oleva 

rakennus;

3) kooltaan vähintään 50 neliömetriä oleva katos;

4) yleisörakennelma, jota voi käyttää yhtä aikaa vähintään viisi 

luonnollista henkilöä;

5) vähintään 30 metriä korkea masto tai piippu;

6) vähintään 2 neliömetriä oleva valaistu mainoslaite; 

7) energiakaivo;

8) erityistä toimintaa varten rakennettava alue, josta aiheutuu vaikutuksia 

sitä ympäröivien alueiden käytölle. 

• Muiden kuin edellä mainittujen rakennushankkeiden osalta kunta voi 

rakennusjärjestyksessä määrätä, ettei lupaa tarvita, jos hanke on 
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Alueidenkäytöllinen 
tarkastelu 
(sijoittamisen 
edellytykset)

Olennaisten teknisten 
vaatimusten tarkastelu 
(toteuttamisen 
edellytykset)

Rakentamislupa



Rakentamisluvan tarve muissa tapauksissa

• Lupa tarvitaan, kun rakentamisella on vähäistä merkittävämpää vaikutusta alueiden käytölle, 

kaupunkikuvalle, maisemaan, kulttuuriympäristöön tai ympäristönäkökohtiin, rakentaminen 

edellyttää viranomaisvalvontaa olennaisten teknisten vaatimusten toteutumisen 

varmistamiseksi taikka rakennusvalvonnan on tarpeen valvoa rakennuskohteen rakentamista 

yleisen edun kannalta. 

• Kunta voi määrätä rakennusjärjestyksellään, että näille 2 momentin rakennushankkeille ei 

tarvita lupaa, jos ne ovat vähäisiä.
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Korjausrakentamisen luvanvaraisuus 
rakentamisluvassa

• Rakentamislupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen 

rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. 

• Rakennuskohdetta korjattaessa rakentamislupa tarvitaan, jos korjaus kohdistuu vähäistä 

merkittävämmässä määrin toimenpidealueessa todetun terveyshaitan poistamiseen, toimenpidealueen 

kantava rakenne on vaurioitunut tai korjaustoimenpiteet voivat vaarantaa rakennuskohteen 

terveellisyyden ja turvallisuuden taikka korjaamisella on merkittävää vaikutusta kaupunkikuvalle, 

maisemaan tai kulttuuriympäristöön. 

• Rakentamislupa tarvitaan myös korjaamiseen, joka kohdistuu rakennuskohteen olennaisiin 

ominaispiirteisiin. 

• Korjaamiseen tarvitaan kuitenkin aina rakentamislupa, kun: 
1) korjataan tai muutetaan kaavan tai lain nojalla suojeltua taikka historiallisesti tai rakennustaiteellisesti 

arvokasta rakennusta tavalla, jolla on merkittävää vaikutusta rakennuksen suojeltavalle tai 

rakennustaiteelliselle arvolle; 

2) vaippaan tai teknisiin järjestelmiin liittyvällä korjaus- ja muutostyöllä voidaan vaikuttaa merkittävästi 

rakennuksen energiatehokkuuteen taikka energia- ja ympäristövaikutuksiin koko elinkaaren aikana; 

3) muutetaan rakennuksen tai sen osan käyttötarkoitusta olennaisesti.
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Poikkeustapaus: Sijoittamisluvan myöntäminen erikseen

Kunta myöntää: 1) sijoittamislupa          ja

• Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi pyytää, että kunta arvioi sijoittamisen

edellytykset erillisellä päätöksellä, sijoittamisluvalla.

• Koskee esim. ns. yhden luukun lain tilanteita.

• Säästää suunnittelukustannuksia, kun suunnitelmamallia ei ole tarpeen tehdä 

loppuun saakka.

• Laaja valitusoikeus sijoittamislupavaiheessa.

• Sijoittamislupaa haettaisiin erikseen vuosittain arvioilta enintään noin 0,5 %:ssa 

kaikista rakentamisluvista.

