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1  TYÖN LÄHTÖKOHDAT 

 

1.1 Työn tausta 

 

Opinnäytetyön aiheena on Uuraisten kunnan rakennusvalvonnan toiminnan ke‐

hittäminen. Siinä tarkastellaan rakennusvalvontapalveluiden nykytilaa ja kehit‐

tämistarpeita Uuraisten kunnassa. Työn perustana ovat ne rakentamiseen liitty‐

vät lait, määräykset ja asetukset, joiden perusteella kunnan rakennusvalvontaan 

liittyvät tehtävät on määritetty. 

 

Kunnalla on suuri vastuu oman ympäristönsä kehittämisestä. Sille on asetettu 

maankäyttö‐ ja rakennuslaissa tiettyjä tehtäviä, joiden vastuullisesta hoitamises‐

ta sen tulee huolehtia. Näitä tehtäviä ovat alueiden käytön suunnittelu sekä ra‐

kentamisen ohjaus ja valvonta. Hoitaakseen tehtävät kunnolla kunnalla tulee olla 

käytössään riittävät resurssit, asiantuntemus sekä halu toimia parhaalla mahdol‐

lisella tavalla kyseisten tehtävien suorittamiseksi. 

 

Kunta vastaa rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. Rakennusval‐

vonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakunta, viranhalti‐

ja tai muu toimielin, joka ei kuitenkaan voi olla kunnanhallitus. Kuntien tärkein 

rakentamisen ohjauksen väline on rakennusjärjestys, jolla annetaan paikallisista 

oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita. 

 

Jokaisessa kunnassa tulee olla rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten ni‐

metty erillinen rakennustarkastaja, joka toimii kunnan rakennusvalvontaviran‐

omaisen alaisuudessa. Rakennusvalvontaviranomaisen tulee noudattaa asetettu‐

ja säädöksiä, jotta rakennusvalvonnan asiakkaita eli kuntalaisia voitaisiin kohdel‐

la mahdollisimman tasapuolisesti. 

  

Rakennusvalvonnan toimintojen kehittäminen oli aiheena ajankohtainen, sillä 

asiasta on käyty viime aikoina paljon keskustelua rakennustarkastajien työn 

kuormittuvuuteen ja resurssien vähyyteen liittyen. Yhteiskunta ja valtio ovat 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asettaneet rakennusvalvontaviranomaisille uusia tehtäviä, mistä on seurannut 

ongelmia. 

 

On hyvä tutkia, millainen on Uuraisten kunnan nykytilanne rakennusvalvonnan 

toimivuuden suhteen, selvittää mahdolliset epäkohdat sekä pohtia keinoja, joilla 

toimintaa saataisiin kehitettyä palvelun parantamiseksi sekä toimihenkilöiden 

työn helpottamiseksi. 

 

1.2 Opinnäytetyön tavoite 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa Uuraisten kunnan rakennusvalvonnan 

nykyisestä toiminnasta ja löytää sen avulla kehitysideoita tulevaisuuden toimin‐

taa ajatellen. Lisäksi laadittiin rakennusvalvonnan työntekijöiden käyttöön tule‐

va toimintaohje, jonka tarkoituksena on selventää rakennusvalvonnan toimihen‐

kilöiden toimintaa ja auttaa siten tehtävien hoidossa. 

 

Työn ohessa luotiin myös opas pientalorakentajille, joka tulee kaikkien saataville 

Uuraisten kunnan Internet‐sivuille. Sen on tarkoitus toimia helppona perustie‐

don lähteenä rakennusvalvonnan asiakkaille. Oletuksena oli, että kertarakentajil‐

le suunnattu opas vähentää esimerkiksi rakennusvalvonnan toimihenkilöitä 

kuormittavia ”turhia” yhteydenottoja sekä puutteellisina toimitettavia rakennus‐

lupahakemuksia. Edellä mainittujen tekijöiden minimoimisen oletettiin mm. hel‐

pottavan rakennuslupien käsittelyjä sekä parantavan muun palvelun laatua. 

 

Opinnäytetyössä tarkasteltiin eri laeissa ja säännöksissä rakennusvalvonnalle 

asetettuja tehtäviä sekä niiden hoitamisen toteutumista Uuraisten kunnassa. Jot‐

ta rakennusvalvonnan asiakkaita eli kuntalaisia voitaisiin palvella mahdollisim‐

man tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti, tulee rakennusvalvontaviranomaisen 

noudattaa asetettuja säädöksiä. Säädöksissä ja määräyksissä on aina tulkinnan‐

varaa, ja sen vuoksi olikin hyvä selvittää Uuraisten kunnan rakennusvalvonnan 

toimintaa ohjaavat asenteet ja tavoitteet. 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Opinnäytetyössä toimintamallille luodun alun ei ollut tarkoitus olla ”kerralla oi‐

kein” –ratkaisu, sillä kyseessä oli ensimmäinen varsinainen kehitystoimenpide 

palvelujen laadun parantamiseen liittyen. Tavoitteena oli saada aikaan alkusysä‐

ys Uuraisten kunnan rakennusvalvonnan toiminnan kehittämiselle. Kun ajan 

myötä toimintamalli saadaan päivitettyä toimivaan muotoon oleellisimpien ra‐

kennusvalvonnan tehtävien osalta, voivat toimihenkilöt jatkaa kehitysprosessia 

esimerkiksi kehittämis‐ tai laatusuunnitelman tekemisellä. 

 

Opinnäytetyön avulla pyrittiin luomaan kunnan käyttöön yhteiset pelisäännöt 

sekä varmistamaan tasalaatuinen asiakaspalvelu siten, että eri osapuolet ovat 

sitoutuneita oman sekä yhteisen toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Tarkoitus 

ei ollut luoda yleispätevää toimintaohjetta ja kehitystoimenpiteitä, joita kukaan 

ei kuitenkaan noudata, vaan saada aikaan kunnan toimintaan soveltuva mielekäs 

kokonaisuus, jonka avulla eri osa‐alueiden kehitys mahdollistuu. 

 

1.3 Opinnäytetyön toimeksiantaja 

 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Uuraisten kunnan tekninen toimi. Tekni‐

sen toimen henkilöstöön kuuluu yhteensä seitsemän toimihenkilöä, joita ovat 

toimialajohtajana toimivan rakennustarkastajan lisäksi kunnaninsinööri, raken‐

nusinsinööri, kolmen kunnan yhteinen aluearkkitehti, ympäristönsuojelusihteeri 

sekä kaksi toimistosihteeriä. Lisäasiantuntemusta tarjoaa palopäällikkö, joka on 

Keski‐Suomen pelastuslaitoksen palkkaama. 

 

Uuraisten kunta on kasvava, tällä hetkellä lähes 3600 asukkaan kunta (Kuntien 

asukasluvut kuukausittain aakkosjärjestyksessä 2013). Kunnan asukasluku kas‐

voi vuonna 2005 valtakunnassamme suhteellisesti toiseksi eniten ja vuonna 

2007 eniten kaikkiin Keski‐Suomen kuntiin verrattuna. (Yleistä tietoa Uuraisten 

kunnasta, n.d..) 

 

Asukasluvun lisäksi kunnan kasvusta kertonee myös tasainen omakotirakenta‐

misen määrä, mikä on huomattavan suuri kunnan kokoon nähden. Vuonna 2012 

kunnassa myönnettiin yhteensä  115 rakennuslupaa, sisältäen toimenpideluvat, 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joka on 20 enemmän kuin vuonna 2011 (95 kpl) ja 28 enemmän kuin vuonna 

2010 (87 kpl). (Ks. Kuvio 1. Rakennuslupien määrä vuosina 2002‐2012 ja tau‐

lukko 1. Rakentamisen määrä vuosina 2004‐2012.) 

 

 

Kuvio 1. Rakennuslupien määrä vuosina 20022012 

 

Taulukko 1. Rakentamisen määrä vuosina 20042012 

Vuosi  Pientalot  Vapaaajan 
asunnot 

Muut  Ilmoitus
luvat 

Poikk.luvat/ 
suunn.tarve 

Yht. 

2004  23  7  72  12  16  102 
2005  23  6  49  15  13  77 
2006  38  9  59  16  34  113 
2007  33  8  71  15  23  118 
2008  21  8  73  14  19  109 
2009  21  7  55  12  11  83 
2010  30  3  54  16  20  87 
2011  26  9  60  19  19  95 
2012  25  10  79  27  18  115 
 

Rakentamiseen ja kaavoitukseen liittyvät asiat käsitellään Uuraisten kunnassa 

ympäristölautakunnassa. Asioiden esittelijänä toimii teknisen toimen toimiala‐

johtajana toimiva rakennustarkastaja. 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1.4 Opinnäytetyöprosessin kulku 

 

Perusta opinnäytetyölle luotiin jo vuoden 2012 kevään ja kesän aikana, kun suo‐

ritin opintoihin liittyvän työharjoittelun ja työskentelin kesän Uuraisten kunnan 

teknisellä toimella. Tuona aikana sain omakohtaista kokemusta kunnan raken‐

nusvalvonnan toiminnasta. Sovimme tuolloin myös yhteistyöstä opinnäytetyö‐

höni liittyen. 

 

Vaikka työn toimeksiantaja oli selvillä, ei opinnäytetyön aihetta oltu heti alussa 

päätetty. Teknisen toimen toimialajohtaja ehdotti muutamia aiheita, joista lopul‐

ta päädyimme valitsemaan rakennusvalvonnan toiminnan kehittämisen niin, että 

kehitystyön painopiste on rakennuslupaprosessissa. 

 

Opinnäytetyön tietoperustana toimivat rakentamista sekä kunnan toimintaa oh‐

jaavat lait, asetukset ja määräykset. Kehittämisprosessia varten sain tietoa kes‐

kusteluissa, joita pidimme rakennustarkastajan sekä muiden teknisen toimen 

toimihenkilöiden kanssa. Pohdimme yhdessä myös olemassa olevia haasteita 

sekä mahdollisia keinoja ratkaista ne. 

 

Kävin vierailulla Jyväskylän rakennusvalvonnassa yhdessä Uuraisten kunnan 

rakennusvalvojan ja toimistosihteerin kanssa. Tuolloin meille esiteltiin Palvelu‐

piste Hannikaisen toimintaa sekä kerrottiin Jyväskylän kaupungin kokemuksista 

sähköiseen asiointiin ja arkistointiin liittyen. Vierailu antoi vertailutietoa siitä, 

kuinka asiat hoidetaan suuremman kaupungin rakennusvalvonnassa. 



  8 

2   KUNNAN TEHTÄVÄT PAIKALLISEN RAKENTAMISEN OHJAUK

SESSA JA VALVONNASSA 

 

2.1 Lait, asetukset ja määräykset 

 

2.1.1 Maankäyttö‐ ja rakennuslaki sekä maankäyttö‐ ja rakennusasetus 

 

Maankäytön ja rakentamisen perustana toimii nykyään 1.1.2000 voimaan tullut 

maankäyttö‐ ja rakennuslaki. Sitä on muokattu ja täydennetty kuluneiden vuosi‐

en aikana useita kertoja. Ennen maankäyttö‐ ja rakennuslain voimaantuloa 

maankäyttöä ja rakentamista ohjasi rakennuslaki, joka oli voimassa vuodesta 

1958 alkaen. (HE 101/1998.) 

 

Maankäyttö‐ ja rakennuslain määräyksiä tarkennetaan maankäyttö‐ ja rakennus‐

asetuksella, joka on säädetty vuonna 1999. Maankäyttö‐ ja rakennusasetus on 

tullut voimaan yhtä aikaa maankäyttö‐ ja rakennuslain kanssa eli 1.1.2000. 

 

Maankäyttö‐ ja rakennuslaissa sekä maankäyttö‐ ja rakennusasetuksessa määri‐

tellään rakentamista koskevat vähimmäisvaatimukset ja rakentamisen luvanva‐

raisuus. Tarkemmat määräykset  ja ohjeet sisältyvät Suomen rakentamismää‐

räyskokoelmaan. (Rakentamisen ohjaus 2012.) 

 

Kunnan tehtäviksi on maankäyttö‐ ja rakennuslain 20 §.ssä määrätty alueiden 

käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja valvonnasta huolehti‐

minen alueellaan. Näihin tehtäviin tulee kunnalla olla käytettävissään riittävät 

voimavarat ja asiantuntemus. 

 

Maankäyttö‐ ja rakennuslain 12 §:n mukaan rakentamisen ohjauksen tavoitteena 

on edistää: 

  1) hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja 

  viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen 

  elinympäristön aikaansaamista; 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 2) rakentamista, joka perustuu elinkaariominaisuuksiltaan kestäviin 

  ja taloudellisiin, sosiaalisesti ja ekologisesti toimiviin sekä kulttuuri

  arvoja luoviin ja säilyttäviin ratkaisuihin; sekä 

  3) rakennetun ympäristön ja rakennuskannan suunnitelmallista ja 

  jatkuvaa hoitoa ja kunnossapitoa. 

 

Maankäyttö‐ ja rakennuslain yleisenä tavoitteena on  

 järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että ne luovat edellytykset 

hyvälle elinympäristölle 

 edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää 

kehitystä 

 turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnit‐

telun laatu ja vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus ja 

avoin tiedottaminen (Maankäyttö‐ ja rakennuslaki, n.d.). 

 

2.1.2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 

 

Maankäyttö‐ ja rakennuslain sekä maankäyttö‐ ja rakennusasetuksen lisäksi on 

olemassa ympäristöministeriön laatima Suomen rakentamismääräyskokoelma, 

joka sisältää uudisrakentamista koskevia määräyksiä ja ohjeita. Suomen raken‐

tamismääräyskokoelmaan sisältyvät määräykset ovat luonteeltaan velvoittavia.  

 

Korjaus‐ ja muutostöiden kohdalla rakentamismääräyskokoelman määräyksiä 

sovelletaan tarvittavilta osin, ellei niistä määrätä toisin. Rakentamismääräysko‐

koelma sisältää myös ohjeita, jotka toimivat lisätietona rakentajalle, mutta eivät 

ole velvoittavia. (Suomen rakentamismääräyskokoelma, n.d..) 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelma koostuu kahdeksasta eri osasta, jotka ovat 

− A  Yleinen osa 

− B  Rakenteiden lujuus 

− C  Eristykset 

− D  LVI ja energiatodistus 

− E  Rakenteellinen paloturvallisuus 

− F  Yleinen rakennussuunnittelu 



  10 

− G  Asuntorakentaminen 

− Eurokoodit (Suomen rakentamismääräyskokoelma, n.d.). 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelmasta on asetettu säännökset Maankäyttö‐ ja 

rakennusasetuksen 5 §:ssä, jossa viitataan valtioneuvoston asetukseen ministe‐

riöiden ja valtion muiden viranomaisten määräyskokoelmista, jollainen Suomen 

rakentamismääräyskokoelma myös on (Tarasti 2011). Rakentamismääräyksiä 

annettiin aiemmin ainoastaan kuntien rakennusjärjestyksissä ja sisäasiainminis‐

teriön päätöksillä (HE 81/2012). Nykyisin yleisistä rakentamismääräyksistä pää‐

tetään ympäristöministeriön asetuksilla (Tarasti 2011). 

 

2.1.3 Kunta‐ ja hallintolaki 

 

Kuntalaki on kunnan hallintoa, päätöksentekoa ja taloutta koskeva yleislaki, jota  

uudistetaan parhaillaan. (Millainen kuntalaki tulevaisuuden kunnalle? 2013.) 

Nykyinen kuntalaki tuli voimaan vuonna 1995, jonka jälkeen lakia on uudistettu 

yhteensä 21 kertaa (Selvitys kuntalain uudistustarpeista 2011). 

 

Hallintolaki on hallinnon toimintaa sääntelevä yleislaki, jolla edistetään ja toteu‐

tetaan hyvää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Hallintolaki on valmis‐

teltu oikeusministeriössä virkatyönä ja se tuli voimaan 1.1.2004. Hallintolaki 

korvaa vuoden 1982 hallintomenettelylain sekä vuonna 1954 asiakirjain lähet‐

tämisestä annetun lain ja vuonna 1966 tiedoksiannosta hallintoasioissa annetun 

lain. Ennen lain voimaan tuloa vireille tulleisiin hallintoasioihin sovelletaan en‐

nen 1.1.2004 voimassa olleita säännöksiä. (Hallintolaki 2003.) 

 

Koska hallintolaki on yleislaki, on se toissijainen esimerkiksi kuntalakiin verrat‐

tuna. Lakia sovelletaan kattavasti kunnallisissa viranomaisissa. Lain sovelta‐

misalan kannalta on kuitenkin huomioitava, että hallintoasian sähköisestä vireil‐

lepanosta ja käsittelystä sekä päätöksen sähköisestä tiedoksiannosta säädetään 

erikseen sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa. (Hal‐

lintolaki 2003.) 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Hallintolaissa säädetään kolmesta keskeisestä asiakokonaisuudesta, jotka ovat 

 viranomaisten toimintaan yleisesti sovellettavat hyvän hallinnon perus‐

teet 

 hallintoasiassa noudatettavat keskeiset menettelylliset vaatimukset, jotka 

vaikuttavat yksityisen asemaan ja oikeussuojaan hallinnon päätöksente‐

ossa 

 asiakirjojen lähettämisen ja tiedoksiannon menettelyvaatimukset (Hallin‐

tolaki 2003). 

 

2.2 Kunnan rakennusvalvontaviranomainen 

 

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä huolehtii kunnan määräämä lautakun‐

ta tai muu monijäseninen toimielin, jona ei kuitenkaan voi toimia kunnanhallitus. 

(L 5.2.1999/132, 21 §). Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on 

valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä 

koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja 

rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään (A 10.9.1999/ 

895, 4 §). Rakentamisen neuvontaa ja valvontaa varten kunnassa tulee olla ra‐

kennustarkastaja, joka voi tarvittaessa olla eri kuntien yhteinen. Kunta voi myös 

antaa rakennusvalvontatehtävän sopimuksen nojalla toisen kunnan viranhaltijan 

hoidettavaksi. (L 5.2.1999/132, 21 §.) 

 

Rakennustarkastaja toimii kunnan rakennusvalvontaviranomaisen alaisuudessa. 

Rakennustarkastajalta vaadittavasta kelpoisuudesta säädetään Maankäyttö‐ ja 

rakennusasetuksen 4 §:ssä, jossa pätevyysvaatimukseksi on asetettu tehtävään 

soveltuva korkeakoulututkinto, jonka lisäksi rakennustarkastajalla tulee olla riit‐

tävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä 

tehtävistä.   

 

Hallintolain 6 §:ssä on asetettu viranomaisen toiminnasta. Sen mukaan viran‐

omaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuolisesti sekä käytettävä toimi‐

valtaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. Viranomaisen 

toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään 

nähden. (L 6.6.2003/434., 6 §.) 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2.3 Maankäytön suunnittelu eli kaavoitus 

 

Maankäyttö‐ ja rakennusasetuksen 2 §:ssä on määrätty kunnan velvollisuuksista 

alueidenkäytön suunnitteluun liittyen. Sen mukaan kunnan tulee huolehtia kaa‐

voitus‐ ja rakennustoimen hoidon edellyttämästä alueiden käytön, rakentamisen 

ja rakennetun ympäristön sekä kulttuuri‐ ja luonnonympäristön tilan ja kehityk‐

sen seurannasta alueellaan. (L 5.2.1999/132, 2 §.) 

 

Mikäli kunnan asukasluku on yli 6000, tulee kunnassa olla kaavoittaja, jolla on 

kunnan kaavoitustehtävien hoidon edellyttämä pätevyys. Kunnat voivat käyttää 

myös yhteistä kaavoittajaa tai kunta voi antaa tehtävän toisen kunnan tai kunta‐

yhtymän palveluksessa olevan kaavoittajan hoidettavaksi. (L 5.2.1999/132, 20 

§.) 

 

Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa suorittaa kaavoituskatsaus, jossa laadi‐

taan katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireil‐

le tulevista kaava‐asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa 

selostetaan lyhyesti kaava‐asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset 

ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoittei‐

siin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on tarvittaessa 

liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. (L 5.2.1999/132, 7 

§.) 

 

Yleiskaava 

 

Maankäyttö ja rakennuslain 35 §:ssä on yleiskaavan tehtäväksi määritetty kun‐

nan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen 

sekä toimintojen yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään alueen tavoitellun 

kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoi‐

tuksen sekä muun suunnittelun, rakentamisen ja maankäytön perustaksi. Yleis‐

kaava voidaan laatia tarvittaessa vaiheittain tai osa‐alueittain. Yleiskaava voi‐

daan laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. 

(L 5.2.1999/132, 35 §). 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Kunnan tulee huolehtia tarpeellisesta yleiskaavan laatimisesta ja sen pitämisestä 

ajan tasalla (L 5.2.1999/132, 36 §). Halutessaan kunnat voivat laatia yhteisen 

yleiskaavan (L 5.2.1999/132, 4 §). Kaavoja valmistelevien viranomaisten on tie‐

dotettava kaavoituksesta siten, että niillä, joita asia koskee, on mahdollisuus seu‐

rata kaavoitusta ja vaikuttaa siihen (L 5.2.1999/132, 6 §). Valmiin yleiskaavan 

hyväksyy kunnanvaltuusto (L 5.2.1999/132, 37 §). 

 

Asemakaava 

 

Asemakaava laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakenta‐

mista ja kehittämistä varten. Sen tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri 

tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten 

olosuhteiden, kaupunki‐ ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa 

olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen 

edellyttämällä tavalla. (L 5.2.1999/132, 50 §.) 