2) toteuttamislupa rakentamislupa
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Sijoittamisen edellytykset haja-asutusalueella
• Rakennuspaikan koko 1 000 m2, kunta voi määrätä rakennusjärjestyksellä toisin

• Rakentaminen on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon-

tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista
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Sijoittamisen edellytykset 
suunnittelutarvealueella

• Ei erikseen suunnittelutarveratkaisua, vaan 

sijoittamisen edellytykset ratkaistaan osana 

rakentamislupaa

• Oikeusharkintaa

• Ei olennaisesti vaikeuta kunnan 

kaavoituskatsauksen mukaista yleis- tai 

asemakaavan laatimista 



Muutos purkamisluvan edellytyksiin lausuntojen johdosta

• Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on:

1) ettei purkaminen aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden 

käytön muulle järjestämiselle;

2) ettei purkaminen vaikeuta rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 

saavuttamista.

• Edellä säädetystä 1 momentin 1-kohdasta poiketen rakennuskohde voidaan purkaa 

myös, jos purkaminen johtaa merkittävään purkumateriaalien uudelleenkäyttöön tai 

kierrätykseen silloin, kun rakennukselle ei ole enää osoitettavissa käyttötarkoitusta 

tai rakennuksen kunto ja korjausmahdollisuudet ovat huonot taikka rakennus 

sijaitsee alueella, jolla rakennukset ovat menettäneet suurimman osan arvostaan.

• Luvan hakijan on selvitettävä purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia 

syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien 

uudelleen käyttämisestä.
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Rakennuksen rakentamislupa haetaan 
tietomallilla, muilta kohteilta selvitys 

Lupa rakentamiseen 
haetaan 

tietomallimuotoisella 
suunnitelmalla tai 

muutoin koneluettavassa 
muodossa. 

Kunta julkaisee 
suunnitelmamallin ja 

toteumamallin 
rakennetun ympäristön 

tietojärjestelmään.

Rakennuksen omistajan 
on huolehdittava 
toteumamallin tai 

koneluettavien tietojen 
ylläpitämisestä ajan 

tasalla.

Uusille rakennuksille 
konekielisesti luettavissa 
oleva käyttö- ja huolto-

ohje.

Kuva: Arkkitehtitoimisto Larkas & Laine



Päävastuullinen toteuttaja vastuussa 
toteutuksen kokonaisuudesta

• Huolehtii rakennuskohteen toteuttamisesta suunnitelmien, rakennuskohteen 

toteuttamista koskevien säännösten, rakentamisluvan ja hyvän rakennustavan 

mukaisesti sekä vastaa toteutuksen kokonaisuudesta ja laadusta.

• Huolehtimisvastuu toiminnan kokonaisuuden yhteensovittamisesta ja 

koordinoinnista kuten pääsuunnittelijalla.

• Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi nimetä tai ottaa itse vastattavakseen.

• Rakennushankkeessa voi olla vaiheittain vaihtuva päävastuullinen toteuttaja. 

• Ei vastuuaikaa eikä liityntää yksityisoikeudellisiin sopimuksiin.
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• Muiden toimijoiden tehtävät ennallaan MRL:n mukaisina.

• Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan päivitettävä suunnitelmamalli toteumamalliksi.

• Ei säännöksiä valvojasta

• Myötävaikutusvelvollisuus: Rakennushankkeen osapuolten on tehtävä yhteistyötä rakentamisen 

laadun parantamiseksi ja luotava edellytykset rakennushankkeen laadukkaalle toteuttamiselle. 

• Laadunvarmistusselvityksen, ulkopuolisen tarkastuksen ja erityismenettelyn käyttöä tiukennettu.



111 § Laadunvarmistusselvitys

Rakennusvalvontaviranomainen voi rakentamisluvassa tai aloituskokouksen perusteella edellyttää 

rakentamishankkeeseen ryhtyvältä erillistä laadunvarmistusselvitystä toimenpiteistä rakentamisen 

laadun varmistamiseksi. Laadunvarmistusselvitys on edellytettävä, jos rakentamishanke tai osa 

siitä on poikkeuksellisen tai erittäin vaativa tai jos aloituskokouksessa sovittujen menettelyjen 

perusteella ei voida perustellusti olettaa, että rakentamisessa saavutetaan rakentamista koskevien 

säännösten ja määräysten mukainen lopputulos. Jos vain osa rakentamishankkeesta on 

poikkeuksellisen tai erittäin vaativa, on laadunvarmistusselvitystä edellytettävä vain tältä osin. 