 

Asemakaava on laadittava ja pidettävä ajan tasalla sitä mukaa kuin kunnan kehi‐

tys, erityisesti asuntotuotannon tarve, taikka maankäytön ohjaustarve sitä edel‐

lyttää (L 5.2.1999/132, 51 §). Mikäli asemakaava on ollut voimassa yli 13 vuotta 

ja on edelleen merkittävältä osalta toteuttamatta, ei kunta sellaisella alueella saa 

myöntää rakennuslupaa sellaisen uuden rakennuksen rakentamiseen, jolla on 

alueiden käytön tai ympäristökuvan kannalta olennaista merkitystä, ennen kuin 

asemakaavan ajanmukaisuus on arvioitu. Arviointia ei kuitenkaan tarvitse suorit‐

taa, mikäli kaavan ajanmukaisuus on arvioitu kuluneen viiden vuoden aikana. (L 

5.2.1999/132, 60 §.) 

 

Valmiin asemakaavan hyväksymisestä vastaa kunnanvaltuusto. Valtuuston pää‐

tösvaltaa voidaan muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien kaavojen osalta 

johtosäännössä siirtää kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. (L 5.2.1999/132, 52 

§.) 

 

Maankäyttö‐ ja rakennuslain 53§:n mukaan kunta voi määrätä rakennuskiellon 

sellaiselle alueelle, jossa asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. 

Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kaavoituksen keskeneräisyy‐
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den vuoksi kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, kuitenkin niin, 

että kieltoaika voi kokonaisuudessaan kestää enintään kahdeksan vuotta. (L 5.2. 

1999/132, 53 §.) 

 

Kaavojen ajanmukaisuuden arviointi 

 

Maankäyttö‐ ja rakennuslain 60 §:n mukaan kunnan tulee seurata asemakaavo‐

jen ajanmukaisuutta ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin vanhentuneiden ase‐

makaavojen uudistamiseksi. Jos asemakaava todetaan arvioinnissa vanhentu‐

neeksi, rakennuslupaa ei voida myöntää ennen asemakaavan muuttamista (L 

5.2.1999/132, 61 §). Ajanmukaisuuden arviointi ei kuitenkaan ole tarpeen, jos se 

on tehty viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana (L 5.2.1999/61 §). 

 

Asemakaavan uudistamistarpeeseen vaikuttaa se, ohjaako se riittävästi ja tarkoi‐

tuksenmukaisesti yhdyskunnan kehittämistä ja rakentamisen ohjausta. Tärkeää 

on myös selvittää, ovatko olosuhteet muuttuneet niin, ettei kaavan mukainen 

rakentaminen ole enää mahdollista. (Hurmeranta 2011.) 

 

Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan yhteistyö 

 

Kaavoituksen ja rakennusvalvonnan yhteistyöllä voidaan edistää maankäyttö‐ ja 

rakennuslain edellyttämien tavoitteiden toteutumista (Rakennustarkastuskirja: 

Suunnittelusta toteutukseen 2004, 6). Kaavoittajan ja rakennustarkastajan tulee 

pohtia, mitkä asiat halutaan ratkaista kaavalla ja mitkä voidaan jättää rakennus‐

valvonnan ohjattavaksi lupavaiheessa (Rakennustarkastuskirja: Suunnittelusta 

toteutukseen 2004, 8.) Asemakaavojen toteutumisen seuranta ja ajanmukaisuu‐

den arviointi edellyttävät yhteistyötä kaavoituksen ja rakennusvalvonnan kes‐

ken. Kaavojen ajanmukaisuuden arviointi vaatii aina kokonaisharkintaa. (Hurme‐

ranta 2011.) 

 

Monissa kunnissa kaavoitus‐ ja rakennuslupa‐asiat käsitellään samassa lauta‐

kunnassa. Näin toimitaan Uuraisillakin, jossa asioiden käsittelijänä toimii ympä‐

ristölautakunta. Rakennustarkastaja toimii lautakunnan esittelijänä myös kaavoi‐

tusasioissa. (Minkkinen 2013.) 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2.4 Rakennusjärjestyksen merkitys 

 

Kunnan tärkein rakentamisen ohjauksen väline on rakennusjärjestys, joka maan‐

käyttö ja rakennuslain 14 §:n mukaan tulee olla jokaisessa kunnassa. Siinä annet‐

tujen määräysten tehtävänä on täydentää olemassa olevaa lainsäädäntöä ja nii‐

den tulee liittyä asioihin, joista rakentamista koskevassa lainsäädännössä sääde‐

tään. Rakennusjärjestys otettu Suomessa käyttöön jo 1800‐luvun alussa. (Raken‐

nustarkastuskirja: Suunnittelusta toteutukseen 2004, 18.) 

 

Rakennusjärjestykseen kirjatut määräykset ja ohjeet ovat riippuvaisia paikallisis‐

ta olosuhteista ja niiden valmistelu tapahtuu kunnan sisäisesti. Rakennusjärjes‐

tyksessä ei siis ole valtakunnallisesti määrättyjä määräyksiä. (Rakennustarkas‐

tuskirja: Suunnittelusta toteutukseen, 18.) Kunnan rakennusjärjestyksen hyväk‐

syy kunnanvaltuusto (L 5.2.1999/132, 15 §). 

 

Rakennusjärjestyksen avulla voidaan hallita elinympäristön kehittymistä. Siinä 

annetaan tarpeelliset määräykset liittyen 

 paikalliset olot huomioivaan suunnitelmalliseen ja sopivaan rakentami‐

seen 

 kulttuuri‐ ja luonnonarvojen huomioon ottamiseen 

 hyvän elinympäristön toteutumiseen ja säilyttämiseen.  

Tämän vuoksi on tärkeää, että valmisteluvaiheessa saavat olla mukana kaikki 

halukkaat kuntalaiset. Kunnan on tiedotettava osallistumismahdollisuudesta 

avoimesti. (Rakennustarkastuskirja: Suunnittelusta toteutukseen 2004, 19.) 

 

Rakennusjärjestyksen määräykset koskevat esimerkiksi  

 rakennuspaikkaa 

 rakennuksen kokoa ja sijoittumista 

 rakennuksen sopeutumista ympäristöön 

 rakentamistapaa 

 suunnittelutarvealueen määrittelemistä (L 5.2.1999/132, 14 §). 

 

Annetut määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla. Rakennusjärjestyk‐

sessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, ase‐
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makaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin mää‐

rätty. (L 5.2.1999/132, 14 §.) 

 

2.5 Sähköinen asiointi 

 

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa on määrätty erillisellä lailla 

13/2003. Sen mukaan viranomaisen, jolla on tarvittavat tekniset, taloudelliset ja 

muut valmiudet, on niiden rajoissa tarjottava kaikille mahdollisuus lähettää il‐

moittamaansa sähköiseen osoitteeseen tai määriteltyyn laitteeseen viesti asian 

vireille saattamiseksi tai käsittelemiseksi. Tällöin on lisäksi tarjottava kaikille 

mahdollisuus lähettää sähköisesti viranomaiselle sille toimitettavaksi säädettyjä 

tai määrättyjä ilmoituksia, sen pyytämiä selvityksiä tai muita vastaavia asiakirjo‐

ja taikka muita viestejä. (L 23.1.2003/13, 5 §.) 

 

Tällä hetkellä rakentamisen ja asumisen palveluiden sähköistäminen on valta‐

kunnallisella tasolla toteutusvaiheessa, tarvittava teknologia on olemassa. Palve‐

luiden käyttöön saattaminen vaatii aluksi paljon voimavaroja, mutta pidemmällä 

aikavälillä tarkasteltuna sähköiset palvelut tuottavat säästöjä. Lisäksi niiden 

avulla resurssit saadaan kohdistettua oikeisiin paikkoihin. (Asumisen ja raken‐

tamisen palvelut sähköistyvät 2012.) 

 

Sähköisestä rakennusluvan hakemisesta ja käsittelystä on hyötyä kaikille raken‐

tamisprosessin osapuolille. Esimerkkejä hyödyistä: 

 palvelut ovat käytössä 24/7 

 asiointi on nopeaa ja turvallista 

 tiedonsaanti tehostuu 

 vaikutusmahdollisuudet lisääntyvät 

 lupien käsittelyajat nopeutuvat 

 matkustamisen tarve vähenee 

 kustannuksia säästyy. (Asumisen ja rakentamisen ePalvelut 2013.) 

 

Sähköisen asioinnin hyödyntäminen vähentää rakennusvalvontaviranomaisen 

sidonnaisuutta työpisteeseensä sekä asiakkaan sidonnaisuutta rakennus‐

valvonnan toimipisteen aukioloaikoihin. Sähköisen asioinnin avulla rakennus‐
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valvontaan tulevien kyselyiden määrä sekä asiakkaiden asiointi toimipisteessä 

vähenevät. (Asumisen ja rakentamisen palvelut sähköistyvät 2012.) 

 

3   UURAISTEN KUNNAN RAKENNUSVALVONNAN TOIMINTA 

 

3.1 Rakennusvalvonnan tehtäväluettelo 

 

3.1.1 Yleistä 

 

Uuraisten kunnan teknisen toimen pääasiallisena tehtävänä on rakentamisen ja 

sen valvonnan, ympäristönsuojelun sekä teknisen huollon hoitaminen, kehittä‐

minen ja yhteensovittaminen siten, että elinkeinoelämän toimintaedellytykset 

turvataan ja kuntalaisilla on nyt ja tulevaisuudessa terveellinen, turvallinen, vi‐

rikkeellinen ja viihtyisä elinympäristö (Tekniset ja ympäristöpalvelut, n.d.). 

 

Ympäristölautakunta toimii Uuraisten kunnan rakennusvalvonta‐ ja ympäristön‐

suojeluviranomaisena. Sen tehtäviin kuuluvat: 

 maankäytön suunnittelu eli yleis‐ ja asemakaavoitus 

 ympäristöasiat 

 rakennusvalvonta 

 maa‐ainesasiat 

 korjausneuvonta 

 jätehuollon valvonta 

 maaseudun kehittäminen. (Tekniset ja ympäristöpalvelut, n.d..) 

 

Uuraisten kunnan rakennusvalvonnan tehtäväluetteloon kuuluvat mm. 

 puolueettomien neuvojen ja ohjeiden antaminen rakennuttajalle 

 lupien käsittely 

• rakennusluvat 

• toimenpideluvat 

• ilmoitusmenettely 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• purkuluvat 

• maisematyöluvat 

 poikkeamislupapäätökset ja suunnittelutarveratkaisut 

 RH‐tietojen käsittely ja toimittaminen Väestörekisterikeskukselle 

 vastaavan työnjohtajan sekä muiden erityistyönjohtajien hyväksyminen 

 katselmusten suorittaminen 

 rakennusluvan jatkaminen 

 erilaisten lausuntojen ja arvioiden antaminen rakentamiseen ja kaavoi‐

tukseen liittyvissä asioissa 

 valvonta ja ohjaus 

• rakentamisen aikainen  

• rakennettu ympäristö 

 rakennusten piirustusten arkistointi ja esittely (Minkkinen 2013). 

 

Kaavojen toteuttaminen tapahtuu rakentamisen myötä. Rakentaminen on toteu‐

tettava olemassa olevien kaavojen mukaisesti. (Minkkinen 2013.) 

 

3.1.2 Neuvonta ja ohjaus 
 

Rakentamisen ohjauksen tarkoituksena on varmistaa, että 

 rakentamisen laatu on korkeatasoista 

 rakentaminen on turvallista, terveellistä ja esteettisesti korkeatasoista 

 rakennus soveltuu käyttäjien tarpeisiin koko sen elinkaaren ajan 

 suunnittelussa ja rakentamisessa korostuvat vastuu ja hyvä ammattitaito 

(Rakentamisen ohjaus 2012). 

 

Maankäyttö‐ ja rakennuslain 124 §:ssä on todettu, että kunnan rakennus‐

valvontaviranomaisen tehtävänä on huolehtia kunnassa tarvittavasta rakentami‐

sen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta. Viranomaisen antaman neuvonnan ja 

ohjauksen on oltava puolueetonta ja asiakkaita on kohdeltava tasapuolisesti (L 

6.6.2003/434, 6 §). Hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen antama neuvonta on 

maksutonta. 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3.1.3 Rakennuslupamenettely 

 

Maankäyttö ja rakennuslain mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava ra‐

kennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus‐ ja muutostyöhön, 

joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentami‐

seen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. (L 5.2.1999/132, 125 §.) 

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten 

rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden 

osalta lupa‐asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin 

tarvittavaa ohjausta (L 5.2.1999/132, 126 §). 

 

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti kunnan rakennusvalvonnasta ja lupahake‐

mukseen on liitettävä selvitys rakennuspaikan hallinnasta sekä suunnittelijan 

allekirjoittamat pääpiirustukset (L 5.2.1999/132, 131 §). Rakennus‐ ja toimenpi‐

deluvan sekä purkamis‐ ja maisematyönluvan ratkaisee kunnan rakennusvalvon‐

taviranomainen (L 5.2.1999/ 132, 130 §). Rakennusluvassa voidaan määrätä eri‐

tyissuunnitelmien laatimisesta ja toimittamisesta rakennusvalvontaviranomai‐

selle (L 5.2.1999/132, 134 §). 

 

Toimenpide ja ilmoitusluvat 

 

Toimenpidelupien ja ilmoitusmenettelyjen käsittely vaihtelee kunnittain raken‐

nusjärjestyksessä olevien ehtojen mukaisesti. Kunta voi rakennusjärjestyksessä 

määrätä että toimenpidelupaa ei kunnassa tai sen osassa tarvita Maankäyttö‐ ja 

rakennuslain pykälän 126a 1 momentin 1–10 tai 12 kohdassa tarkoitettuun toi‐

menpiteeseen, jos toimenpidettä voidaan pitää vähäisenä. Uuraisten kunta on 

jaettu kolmeen osa alueeseen, jotka ovat 

 Osa‐alue 1: asemakaava‐alueet (rakennuskaava‐alueet) ja oikeusvaikut‐

teiset yleiskaava‐alueet 

 Osa‐alue 2: ranta‐asemakaava‐alueet ja oikeusvaikutteisen rantayleiskaa‐

van alueet 

 Osa‐alue 3: muut alueet (haja‐asutusalueet). 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Toimenpideluvan hakeminen tai ilmoitusmenettelyn soveltaminen kunnan osa‐

alueilla selviää Uuraisten kunnan rakennusjärjestyksestä. (Uuraisten kunnan 

rakennusjärjestys 2002.) 

 

Uuraisten kunta on määrännyt rakennusjärjestyksessään, että merkitykseltään ja 

vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan 

ryhtyä ilman rakennus‐ tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on 

tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle eikä 

rakennusvalvontaviranomainen ole 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanot‐

tamisesta edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun rakennushankkeeseen. Il‐

moitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen 

vuoden kuluessa. (L 5.2.1999/132, 129 §; Uuraisten kunnan rakennusjärjestys 

2002.) 

 

Edellisestä poiketen kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen 

sijasta edellyttää rakennus‐ tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun 

tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen (L 5.2.1999/132, 129 §). 

 

3.1.4 Viranomaisvalvonta 

 

Maankäyttö‐ ja rakennuslain 124 §:ssä on määrätty rakennusvalvontaviranomai‐

sen tehtäväksi valvoa rakennustoimintaa yleisen edun kannalta, sekä huolehtia 

osaltaan, että rakentamisessa noudatetaan, mitä laissa tai sen nojalla säädetään 

tai määrätään. Sen mukaan valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa tu‐

lee ottaa huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen 

suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja am‐

mattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. (L 5.2.1999/132, 

124 §.) 

 

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa rakennustyön aloittamisesta ja päättyy 

rakennuksen loppukatselmukseen (L 5.2.1999/132, 149 §). Rakennusvalvonta‐

viranomaisen tulee suorittaa rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitse‐

minen ennen rakentamisen aloittamista, mikäli rakennusluvassa näin määrätään 

(A 10.9.1999/895, 75 §). Lisäksi rakennustyön aikana on suoritettava tietyt kat‐
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selmukset, joita ovat pohjakatselmus, rakennekatselmus sekä lämpö‐, vesi‐ ja 

ilmanvaihtolaitteiden katselmus. Näiden lisäksi voidaan suorittaa muitakin kat‐

selmuksia, jotka on määrätty rakennusluvassa suoritettaviksi. (A 10.9.1999/895, 

76 §.) 

 

Katselmuksessa on tarkoitus todeta, onko tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat 

toimenpiteet ja tarkastukset sekä tarvittavat selvitykset tehty ja onko havaittujen 

epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet suoritettu. Katsel‐

muksia voidaan tarvittaessa yhdistää tai suorittaa vaiheittain. (A 10.9.1999/895, 

76 §.) 

 

Katselmuksen suorituksesta tehdään aina merkintä rakennuksen tarkastusasia‐

kirjaan tai lupa‐asiakirjoihin (A 10.9.1999/895, 76 §). Mikäli suoritettu katsel‐

mus tai tarkastus antaa aihetta huomautuksiin, antaa Uuraisten kunnan raken‐

nustarkastaja kirjallisen määräyksen tarvittavista toimenpiteistä sekä määräajan, 

jona virhe tulee poistaa ja korjata (Minkkinen 2013). 

 

Aloituskokous 

 

1.1.2000 voimaan tulleessa Maankäyttö‐ ja rakennuslaissa on määrätty aloitus‐

kokouksen järjestämisestä. Aloituskokouksen järjestämisestä on hyötyä raken‐

tamisen virheiden välttämisessä ja lopputuloksen laadun parantamisessa (Mink‐

kinen 2013). 

 

Aloituskokouksessa voidaan täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä 

edellytetään huolehtimisvelvollisuuden täyttämiseksi. Maankäyttö‐ ja rakennus‐

asetuksen 74 § mukaan aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan  

 lupa‐asiakirjoissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet 

 hankkeen suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet 

 rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja työvaiheiden tarkastuksia suoritta‐

vat henkilöt 

 muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi. 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Aloituskokouksen perusteella rakennusvalvontaviranomainen harkitsee, tarvi‐

taanko erillistä selvitystä toimenpiteistä rakentamisen laadun varmistamiseksi. 

(L 5.2.1999/132, 121 §.) 

 

Aloituskokous tulee järjestää ennen rakennustyön aloittamista ja siellä tulee olla 

rakennustarkastajan lisäksi läsnä ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tä‐

män edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja (A 

10.9.1999/ 895, 74 §). Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A1 ohjeessa 

6.1.2 korostetaan aloituskokouksen merkitystä kertarakentajan kohdalla. Toi‐

saalta siinä todetaan, että aloituskokouksen pitämisestä voidaan luopua silloin, 

kun tiedetään, että kyseessä on osaava suunnittelu‐, toteutus‐ sekä valvontahen‐

kilöstö ja rakennuttaja on antanut rakennuslupahakemuksen yhteydessä selvi‐

tyksen siitä, että hänen huolehtimisvelvollisuutensa täyttyy. 

 

Pohja, rakenne ja hormikatselmus sekä muut rakennusluvassa määrätyt 

katselmukset 

 

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi hakemuksesta sallia, että muu kuin 

asuinrakennuksen rakentaminen saadaan hyväksytyn valvontasuunnitelman 

mukaisesti uskoa rakennuttajan valvottavaksi, jolloin kyseessä on rakennuttaja‐

valvonta. Hyväksyessään valvontasuunnitelman rakennusvalvontaviranomainen 

päättää, miltä osin viranomaisvalvontaa ei tarvita. Hyväksytty rakennuttaja‐
valvonta tai asiantuntijatarkastus ei kuitenkaan supista rakennusvalvonta‐

viranomaisen toimivaltaa tarvittaessa puuttua luvanvastaiseen taikka säännök‐

sistä tai määräyksistä poikkeavaan rakentamiseen. (L 5.2.1999/132, 151 §.)  

 

Uuraisten kunnan rakennustarkastaja toteaa aloituskokouksessa, että vastaava 

työnjohtaja hoitaa pohjakatselmuksen sekä hormi‐ ja rakennekatselmuksen. Ra‐

kennustarkastaja pyrkii kuitenkin itse suorittamaan edellä mainituista katsel‐

muksista hormi‐ ja rakennekatselmuksen. (Minkkinen 2013.) 

 

Hormikatselmus suoritetaan silloin, kun savuhormi on vielä näkyvillä eli kun sitä 

ei ole lämmöneristetty. Rakennekatselmuksessa puolestaan tarkastetaan raken‐

nuksen runko, muut kantavat rakenteet sekä vesikatto. Suomen rakentamismää‐
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räyskokoelman mukaan rakennekatselmus suoritetaan kun kantavat rakenteet 

sekä niihin liittyvät veden‐, kosteuden‐, äänen‐ ja lämmöneristystyöt sekä palo‐

turvallisuuteen liittyvät työt on tehty. (Suomen rakentamismääräyskokoelma A1, 

määräys 9.2.1.) 

 

Rakennustyön tarkastusasiakirja 

 

Maankäyttö‐ ja rakennuslain 150 §:n mukaan rakennustyöstä on pidettävä tar‐

kastusasiakirjaa, johon rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja tarkastuksia suorit‐

tavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastukset. Tarkastusasiakirjaan 

tehdään merkinnät katselmuksista, viranomaisten toimittamista tarkastuksista 

sekä vastaavan työnjohtajan vastattavaksi määrätyistä työn suoritusten tarkas‐

tuksista. (L 5.2.1999/132, 150 §.) Tämän avulla pyritään varmistamaan raken‐

nustyön asianmukaisuus (Suomen rakentamismääräyskokoelma A1, kohta 7.1). 

 

Tarkastusasiakirjan tulee sisältää ne asiat, joiden avulla tulee varmistetuksi, että 

rakennushanke toteutuu rakentamista koskevien säännösten ja määräysten, 

myönnetyn luvan ja hyväksyttyjen suunnitelmien sekä hyvän rakentamistavan 

mukaan. Hankkeessa tulee ennalta määritellä keskeiset riskit ja sisällyttää niitä 

koskevat työ‐ ja rakennusvaiheiden tarkastukset työmaan tarkastusasiakirjaan. 