Laadunvarmistusselvitykseen on merkittävä olennaiset tiedot niistä toimista, joilla varmistetaan 

rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisen lopputuloksen saavuttaminen. 

Laadunvarmistusselvityksessä osoitettuja menettelyjä on noudatettava rakennustyössä. 

Rakentamishankkeeseen ryhtyvän on liitettävä laadunvarmistusselvitys 118 §:n mukaiseen 

rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 

laadunvarmistusselvityksen sisällöstä.
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115 § Ulkopuolinen tarkastus
Rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemusta käsitellessään tai rakennustyön aikana 

vaatia rakentamishankkeeseen ryhtyvältä riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausunnon 

siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset.

Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lausunnon, jos rakentamisessa käytetään sellaisia 

rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi 

vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden toimivuudesta ei ole yleisesti 

varmuutta tai aikaisempaa kokemusta. Ulkopuolinen tarkastus on vaadittava, jos:

1) rakentamisessa havaitaan tai epäillään tapahtuneen virhe tai laiminlyönti, jonka vaikutuksia 

tai korjaamista ei voida luotettavasti arvioida tai toteuttaa ilman ulkopuolista tarkastusta; 

2) korjaus- ja muutostyössä havaitaan vaurioita ja rakenteita, joita ei ole suunnitelmissa 

huomioitu.

Vaatimuksesta on annettava rakentamishankkeeseen ryhtyvälle kirjallinen päätös, josta 

ilmenevät vaatimuksen perustelut ja sisältö. Rakentamishankkeeseen ryhtyvä vastaa 

ulkopuolisesta tarkastuksesta aiheutuvista kustannuksista.
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116 § Erityismenettely

Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää, että vaativassa, erittäin vaativassa ja poikkeuksellisen 

vaativassa rakentamishankkeessa tehdään 111 §:ssä tarkoitettu laadunvarmistusselvitys, 114 §:ssä 

tarkoitettu asiantuntijatarkastus tai 115 §:ssä tarkoitettu ulkopuolinen tarkastus.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua erityismenettelyä on edellytettävä, jos kohteeseen liittyy erityinen riski 

siitä, että rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuuden, terveellisyyden tai rakennusfysikaalisen 

toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta tai että kulttuurihistoriallisia arvoja menetetään. Jos erityinen riski 

liittyy vain osaan kohteesta, saa erityismenettelyä edellyttää vain tältä osin.

Erityismenettelyä voidaan vaatia uuden rakennuksen rakentamisessa sekä rakennuksen korjaus- tai 

muutostyössä. Rakennusvalvontaviranomaisen on erityismenettelyä koskevassa päätöksessä 

yksilöitävä kohteet, joista rakentamishankkeeseen ryhtyvän on esitettävä selvitystä päätöksessä 

edellytetyssä laajuudessa. Lisäksi rakennusvalvontaviranomainen voi erityismenettelyä koskevassa 

päätöksessä määrätä, että rakentamishankkeeseen ryhtyvän ja rakennuksen omistajan on seurattava 

29–41 §:n mukaisten olennaisten teknisten vaatimusten toteutumista erityismenettelyn kohteena olevien 

rakenteiden tai rakennuksen ominaisuuksien osalta rakennuksen käytön aikana. 

Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä erityismenettelystä rakentamisluvassa, aloituskokouksessa 

tai erityisestä syystä rakennustyön aikana. Rakennusvalvontaviranomaisen on perusteltava 

vaatimuksensa käyttää erityismenettelyä.
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Pätevyys on yleinen ominaisuus, 
joka sisältää tietyn koulutus- ja 
kokemustason; kelpoisuudella 
tarkoitetaan sitä, onko tietyn 
pätevyystason omaava henkilö 
kelpoinen toimimaan 
suunnittelijana tai työnjohtajana 
konkreettisessa esillä olevassa 
hankkeessa.

6.10.2022 30



Suunnittelijan ja työnjohtajan pätevyyden arvioi 
YM:n valtuuttama toimielin

• Pätevyys perustuu suunnittelutehtävän vaativuusluokkiin, kuten 

ennenkin:

1) Poikkeuksellisen vaativa (koulutus ja kokemus)

2) Erittäin vaativa (koulutus sekä kokemus)

3) Vaativa (koulutus sekä kokemus poistettu erikoistuminen)

4) Tavanomainen (koulutus)

5) Vähäinen (osaaminen riittää)

• Ympäristöministeriön valtuuttama toimielin/-elimet ylläpitää 

virallista rekisteriä, joka sisältää tiedot koulutuksesta, 

erikoistumisesta ja kokemuksesta ja antaa pyydettäessä 

todistuksen rekisteritiedoista. 

• Rakennusvalvonta arvioi kelpoisuuden yksittäisessä kohteessa.

• Ei riippumattomuusvaatimusta työnjohtoon.
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Maisemarakentamisen suunnittelija

- on erityissuunnittelija
- edellytykset mukaan asetukseen
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Rakennusvalvonnan järjestäminen
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• Yksimielinen vastustus lausunnoissa 

• Pelkona, että pienet rakennusvalvonnat 

eivät saisi isommilta apua resurssipulan 

takia

• Huolena rakennustarkastajien 

pätevyysvaatimus

Muutokset lausuntojen johdosta:

• Luovutaan tavanomaisen ja vaativan 

tasoisesta rakennusvalvonnasta ja 

pitäydytään nykykäytännössä

Tavanomaisen 
tasoinen 
RAVA

Tavanomaiset 
hankkeet

Vaativan 
tasoinen 
RAVA

Tavanomaiset 
hankkeet ja 
vaativat 
hankkeet



(kuva: A-konsultit)
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Rakennusten katsastus tukee 
suunnitelmallista käyttöä ja 
ylläpitoa

• Katsastusmenettely sai 

lausuntopalautteessa jonkin verran 

kannatusta. 

• Erityisesti kunnat vastustivat.

• Arvioitiin, ettei juurikaan edistäisi 

rakennusten kunnossapitoa siitä, mitä se 

on jo nyt. 

• Luovutaan katsastusmenettelystä 

lausuntojen johdosta.



Rakennustuotteiden 
markkinavalvonta
• Lausuntopalautteen mukaan EU:n 

markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpano 

edellyttää, että kansallisessa lainsäädännössä 

säädetään muun muassa 

markkinavalvontaviranomaisten 

toimivaltuuksista sekä talouden toimijoihin 

kohdistettavista seuraamuksista. 

• Yksi pykälä viittauksineen ei riitä.

• Lausuntopalautteen johdosta yhden 

pykälän sijaan on valmisteltu uusi luku 

rakennustuotteiden markkinavalvonnasta.
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Siirtymäsäännöksiä

Vireillä olevat asiat:

• Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva asia käsitellään loppuun soveltaen tämän lain 

voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Kelpoisuusvaatimusten täyttyminen:

• Kelpoisuusvaatimukset täyttävänä suunnittelijana ja työnjohtajana pidetään myös henkilöä, jolla 

on tämän lain voimaan tullessa rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaativiin 

tehtäviin antama hyväksyntä ja jolla voidaan näin katsoa olevan tehtävän vaatimat edellytykset.

Tietojen julkaisemista rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä koskeva 

siirtymäsäännös

• Kunnan on julkaistava 72 ja 73 §:ssä tarkoitetut tiedot rakennetun ympäristön 

tietojärjestelmässä kolmen vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.
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Alueidenkäyttölain puolella olevat 
siirtymäsäännökset

• Tämän lain voimaan tullessa vireillä oleva asia käsitellään loppuun soveltaen tämän lain 

voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

• Tällä lailla kumottujen säännösten taikka rakennuslain (370/1958), asemakaavalain 

(145/1931) tai rakentamisesta maaseudulla annetun lain (683/1945) nojalla annettuja 

viranomaisten päätöksiä, jotka ovat voimassa tämän lain voimaan tullessa, ja päätöksiä, 

jotka tehdään tämän lain voimaantulon jälkeen soveltaen kumottuja säännöksiä, on 

noudatettava, jollei jäljempänä toisin säädetä.

• Ennen 1 päivää toukokuuta 2017 voimaan tulleiden yleiskaavojen alueella sovelletaan 

puiden kaatamiseen tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä kunnes 

yleiskaava on muutettu, enintään kuitenkin viiden vuoden ajan tämän lain voimaantulosta.

6.10.2022 37



Laaja HE: Rakentamislaissa on 461 sivua ja 197 pykälää + 

liitelait (19 kpl) 94 §:ää, yhteensä 291 §:ää. 