(Suomen rakentamismääräyskokoelma A1, määräys 7.1.1.) 

 

Tarkastusasiakirjaan kuuluvia olennaisia asioita ovat mm. 

 rakennustyön aloittamisen edellytysten tarkistaminen 

 kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytysten varmista‐

minen 

 rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen sekä pitkäaikaiskestävyy‐

teen liittyvien keskeisten työvaiheiden tarkastukset 

 rakentamisen suunnitelmien mukaisuuden varmentaminen tai maininta 

poikkeamisen hyväksymisestä 

 rakennuksen käyttö‐ ja huolto‐ohjetta varten tarpeellisen tiedon kokoa‐

minen 

 katselmusten ja muiden viranomaistarkastusten merkitseminen 



  24 

 loppukatselmuksen toimittamisen edellytysten varmistaminen (Suomen 

rakentamismääräyskokoelma A1, määräys 7.1.2). 

 

Rakennustyön tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatsel‐

muspöytäkirjaan ja sen yhteenveto arkistoidaan rakennuksen lupa‐asiakirjojen 

yhteyteen (A 10.9.1999/895, 77 §). 

 

Rakennuksen käyttö ja huoltoohje 

 

Maankäyttö‐ ja rakennusasetuksen 66 §:n mukaan käyttö‐ ja huolto‐ohje on laa‐

dittava sellaista rakennusta varten, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työs‐

kentelyyn. Ohjeessa tulee olla tarvittavat tiedot rakennuksesta sekä sen osista ja 

laitteista, jotta rakennusta voidaan käyttää ja huoltaa asianmukaisesti. Käyttö‐ ja 

huolto‐ohjeen avulla siis mahdollistetaan suunnitelmallinen kiinteistönpito (Mä‐

kinen 1998, 58). 

 

Kun käyttö‐ ja huolto‐ohjeen laatimista vaaditaan rakennusluvassa, voidaan 

varmistua siitä, että suunnittelu‐ ja urakointivaiheessa huomioidaan käyttö‐

ikätekijät (Mäkinen 1998, 58). Enintään kahden asunnon pientaloissa käyttö‐ ja 

huolto‐ohje voidaan rajata niihin rakennusosiin ja teknisiin järjestelmiin, joiden 

hoidon ja huollon puutteilla on vaikutus rakennuksen käyttäjän turvallisuuteen 

ja terveyteen (Suomen rakentamismääräyskokoelma A4, määräys 2.2). 

 

Rakennuksen käyttöönotto ja loppukatselmus 

 

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuk‐

sessa käyttöön hyväksytty. Muuhun kuin maankäyttö‐ ja rakennuslakiin perustu‐

vat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset 

eli esimerkiksi sähkölaitteiden käyttöönottotarkastukset on suoritettava tätä 

aikaisemmin. (L 5.2.1999/132, 153 §.) 

 

Loppukatselmuksen suorituksen edellytyksenä on, että rakennustyö on valmis, 

rakennus on kaikilta osin otettavissa käyttöön ja viranomaisvalvonnan velvoit‐

tamat tarkastukset on suoritettu hyväksytysti. Loppukatselmusta on haettava 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luvan voimassaoloaikana riittävän ajoissa ennen rakennuksen aiottua käyttöön‐

ottoa. (Suomen rakentamismääräyskokoelma A1, määräys 10.3.) Loppukatsel‐

musta haettaessa tulee rakennuksen käyttö‐ ja huolto‐ohjeen, jos sellainen on 

määrätty laadittavaksi, olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa ra‐

kennuksen omistajalle (L 5.2.1999/132,153 §). 

 

Rakennus tai sen osa voidaan hyväksyä käyttöön otettavaksi suorittamalla osit‐

tainen loppukatselmus eli käyttöönottokatselmus, jossa tulee erityisesti huoleh‐

tia siitä, että käyttöön hyväksytty rakennuksen osa on turvallinen, terveellinen ja 

käyttökelpoinen (Suomen rakentamismääräyskokoelma A1, määräys 10.1). Uu‐

raisten kunnalla käyttöönoton hyväksymisen perusteina ovat mm. pistorasioiden 

ja sähkökatkaisijoiden turvallisuus, rakennuksen numeron ja postilaatikon sijoit‐

taminen paikoilleen, hätäpoistumistiet sekä terassi‐ ja parvekekaiteiden paikal‐

laan olo tai vaihtoehtoisesti kulun estäminen esimerkiksi poistamalla ulko‐ovista 

kahvat (Minkkinen 2013). Osittaisessa loppukatselmuksessa hyväksytty raken‐

nuksen osa tulee erottaa työmaaksi jäävästä osasta turvallisesti (Suomen raken‐

tamismääräyskokoelma A1, määräys 10.1). 

 

Loppukatselmuksessa kiinnitetään huomiota mm. seuraaviin asioihin: 

 rakennusluvassa tai aloituskokouksessa määrätyt velvoitteet on täytetty 

 tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty ja sen yhteenveto on arkis‐

toitavissa 

 muihin lakeihin perustuvat tarkastukset on suoritettu (Suomen rakenta‐

mismääräyskokoelma A1, määräys 10.5). 

 

Loppukatselmuksesta laaditaan pöytäkirja, johon merkitään mm. rakennustyön 

tarkastusasiakirjan pitämiseen, rakennuksen käyttö‐ ja huolto‐ohjeen valmistu‐

miseen, muihin pidettyihin tarkastuksiin, rakennuskohteen käyttöön hyväksymi‐

seen sekä mahdollisista suunnitelmista poikkeamiseen liittyvät tiedot (Suomen 

rakentamismääräyskokoelma A1, määräys 10.5). Rakennusvalvontaviranomai‐

nen antaa loppukatselmuksessa määräajan, jolloin mahdollisten korjattavien 

puutteiden tulee olla valmiit (Suomen rakentamismääräyskokoelma A1, määräys 

10.2). 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3.1.5 Jäte‐ ja hulevesien käsittelyn ohjaus 

 

Viemäriverkon ulkopuolisten talousvesien käsittelyjärjestelmien rakentamista 

valvoo rakennusvalvontaviranomainen eli Uuraisilla ympäristölautakunta. Kiin‐

teistökohtaisista järjestelmistä on puolestaan annettu säädöksiä lainsäädännössä 

ja haja‐asutusalueen jätevesiasetuksessa. Jätevesiasetusta ei tarvitse soveltaa, 

mikäli 

 kiinteistö on liitetty yleiseen vesihuoltolaitoksen viemäriin, 

 toimintaan on haettava ympäristölupaa tai 

 jätevesiä syntyy niin vähän, ettei niistä voi aiheutua haittaa ei kyseistä 

asiaa jouduta lupaharkinnassa pohtimaan. (Uuraisten kunnan ympäris‐

tönsuojelumääräysten perustelut 2013.) 

 

Jätevesien käsittelyä viemäriverkon toiminta‐alueella ohjaa vesihuoltolaki 

119/2001. Kiinteistöillä, jotka ovat viemäriverkon toiminta‐alueen ulkopuolella 

tai ovat saaneet vesihuoltolain 11§:n perusteella vapautuksen viemäriverkostoon 

liittymisestä, jätevesien käsittelyä ohjaa ympäristönsuojelulain 86/2000 luku 3a 

ja valtioneuvoston asetus 209/2011 eli niin sanottu jätevesiasetus.  

 

Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko kunnan alueella, jollei määrä‐

yksiä ole erikseen rajattu koskemaan vain osaa kunnan alueista (Uuraisten kun‐

nan ympäristönsuojelumääräysten perustelut 2013). Kunnan ympäristön‐

suojeluviranomainen voi myöntää poikkeuksen ympäristönsuojelumääräyksestä 

siinä mainituin perustein. Kuitenkin ennen ympäristönsuojelumääräysten anta‐

mista on asianomaiselle elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskukselle varattava 

tilaisuus lausunnon antamiseen. (L 4.2.2000/86, 19 §.) 

 

3.2 Päätöksenteko 

 

Rakennusvalvontaviranomaisena Uuraisten kunnassa toimii ympäristölautakun‐

ta. Rakennusvalvontaviranomaisen alaisuudessa toimii yksi rakennustarkastaja, 

jolle on siirretty kaikki päätäntävalta kaikkien rakennuslupien osalta. Suunnitte‐

lutarveratkaisuista ja poikkeamisluvista päättää ympäristölautakunta. Oikeus‐
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vaikutteisten osayleiskaavojen alueella suunnittelutarveratkaisujen päätösvalta 

on siirretty rakennustarkastajalle, pois lukien rantaosayleiskaava. (Minkkinen 

2013.) 

 

Kunnan poikkeamisvalta 

 

Kunta voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen maankäyttö‐ ja rakennuslaissa 

säädetyistä tai sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä kos‐

kevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista (L 5.2.1999/ 

132, 171 §). Poikkeaminen ei kuitenkaan saa 

 aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käy‐

tön muulle järjestämiselle 

 vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista 

 vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden 

saavuttamista (L 5.2.1999/132, 172 §). 

 

Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakenta‐

miseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö‐ tai muita vaiku‐

tuksia (L 5.2.1999/132, 172 §). Poikkeamislupaa varten on pyydettävä elinkei‐

no‐, liikenne‐ ja ympäristökeskuksen lausunto aina, kun poikkeaminen koskee  

 aluetta, jota koskevat erityiset valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 luonnonsuojelun kannalta merkittävää aluetta 

 rakennussuojelun kannalta merkittävää kohdetta tai aluetta 

 maakuntakaavassa virkistys‐ tai suojelualueeksi varattua aluetta (L 

5.2.1999/132, 173 §). 

 

Sekä suunnittelutarveratkaisuista, että poikkeamislupapäätöksistä tulee välittö‐

mästi tiedottaa Elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskukselle (A 10.9.1999/895, 

88 §). ELY‐keskuksella on tarvittaessa oikeus valittaa päätöksistä. 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3.3 Yhteistoiminta muiden kuntien kanssa 

 

Keski‐Suomen alueen kuntien oli aiemmin tapana järjestää kerran vuodessa ko‐

koontuminen, jossa käytiin läpi ajankohtaisia asioita rakennusvalvontaan liitty‐

en. Ajan myötä yhteistoiminta kuitenkin hiipui, kunnes se käynnistettiin uudel‐

leen Jyväskylän kaupungin toimesta 2011. Aluksi mukaan kuului ainoastaan Jy‐

vässeudun kuntia. Nyt toimintaa on laajennettu niin, että mukaan kutsutaan koko 

Keski‐Suomen alueen rakennusvalvontatoimistot. (Minkkinen 2013.) 

 

Yhteistoiminnan tarkoituksena on yhtenäistää käytäntöjä eri kuntien rakennus‐

valvonnoissa. Tapaamisissa käsitellään muun muassa taksa‐ ja lupamenettelyjä 

sekä voimassa olevien säännösten tulkintoja. Esimerkiksi viime aikoina esillä 

ovat olleet paloturvallisuusmääräykset. Tällä hetkellä yhteistoimintakokouksia 

järjestetään muutamia kertoja vuodessa, eri kunnissa kokoontuen. (Minkkinen 

2013.) 