Annettiin eduskunnalle 15.9.2022.

Voimaan 1.1.2024. 



Rakennustuote-
asetuksen 
päivitys
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EU:n rakennustuoteasetuksen muutosehdotus

• Tärkeä osa komission julkaisemaa kiertotalouspakettia.

• Rakennuksiin käytetään 50 % luonnonvaroista ja yli 30 % koko EU:n jätteistä koostuu rakennusjätteestä. EU 
energiakulutuksesta 40 % ja 36 % energiaan liittyvistä kasvihuonepäästöistä liittyy rakennuksiin.

• Rakennusteollisuus tuottaa 10 % lisäarvon EU:n taloudelle, työllistää 25 miljoonaa ihmistä ja alalla toimii 5 
miljoonaa yritystä, joista suurin osa on PK-sektoria.

• Yhdenmukaisen tapa arvioida ja huomioida rakennustuotteiden ympäristö- ja ilmastovaikutukset. Tarkoitus on 
varmistaa, että rakennustuotteiden suunnittelu ja valmistus toteuttaa vaatimusta kestävämmistä, korjattavista, 
kierrätettävistä ja helpommin uudelleen valmistettavista rakennustuotteista.

• Komission aloitteella on tarkoitus helpottaa myös standardisointitahojen työtä yhtenäisten eurooppalaisten 
standardien luomiseksi. Lisäksi tehokkaampi markkinavalvonta yhdessä selkeämpien talouden toimijoita ja 
jakeluketjuja ohjaavien sääntöjen kanssa edistäisi rakennustuotteiden liikkumista sisämarkkinoilla.

• Rakennustuoteasetuksen uudistus tarjoaa myös digitaaliset työkalut - digitaalisten tuotteiden passin ja 
rakennustuotteiden tietokannan - joiden on tarkoitus vähentää hallinnollista taakkaa.
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Rakennustuoteasetuksen ongelmia:

1. Ongelmat harmonisoitujen tuotestandardien käytössä:
• Komissio ei julkaise hEN:jä, joten standardisointi on pysähdyksissä.
• Jäsenvaltioilla ei ole lupaa säätää kansallisesti, jos standardeissa on puute.
• hEN:t eivät ole saatavissa kaikilla kielillä

2. Yksinkertaistetut menettelyt eivät toimi käytännössä: 
• Artiklat 5, 37 ja 38 eivät ole tosiasiallisesti käytössä

3. Kiertotalousnäkökulma puuttuu kokonaan:
• Uudelleen käytettävien tuotteiden ominaisuudet voi hEN pakollisuuden takia

ilmoittaa vain CE-merkillä, mitä ei voi alkutestauksen puutteen takia saada.



Neuvoston päätelmät Kiertotalous rakennusalalla 14653/19 

• Rakennustuoteasetuksen liitteen maininta luonnonvarojen kestävästä 
käytöstä on sisällytettävä harmonisoituihin tuotestandardeihin.

• Rakennustuotteen ominaisuudet on voitava ilmoittaa tavalla tai 
toisella, vaikka standardissa olisi kyseisiä ominaisuuksia koskeva 
puute.

• Rakennustuotteiden uudelleenkäytön on lähdettävä vapaaehtoiselta 
pohjalta.

• Turvallisuus ja terveellisyys ei saa vaarantua rakennustuotteiden 
uudelleenkäytössä eikä käytettäessä kierrätetystä materiaalista 
valmistettuja tuotteita.

• Rakennustuotteiden kierrätys ja uudelleenkäyttö ei ratkea ainoastaan 
rakennustuoteasetuksen muutoksella, vaan siihen liittyvä muu EU-
lainsäädäntö on myös otettava huomioon.

• Kannustetaan olemassa olevien standardien EN 15804 (EPD = 
environmental product declaration) ja EN 15978 (Assessment of 
environmental performance of buildings) käyttöön.

• Tärkeää on edistää elinkaariajattelua ja modulaarista suunnittelua 
sekä Level(s):in, GPP:n (Green Public Procurement) ja EU:n 
Construction and Demolition Waste Management Protocol:in käyttöä.

• Päätelmät sisältävät lisäksi listan asioita, joita komissio voi harkita ja 
joiden väliltä se voi valita konkreettisiksi toimenpiteiksi 
rakennustuoteasetusta valmisteltaessa.



Tärkeimmät muutokset

• Soveltamisala muuttuu:

• Mukaan suorat asennukset, komponentit tai tuotteet, joita voidaan pitää rakennustuotteina, vaikkei niiden 

valmistaja ole tarkoittanut niitä rakennustuotteiksi, 3D-tulostus, rakennustuotteet, jotka valmistetaan 

rakennuspaikalla, tehdasvalmisteiset omakotitalot.

• Pois hissit, vesi- ja viemärilaitteet, saniteettilaitteet ja liikenneopasteet

• CPR laajenee rakennustuotteiden vapaan liikkuvuuden varmistamisesta sisämarkkinoilla 

Euroopan unionin ilmastotavoitteiden saavuttamisen välineeksi.

• Kiertotalousnäkökulma mukana: uudelleen käyttöä koskevat säännökset sekä valmistajille lisävelvoitteita.

• Osa standardeista on pakollisia ja osa vapaaehtoisia eli sekä DoP että DoC.

• Taloudellisten toimijoiden piiri laajenee valmistajista, jakelijoista ja maahantuojista asentajiin 

ja purku-urakoitsijoihin.

• Eurooppalainen digitaalinen tietokanta.

• Lisää valtaa komissiolle delegoitujen säädösten myötä.
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Revisioehdotus lausunnolla 28.4.–25.5.2022
Suurin osa lausunnonantajista:

• pitää ehdotusta ja erityisesti kiertotalouden mukaan ottamista lähtökohtaisesti kannatettavana, 

joskin sääntelyn tapa on jokseenkin epärealistinen toteutukseltaan

• kiertotalous on ilmaistu epäselvästi: mikä scopessa ja mikä ei, mistä voi säätää kansallisesti

• kiertotalous kohdistuu ”decorative purposes”, tarkoittaako suomeksi koristeita vai sisustamista, 

pitäisi kattaa uudelleen käytettäviä tuotteita laajemmin 

• haasteita aiheuttaa 20 vuoden siirtymäaika, sillä:
• komissiolla ei ole tarvittavia resursseja kahden asetuksen ylläpitoon

• kiertotalous ei voi odottaa 20 vuotta

• aiheuttaa päällekkäisyyttä ja sekaannusta

• moni vastustaa näin laajaa delegoitujen säädösten antovaltaa komissiolle ja epäilee myös 

resurssien riittävyyttä

• komission ehdotus ei ratkaise nykyisen CPR:n suurinta ongelmaa eli sitä, että komissio ei 

julkaise uusittuja harmonisoituja tuotestandardeja

• sekä vapaaehtoisten että pakollisten standardien yhtäaikaista olemassaoloa pidetään sääntelyä 

monimutkaistavana eikä selkiyttävänä asiana

• monia tuoteryhmiä rajataan pois harmonisoitujen tuotestandardien piiristä, mitä vastustetaan
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Valtioneuvoston kanta
• Valtioneuvosto suhtautuu komission ehdotukseen myönteisesti: mahdollisuus nykyistä laajempaan 

rakennustuotteiden uudelleen käyttöön tärkeä.

• Oikeusperusta (SEUT) 114 artikla asianmukainen ja ehdotus on lähtökohdiltaan myös toissijaisuusperiaatteen 

mukainen.

• Valtioneuvosto ei pidä hyvänä rakennustuoteasetuksen soveltamisalan merkittävää muuttamista nykyisestä. 

• Valtioneuvosto pitää tärkeänä, että valmistelun yhteydessä selvennetään ero rakentamisen ja rakennustuotteen 

valmistamisen välillä. Uudelleen käytettävien rakennustuotteiden osalta on selvennettävä, milloin ne tosiasiallisesti 

kuuluvat soveltamisalaan ja milloin eivät. Kiertotalousnäkökulman sisällyttäminen rakennustuoteasetukseen on 

olennaisen tärkeää.

• Tarkoituksenmukaista, että pk-sektorilla on mahdollisuus tuotteiden markkinoille saattamiseen yksinkertaistettuja 

menettelyjä noudattaen ja että suoritustasoilmoituksen laatimisesta on mahdollista tietyin edellytyksin vapautua. 