 

Keski‐Suomen alueellisen yhteistoiminnan ohella yhteistyötä ja verkostoitumista 

järjestetään valtakunnallisestikin. Rakennustarkastusyhdistys (RTY) sekä  

Finnish Consluting Group (FCG) järjestävät tahoillaan vuosittaiset valtakunnalli‐

set neuvottelupäivät, joissa eri kuntien rakennustarkastajat ja muu rakennusval‐

vontojen henkilöstö tapaavat toisiaan ja keskustelevat asioista järjestetyn ohjel‐

man ohessa. (Minkkinen 2013.) 

 

4   RAKENNUSVALVONTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN 

 

4.1 Kehittämisprosessin tavoitteet 

 

Rakennusvalvontapalveluiden kehittämisen tavoitteena on parantaa ja järkeistää 

kunnan toimintaa kyseisten palveluiden tuottajana. Kun rakennusvalvonnan si‐

säinen toiminta on kunnossa, heijastuu se oletettavasti suoraan myös rakennus‐

valvonnan asiakkailleen antaman palvelun tasoon ja laatuun. 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Uuraisten kunnan rakennusvalvonnan toiminnan nykytilaa ja kehittämistoimiin 

liittyviä haasteita on arvioitu teknisen toimen toimihenkilöiden pitämillä keskus‐

teluilla, joissa olin itsekin mukana. Keskusteluissa sovittiin nykytilanteen arvi‐

oinnin jälkeen kehittämisprosessin tavoitteet ja pohdittiin yhdessä keinoja, joi‐

den avulla asetetut tavoitteet pyritään toteuttamaan. 

 

Uuraisten kunnan rakennusvalvonnan kehittämisprosessin tämänhetkisiä ja tu‐

levaisuuden tavoitteita ovat: 

 asiakaspalvelun parantaminen 

 rakennuslupaprosessin sujuvuuden parantaminen 

 resurssien parempi hyödyntäminen, voimavaroista huolehtiminen 

 rakentamisen laadun parantaminen 

 taksapolitiikan saattaminen ajan tasalle 

 rakennusvalvontahenkilöstön lisäkoulutuksen järjestäminen ja tukemi‐

nen. 

 

Opinnäytetyössä otetaan kantaa pääasiassa kolmeen ensimmäiseen kohtaan. Ne 

myös pyritään toteuttamaan kunnassa ensisijaisesti. Loput tavoitteet jäävät tek‐

nisen toimen toimihenkilöiden pohdittavaksi myöhemmissä kehitysprosesseissa. 

 

4.2 Kehittämisprosessin haasteet 

 

Uuraisten kunta on pieni kunta, jossa toimihenkilöiden vaihtuvuus on vähäistä. 

Tämän vuoksi kunnassa saattaa olla syntyneet niin vakiintuneet toimintatavat, 

että niiden muuttaminen voi vaatia henkilöstöltä paljon ja olla siten vaikeaa. Vi‐

ranomaisten lisäksi asiakkaat saattavat kokea tietynlaiset muutokset uhkana 

maaseudun erityispiirteiden huomioimiselle, mikä tulee muistaa kehittämistoi‐

mia pohdittaessa. 

 

Yksi ero maaseudulla ja kaupungissa toimivien rakennusvalvontojen välillä liit‐

tyy esimerkiksi asiakkaiden odotuksiin saada maaseudulla joustavampaa palve‐

lua kuin kaupungeissa. Joustavuutena voidaan käsittää esimerkiksi se, että ra‐
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kennustarkastaja on tavoitettavissa ilman ajanvarausta, mistä yleensä aiheutuu 

häiriötä rakennustarkastajalle sekä jonkin verran myös muulle teknisen toimen 

henkilöstölle. 

 

Asiakkailla on usein myös kova kiire asioiden käsittelyn suhteen. Heillä saattaa 

olla luvanhakuvaiheessa jo talopaketti tilattuna ja rakennusvalvonnassa asioimi‐

nen sekä viranomaisen suorittamat valvontatoimet tuntuvat välttämättömiltä, 

hankkeen suorittamista hidastavilta asioilta. Yhtenä asiakaspalvelun parantami‐

seen liittyvänä tavoitteena onkin saada osoitettua rakennusvalvonnan asiakkaille 

puolueettoman neuvonnan ja ohjauksen hyödyt. Heitä ohjataan kääntymään ra‐

kennusvalvontaviranomaisen puoleen hyvissä ajoin eli heti rakennushankkeen 

suunnittelun alkuvaiheessa. 

 

Laadukkaan lopputuotteen varmistamiseksi tulisi rakennuttajan käyttää apu‐

naan osaavia ammattilaisia. Jyvässeudun alueella on käytettävissä päteviä suun‐

nittelijoita, mutta ongelmana on, että rakennuttajat eivät ymmärrä pääsuunnitte‐

lijan roolia rakennushankkeessa. Osaavien suunnittelijoiden käytön puute kuor‐

mittaa jonkin verran kunnan viranomaisohjausta ja sitä kautta hidastaa esimer‐

kiksi rakennuslupaprosessin sujuvuutta.  

 

Edellä mainittujen haasteiden lisäksi Uuraisten kunnan väestönkasvu ja runsas 

pientalorakentaminen saattavat etenkin tulevaisuudessa aiheuttaa ongelmia niin 

lupakäsittelyihin kuin muidenkin palvelujen järjestämiseen resurssien niukkuu‐

den vuoksi. Lisäksi Uuraisilla tulee lisääntymään mm. työpaikkarakentaminen 

vuoden alusta voimaan tulleen Hirvaskankaan laajan asemakaava‐alueen myötä. 

Tästäkin aiheutuu uusia haasteita rakennusvalvonnalle. 

 

Rakennusvalvontaa kuormittaa oletettavasti myös valtakunnallisellakin tasolla 

ongelmia aiheuttava jatkuva rakennusvalvonnan vaatimustason ja työkuorman 

kasvaminen. Rakentamisessa korostetaan koko ajan enemmän turvallisuus‐, 

energia‐ ja ympäristöasioita, minkä vuoksi viranomaisen on yritettävä pitää tie‐

tonsa päivitettyinä näiden asioiden suhteen. 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Rakennusvalvonnan viranomaisilta oletetaan joustavuutta, hyvää palvelua ja 

neuvoja. Tehtävä ei ole helppo, sillä näiden lisäksi heidän tulee myös pitää huoli 

voimassa olevan lain oikeasta tulkinnasta sekä omien toimiensa puolueettomuu‐

desta ja vastata tekemistään päätöksistä. 

 

4.3 Rakennusvalvonnan tämänhetkisen toimivuuden arviointi 

 

4.3.1 Rakennuslupaprosessi 

 

Rakennuslupaprosessi ja rakentamisen suoritus ennakkoneuvotteluista loppu‐

katselmukseen on rakentajan kannalta rakennusvalvonnan toiminnoista tärkein. 

Se koostuu viranhaltijan antamasta ohjauksesta ja neuvonnasta ennen luvanha‐

kua, rakennusluvan hakemisesta, rakennuslupapäätöksen tekemisestä sekä ra‐

kennustyön aikaisesta ohjauksesta, neuvonnasta ja valvonnasta sekä loppukat‐

selmuksesta, johon rakennusprosessi päättyy. 

 

Uuraisten kunnalla on käytössään vain yksi rakennustarkastaja, joka toimii sa‐

malla toimialajohtajana ja vastaa mm. maankäyttöön liittyvistä asioista. Oman 

arvionsa mukaan yli puolet hänen työajastaan kuluu muiden kuin rakennusval‐

vontaan liittyvien asioiden hoitoon. Rakennuslupiin liittyvissä tehtävissä toimis‐

tosihteeri hoitaa suurimman osan rakennuslupien valmistelusta, kuten lupapää‐

tösten Rakennusvalvonta ‐ohjelmaan syöttämisen sekä puuttuvien asiakirjojen 

pyytämisen ja vastaanoton.  

 

Monessa kunnassa vastaavaa rakennuslupien ja sitä kautta myös katselmusten 

määrää hoitaa yksinomaan siihen tehtävään tarkoitettu henkilö. Kehittämispro‐

sessin yhteydessä onkin syytä arvioida, onko rakennustarkastajan tehtävänkuva 

tällä hetkellä sellainen kuin sen kuuluisi olla. Tulevaisuutta ajatellen olisi syytä 

pohtia rakennustarkastajan viran eriyttämistä siten, että kunnalla olisi käytös‐

sään rakennustarkastaja, joka pystyy keskittymään enemmän rakennusvalvon‐

taan liittyviin asioihin, eli kaikkiin lupa‐, neuvonta‐ ja valvonta‐asioihin. 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Loma‐aikoihin on kunnassa varauduttu tekemällä mahdollisimman paljon töitä 

ennakkoon ja ilmoittamalla asiakkaille loma‐ajankohdasta ja siitä aiheutuvista 

lupien käsittelyjen viivästymisistä. Uuraisten kunnanvirasto on kesällä kiinni 

neljän viikon ajan, jolloin teknisen toimen henkilöstö vuorottelee siten, että tar‐

peellinen ohjaus ja kiireellisimmät katselmukset pystytään hoitamaan, mutta 

lupien käsittelyä ei suoriteta. 

 

4.3.2 Rakennuslupamaksut 

 

Vuodelle 2013 on Uuraisten kunnan rakennuslupamaksua nostettu kymmenellä 

prosentilla, jolloin uuden rakennuksen perusmaksu on 111,30 € ja kokonaisalan 

mukainen maksu 1,70 € / m2. Tällöin uusi maksu 150 m2:n suuruiselle omakoti‐

talolle on 366,3 € lukuun ottamatta muita rakennusvalvonnan palveluista aiheu‐

tuvia kustannuksia. Tämä on melko alhainen verrattuna taulukossa 2. esitettyjen 

Keski‐Suomen alueelta poimittujen vertailukuntien maksuihin. Uuraisten kunnan 

olisikin hyvä päästä lähemmäksi esimerkiksi Petäjäveden ja Pihtiputaan raken‐

nuslupataksoja. 

 

Taulukko 2. Rakennuslupamaksut 150 m2:n suuruiselle omakotitalolle. 

Kunta  Asukasluku  Rakennuslupamaksu (perusmaksu + ala €/m2) 

Saarijärvi  10 242  175 – 265 € + 2,8 € /m2 x 150 m2 = 595 – 685 € 

Äänekoski  20 227  180 € + 2,9 € /m2 x 150 m2 = 615 € 

Petäjävesi  4 105  150 € + 2,2 € /m2 x 150 m2 = 480 € 

Pihtipudas  4 431  150 € + 2,70 € /m2 x 150 m2 = 555 € 

Konnevesi  2 884  90 € + 1,2 € /m2 x 150 m2 = 270 € 

 

Kunnan tarjoama palvelu on tällä hetkellä enemmän kuin mitä laki velvoittaa. 

Rakennuslupamaksujen hinnat ovat alhaiset verrattuna palvelutasoon ja suosi‐

tuksiin nähden. Maksujen määrää olisikin järkevää korottaa lisää viimeistään 

vuoden 2014 alussa. Axelssonin (2010) mukaan alhainen rakennuslupamaksu ei 

ole kunnalle kilpailu‐ eikä vetovoimatekijä. Huomioitava on myös, että rakennus‐

valvonnan viranomaistehtävät ovat kaikille kunnille samanlaisia (Axelsson 

2010). 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Rakennuslupamaksuihin liittyvä haaste on se, että tällä hetkellä lupamaksuilla 

saadaan katettua alle puolet rakennusvalvonnan kustannuksista. Lupamaksujen 

korottamisella pystyttäisiin luomaan enemmän resursseja ja kattamaan esimer‐

kiksi tulevaisuuden sähköiseen asiointiin siirtymisestä aiheutuvia kustannuksia. 

 

4.3.3 Sähköinen asiointi 

 

Uuraisten kunnalla on ollut useamman vuoden ajan verkossa rakennuslupaha‐

kemus Word‐tiedostona, jonka asiaks voi ladata omalle koneelle täydennettäväk‐

si ja tallentaa keskeneräisenä. Luvanhakija voi siten lähettää lomakkeen esimer‐

kiksi pääsuunnittelijalle lisäysten tekemistä varten tai tarkastettavaksi ennen 

rakennuslupahakemuksen jättämistä kunnanvirastolle. Koneella täytetyt hake‐

mukset ovat selkeästi luettavissa eikä niissä ole kynällä tehtyjä sotkuja tai korja‐

uksia. 

 

Rakennuslupahakemuksia otetaan vastaan sähköisesti esimerkiksi Jyväskylässä. 

Sähköinen rakennuslupahakemus on ollut siellä käytössä muutaman vuoden ajan 

ja kokemukset ovat sekä hyviä että huonoja.  Ainakin vielä toistaiseksi sähköinen 

lupahakemusten vastaanotto työllistää rakennusvalvontaviranomaista paljon. 

Asiakkaan ohjaaminen ja neuvominen on helpompaa ja nopeampaa kun asiakas 

on konkreettisesti paikalla. Sähköiset asiointipalvelut ovat myös lisänneet kana‐

via, joihin pitää vastata. Ongelmana on, kuinka lupainsinööri saa luotua kirjalli‐

sesti täsmällisen ja yksitulkintaisen vastauksen. Edellä mainittujen lisäksi säh‐

köisten hakemusten ja liitteiden ongelmana on se, että vielä ei ole käytössä säh‐

köistä arkistointia. (Ström 2013.) 

 

Uuraisten kunnassa oli vuonna 2011 varattu määrärahoja arkiston sähköiseen 

muotoon muuttamista varten. Tavoitteena oli lähteä mukaan ympäristöministe‐

riön kehittämän SADe‐hankkeen rakennusvalvonta –osaan, mutta resurssien 

puutteen vuoksi osallistuminen ei lopulta ollut mahdollista. Tämän vuoksi säh‐

köiseen arkistointiin ja asiointiin ei ole toistaiseksi pystytty panostamaan. 



  34 

4.3.4 Kaavoitus  

 

Uuraisten kunta toimii isäntäkuntana kolmen kunnan aluearkkitehtitoiminnassa, 

joka tarkoittaa, että Uuraisten, Multian ja Petäjäveden alueilla on yhteinen alue‐

arkkitehti. Aluearkkitehti toimii kunnalla kaavoituksen asiantuntijana ja hoitaa 

kaavahankkeiden valmistelua sekä lisäksi avustaa rakennusvalvontaa asiantunti‐

jana, mm. lausunnonantajana.  

 

Uuraisten kunta on panostanut maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen. 

Kaavoitus on tällä hetkellä aktiivista, sillä kunnalla on useita yleis‐ ja asemakaa‐

voja laadinnassa.  Hyvänä esimerkkinä kaavoituksen tilasta voidaan pitää vuoden 

2013 alussa voimaan tullutta, kokonaan uutta asemakaavaa Hirvaskankaan alu‐

eella, joka on pinta‐alaltaan noin kaksinkertainen kirkonkylän asemakaava‐

alueeseen verrattuna. Tätä ennen Hirvaskankaalla oli voimassa oikeusvaikuttei‐

nen yleiskaava. Ennen asemakaavan laatimista vilkkaasti rakentuvalla Hirvas‐

kankaan alueella käsiteltiin vuosittain paljon suunnittelutarveratkaisuja, jotka 

asemakaavan voimaantultua jäivät tarpeettomiksi.  

 

Vanhentuneet tai toteutumatta jääneet kaavat luovat keskeneräistä ympäristöä ja 

jättävät alueen palvelut sekä kunnallistekniikan vajaatehoisiksi. Lisäksi ne vaike‐

uttavat rakennusvalvontaviranomaisen lupaharkintaa ja aiheuttavat kiinteistön‐

omistajille epäselvyyttä tontin käyttömahdollisuuksista. Uuraisten asemakaava 

on muutettu sähköiseen muotoon 1990 luvun loppupuolella, jolloin kaava samal‐

la tarkastettiin. Tarkastuksen jälkeen on tehty kaavamuutoksia useilla alueilla. 

(Minkkinen 2013.) 

 

4.3.5 Rakennusjärjestys 

 

Uuraisten kunnan voimassa oleva rakennusjärjestys on vuodelta 2002. Uusi ra‐

kennusjärjestysehdotus on ollut nähtävillä vuonna 2012, mutta sen hyväksymis‐

käsittely on tällä hetkellä kesken. Kuntaliitto on luonut uuden mallin rakennus‐

järjestyksen luomiselle. Tarkoituksena onkin siirtää vireillä olevan, vanhan mal‐
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lin mukaisen rakennusjärjestysehdotuksen asiat suoraan siihen ja viedä käsittely 

sitten loppuun. 

 

Rakentamistapaohje 

 

Ympäristölautakunta voi antaa rakentamisen ohjaamiseksi alueellisia tai koko 

kuntaa koskevia rakentamistapaohjeita. Niiden tavoitteena on, että asuinaluei‐

den uusi rakennuskanta sopeutuu ympäristönsä olemassa olevaan rakennuskan‐

taan ja luonnonympäristöön. Ohjeiden tulee edistää alueen ominaispiirteisiin ja 

paikallisiin olosuhteisiin sopivaa rakentamista. Tällä hetkellä ympäristölautakun‐

ta on antanut uudisrakentamista koskevat rakentamistapaohjeet Hirvaskankaan 

asemakaavaan liittyen. Rakentamistapaohje on asemakaavan määräyksiä täyden‐

tävä ja tarkentava suositus alueen rakentamiseksi. Ohjeet eivät ole velvoittavia, 

mutta niitä tulee pyrkiä noudattamaan. 

 

Uuraisten kunnan rakennusjärjestyksessä on myös määrätty, että vanhojen oma‐

leimaisten alueiden ja rakennusten säilymiseen tulee kiinnittää erityistä huomio‐

ta uudisrakentamisessa, perusparantamisessa ja ympäristönhoidossa. 

 

4.4 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 

 

4.4.1 Ennakko‐ohjauksen tehostaminen 

 

Tavoitteena on, että rakentaminen olisi laadukasta ja että lopputuotteena oleva 

rakennus vastaa käyttäjien tarpeita rakennuksen koko elinkaaren aikana. Sen 

vuoksi rakentamisen ohjauksessa korostetaan enemmän rakentamisen laatuun 

panostamista. Laadun saavuttamiseksi on tärkeää käyttää päteviä suunnittelijoi‐

ta ja työnjohtajia ja palkata pääsuunnittelija jo heti hankkeen alussa. Hankkeessa 

mukana olevat ammattitaitoiset toimijat osaavat auttaa rakentajaa esimerkiksi 

oikeissa ja kannattavissa materiaalivalinnoissa sekä talopaketin valinnassa ja 

tilaamisessa. 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Rakentajalle selvitetään, mitä rakennuttajan huolehtimisvelvollisuus tarkoittaa, 

jotta he palkkaisivat pääsuunnittelijan heti hankkeen alussa. Lisäksi korostetaan, 

että hyvä ennakkosuunnittelu synnyttää kustannus‐ ja aikataulusäästöjä raken‐

tamisen myöhemmässä vaiheessa, virheiden mahdollisuuksien vähenemisestä 

puhumattakaan. 

 

Pientalorakentajille pidetään vilkkaimpina rakentamisajankohtina yhteisiä info‐

iltoja, jolloin tärkeistä asioista saadaan kerrottua useammalle mahdolliselle ra‐

kentajalle. Aluekohtaisten rakentajailtojen järjestäminen ei pääsääntöisesti ole 

mahdollista, koska Uuraisilla ei ole alueita joissa tulisi kerralla rakenteille kaikki 

tontit. Infoillat kohdistetaankin niille, jotka harkitsevat rakentamisen aloittamis‐

ta ja tontin ostoa. Ohjaustuokion sisältöön kuuluu mm.  

 tonttitarjonnasta, kaavojen sisällöstä,  ja rakennustapaohjeista tiedotta‐

minen 

 etenemisohjeet tontinhankinnasta rakennuslupahakemuksen toimittami‐

seen 

 muistutus pääsuunnittelijan palkkaamisesta heti hankkeen alkuvaiheessa 

 Pientalorakentajan oppaan (Liite 2) jakaminen. 

 

4.4.2 Internet‐sivujen informatiivisuuden parantaminen 

 

Uuraisten kunnan Internet‐sivujen loogisuutta pyritään parantamaan. Rakennus‐

valvonnan sivuille lisätään linkki rakennuslupahakemukseen liittyviin lomakkei‐

siin sekä linkki, jonka alta löytyy lisätietoa, esimerkiksi Suomen rakentamismää‐

räyskokoelma, Maankäyttö‐ ja rakennuslaki sekä maankäyttö‐ ja rakennusasetus. 

Pientalorakentajan oppaalle (Liite 2) luodaan erillinen linkki, josta kyseinen ohje 

avautuu PDF‐tiedostona. Tiedoston asiakas voi halutessaan tulostaa tai tallentaa 

omalle tietokoneelleen. 

 

Kunta on tehnyt verkkosivujen päivitykseen liittyen tarjouskyselyn ja tarjousten 

vertailu sekä nettisivujen uudistuksen toteuttajan valinta on tällä hetkellä me‐

neillään. Tavoitteena on toteuttaa Internet‐sivujen päivitys syksyyn 2013 men‐

nessä. 