• Hyvä, että voidaan säätää terveyteen, turvallisuuteen tai ympäristön, myös ilmaston, suojeluun liittyvien 

pakottavien syiden vuoksi kansallista lainsäädäntöä edellyttäen, että sillä ei rapauteta standardisointia 

sisämarkkinoiden toimivuuden perustana.

• Ei päällekkäisiä markkinavalvontasäännöksiä markkinavalvonta-asetuksen kanssa, ainoastaan tarpeelliset asiat, 

ei esimerkiksi delegoituja säädöksiä markkinavalvonnan henkilöresursseista tai talouden toimijoille asetettavista 

vähimmäisseurauksista.

• Komission ehdotus ei ratkaise rakennustuotteiden standardisoinnin ongelmaa ja pitkä siirtymäaika on haaste.
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Valmistelun tilanne

• Ympäristövaliokunnan kuuleminen U-kirjelmän (U 72/2022 vp) johdosta 12.10.2022

• Suuri valiokunta ja neuvottelumandaatti

• Tsekki järjestää kokouksia tiheään ja kirjallinen kommentointiaika on hyvin lyhyt

• Neuvoston työryhmä 13.10., 26.10., 7.11., 22.11., 6.12., 13.12. (kokouksia on ollut jo viisi)

• Toistaiseksi on keskitytty komission ehdotuksen läpilukuun ja yhteisen ymmärryksen 

aikaansaamiseen

• Monen maan neuvottelumandaatit puuttuvat.
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Ennakkokysymykset
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Rakennusjärjestys 

28§ ”Rakennusjärjestyksen uusimiselle varattaisiin aikaa kaksi vuotta. Jos 

rakennusjärjestystä ei sinä aikana muutettaisi, tämän lain säännöksiä sovellettaisiin 

rakennusjärjestyksen määräyksistä huolimatta.

Kysymys 

Kaupunkimme rakennusjärjestys on voimassa 1.4.2023 saakka – mitä teemme?
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Rakennus ja rakennuskohde
Pitääkö rakentamisluvassa eritellä onko kyseessä rakennus vai rakentamiskohde?

43 § Rakentamisluvan myöntäminen

Rakentamislupa: miten huomioidaan rakentamisluvassa sijoittamisluvan

- kauanko sijoittamislupa on voimassa

- päättyykö sijoittamislupa jossain vaiheessa

- yhdistyvätkö luvat jossain vaiheessa vai onko sijoittamislupa itsenäinen lupa ja käsitelläänkö 

sitä vastaavasti kuin nykyistä poikkeamispäätöstä?

poikkeamispäätös+ sijoittamislupa + rakentamislupa = rakennushanke?

mikä lupa ? toteuttamislupa ? (lupa esiintyy perusteluissa) = rakentamislupa

Valittaminen: oikaisuvaatimus poistuu - kiristyykö delegointi -tukkeutuvatko hallinto-oikeudet?”
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Päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuu 96 §

Päävastuullisen toteuttajan on huolehdittava rakentamislupaa edellyttävän rakennuskohteen 

toteutuksesta jne…. 

Toisaalta 91 § perusteella rakentamishankkeeseen ryhtyvällä on huolehtimisvelvollisuus 

”…rakennetaan..”. Perustelumuistiossa on todettu ”Nimeämällä päävastuullisen toteuttajan 

rakentamishankkeeseen ryhtyvä kaventaisi huolehtimisvelvollisuuttaan päävastuullisen toteuttajan 

toteutusvastuun verran”.

112 § mukaan ”Katselmuksessa havaituista epäkohdista tai virheistä annetaan viranomaisen harkinnan 

mukaan kirjallinen määräys”

Varsinainen kysymys: 

Jos (ja kun) työmaalla havaitaan että toteutuksessa on epäkohtia niin kohdistuuko määräys 

rakentamishankkeeseen ryhtyneelle 91 § perusteella (ja hän sitten sopimusteitse ja esim. 96 § vedoten 

edellyttää päävastuullista toteuttajaa saattamaan asiat kuntoon). Vai tuleeko viranomaisen kohdistaa 

määräys päävastuulliselle toteuttajalle?

Tapaukset on varmasti erilaisia mutta jotain osviittaa kaipaisin.”
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