  37 

4.4.3 Lupaprosessin tehostaminen 

 

Tavoitteena on pitää lupien käsittelyaika kolmessa viikossa, edellyttäen, että 

asiakas toimittaa rakennuslupahakemukset täydellisine liitteineen. Käsittelyaika 

saattaa olla pidempi kesällä ja loma‐aikoina sekä tietysti silloin, kun asiakas toi‐

mittaa rakennusvalvontaan puutteellisen hakemuksen tai kaikkia tarvittavia liit‐

teitä ei ole mukana. Ennakko‐ohjaukseen panostamalla saadaan asiakkaille an‐

nettua tietoisuus siitä, että huolellisesti täytettyjen ja kaikki liitteet sisältävien 

rakennuslupahakemusten toimituksella asiat hoituvat nopeammin. 

 

Pientalorakentajan oppaan tarkoituksena on selventää omakotirakentamista 

suunnittelevalle asiakkaalle lupaprosessia sekä antaa hänelle selkeä käsitys siitä, 

mitä omakotirakentaminen on ja kuinka toivottuun lopputulokseen päästään 

aikataulussa, ilman turhia virheitä ja ylimääräisiä kustannuksia. Oppaan tavoit‐

teena on rakennustarkastajan kuormituksen vähentäminen, kun asiakkaalla on 

käytössään väline, josta selviää perustieto rakennushankkeeseen liittyvistä asi‐

oista sekä etenemisohjeet ja huomion arvoiset seikat. Näin ollen rakennustarkas‐

taja pystyy keskittymään ennakko‐ohjauksessa ja rakentamisen aikaisessa val‐

vonnassa yksityiskohtaisempiin asioihin. 

 

4.4.4 Sähköisen asioinnin käyttöönottoon valmistautuminen 

 

Suhtautuminen sähköiseen asiointiin on Uuraisten kunnassa myönteinen. Ra‐

kennusvalvonnan toimihenkilöt olisivat halukkaita ottamaan sähköisen raken‐

nuslupahakemuksen käyttöön mahdollisimman pian, mutta esteenä on resurssi‐

en ja määrärahojen puute. 

 

Uuraisten kunnalla on tällä hetkellä käytössään Logikan Rakennusvalvonta ‐

ohjelma, johon ei ole ainakaan toistaiseksi mahdollista yhdistää sähköistä raken‐

nusluvan hakua. Sähköiseen rakennuslupaan siirtyminen välittömästi edellyttäisi  

kunnalla käytössä olevan karttaliittymän vaihtoa esimerkiksi Teklan vastaavaan 

ohjelmaan. Ohjelmistomuutokset ja niihin liittyvä käyttökoulutus vaativat aina 

määrärahoja ja aikaa, tällä hetkellä siihen ei ole mahdollisuutta. 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Rakennusvalvonnassa on päätetty seurata meneillään olevan pilottihankkeen 

etenemistä. Ajatuksena on, että SADe‐hankkeen myötä lähiaikoina alkaa ilmestyä 

palveluntuottajien tarjouksia sähköiseen asiointiin soveltuvista ohjelmistoista ja 

päivityksistä. Uuraisten kunnan teknisellä toimella on päätetty odottaa, josko 

valtakunnan tasolla luotaisiin kunnille yleinen ohjeistus, joka helpottaisi sähköi‐

seen asiointiin siirtymistä. 

 

Vanhojen paperisten lupien muuttaminen sähköiseksi arkistoksi olisi hyvä esi‐

valmisteleva työ sähköiseen asiointiin liittyen. Ongelmana siinäkin ovat resurssi‐

en puute ja kustannukset. Sähköisen arkiston luominen on työläs prosessi ja en‐

nen siihen ryhtymistä onkin syytä olla varma esimerkiksi vaadittavista tiedosto‐

muodoista, jotta tallennetut piirustukset ovat hyödynnettävistä myöhemmin. 

 

4.4.5 Kaavoituksen ajanmukaisuudesta huolehtiminen 

 

Uuraisille on tehty viime vuosien aikana uusia kaava‐alueita, joiden myötä raken‐

taminen oletettavasti lisääntyy koko ajan. Maakuntakeskus Jyväskylästä siirtyy 

tällä hetkellä asukkaita ympäristökuntiin, eli mm. Uuraisille, lisääntyvässä mää‐

rin. 

 

Tällä hetkellä Uuraisten kunnassa on meneillään keskusta‐alueen osayleiskaava , 

jonka laatimisen yhteydessä tarkastetaan asemakaavan ajanmukaisuus. Kaavoi‐

tustyö on luonnosvaiheessa siten, että luonnos tulee nähtäville syksyllä 2013. 

 

Asema‐kaavan ajantasaisuuden arviointiin liittyvä päätöksenteko pyritään jat‐

kossa delegoimaan mahdollisimman alhaiselle tasolle eli valtuustotasolta lauta‐

kunnalle tai maankäytöstä ja suunnittelemisesta vastaavalle viranhaltijalle. Dele‐

gointi nopeuttaa asioiden käsittelyä. 

 

4.4.6. Resurssien säästäminen 

 

Rakennuslupaprosessiin liittyen voidaan resursseja säästää korostamalla raken‐

nushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuutta sekä suunnittelijoiden, eri‐
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tyisesti pääsuunnittelijan pätevyyttä. Pätevä pääsuunnittelija osaa neuvoa raken‐

tajaa oikein, jolloin rakennusvalvontaviranomaiselle osoitetut yhteydenotot ole‐

tettavasti vähenevät. 

 

Asiakkaiden palvelemista varten virastolle järjestetään tapaamisaika aamulle, 

jolloin rakennustarkastaja on asiakkaiden käytettävissä. Muuten tapaamisajat 

varataan puhelimitse. Monet asiakkaat ovat tottuneet saamaan palvelua saapues‐

saan paikalle ilman ajanvarausta ja tämän tavan poistamiseksi onkin varattava 

aikaa ja kärsivällisyyttä. Ilman ajanvarausta saapuvia asiakkaita palvellaan, mikä‐

li aikataulu sen sallii, mutta heille kerrotaan uusista toimintatavoista ja ohjeiste‐

taan varaamaan aika erikseen seuraavalla kerralla. 

 

Harkinnassa on, että virastolla pidettäisiin kerran viikossa ns. virastopäivä, jol‐

loin ovet olisivat suljettuina asiakkailta. Työntekijät saisivat tehdä töitään rau‐

hassa ilman asiakkaista aiheutuvaa hälinää ja häiriötä. Poikkeustapauksissa ta‐

paamisaikoja yms. voidaan varata kyseiselle päivälle etukäteen. Virastopäivä 

helpottaa töiden organisointia sekä parantaa työtehokkuutta. 

 

5   RAKENNUSVALVONNAN TOIMINTAOHJE 

 

5.1 Toimintaohjeen tarkoitus ja tavoitteet 

 

Prosessin kuvaaminen on osa prosessin kehittämistä, joka on lähtenyt liikkeelle 

kehittämistarpeen havaitsemisesta (JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012). Ra‐

kennusvalvonnan toimintaohjeessa kuvataan toiminta ennakko‐ohjauksessa ja 

rakennuslupaprosessissa. Koska rakennusvalvonnan tehtäväluettelo on laaja, 

jätetään muut tehtävät tässä vaiheessa huomioimatta. 

 

Uuraisten kunnassa rakennuslupaprosessiin osallistuu pääsääntöisesti ainoas‐

taan kaksi henkilöä. Heidän tulee itse pyrkiä tunnistamaan oman toimintansa 

heikot kohdat, jotta kehityksen tarpeessa olevat asiat saadaan selville. 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Prosessin kehittämisellä voi olla useita tavoitteita, mutta yleensä sillä tähdätään 

toiminnan tehostamiseen, toiminnan laadun ja palvelutason parantamiseen, on‐

gelmatilanteiden hallintaan sekä kustannussäästöjen aikaansaamiseen (JHS 152 

Prosessien kuvaaminen 2012). Tässä tapauksessa lähtökohtina ennakko‐

ohjaukselle ja rakennuslupaprosessin kehittämiselle olivat toiminnan tehostami‐

nen ja palvelun laadun parantaminen. Prosessin kuvaaminen on osa prosessin 

kehittämistä, joka yleensä lähtee kehittämistarpeen havaitsemisesta (JHS 152 

Prosessien kuvaaminen 2012).  

 

5.2 Käyttöönotto ja hyödyntäminen 

 

Toimintaohje laaditaan siten, että se etenee prosessien mukaisessa järjestykses‐

sä. Ennakko‐ohjaus pyritään kuvaamaan mahdollisimman loogisesti, rakennus‐

lupaprosessi on puolestaan jaettu osa‐alueisiin lupahakemuksen vastaanoton, 

sekä rakennusluvan ja lupapäätöksenpäätöksen käsittelyn mukaan. 

 

Toimintaohjeen avulla työntekijät voivat muodostaa ja kehittää uusia rutiineja. 

Kirjallisesta ohjeesta he saavat apua muutoksissa ja parannuksissa, sekä tukea 

toiminnassaan. Lisäksi toimintaohjeet toimivat itsearvioinnin pohjana, helpotta‐

vat vertailussa ja auttavat tunnistamaan ongelmakohdat, riskit ja virheet. Toi‐

mintaohjeen voi tarvittaessa esittää rakennusvalvonnassa asioivalle asiakkaalle.  

 

Prosessikuvauksia voidaan hyödyntää 

 työn kuormituksen mittaamisessa 

 työnjaon ja vastuiden selkiyttämisessä 

 resurssitarpeiden, ongelmatilanteiden ja päällekkäisyyksien selvittämi‐

sessä 

 uuden työntekijän perehdyttämisessä ja työnohjauksessa.  

Näiden lisäksi prosessikuvaukset auttavat palveluiden kehittämisessä, tulosten 

mittaamisessa, tietoturvariskien kartoittamisessa ja laadun arvioinnissa. (JHS 

152 Prosessien kuvaaminen 2012.) 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Uuraisten kunnassa tärkeimmät prosessikuvausten hyödyntämiskohteet ovat 

työn kuormituksen mittaamisessa sekä resurssitarpeiden selvittämisessä. Työn‐

jako ja vastuut on hyvä selvittää paperilla, vaikka pienessä, muutaman toimihen‐

kilön käsittämässä rakennusvalvonnassa niistä tuskin aiheutuu epäselvyyksiä. 

Tulevaisuudessa toimintaohjeet voivat olla hyvä apu perehdytys‐ ja työhönoh‐

jaustarkoituksissa. Uuraisten kunnan rakennusvalvonnan toimintaohjeet ovat 

opinnäytetyön lopussa liitteessä 1. 

 

5.3 Ylläpito ja kehittäminen 

 

Toimintaohjeen laadinnassa syntynyt toiminnan muutos tai kehitys ei saa jäädä 

kertatyöksi, vaan sen tulee johtaa jatkuvaan kehittämiseen ja vaikutusten mit‐

taamiseen (JHS 152 Prosessien kuvaaminen 2012). Uuraisten kunnan rakennus‐

valvonnan toimihenkilöiden tulee säännöllisin väliajoin keskustella laaditun toi‐

mintaohjeen toimivuudesta sekä tarpeen tullen muokata ja kehittää sitä. 

 

Uuraisten kunnassa olisi hyvä laatia toimintaohjeet myös muista rakennusval‐

vonnan tehtävistä, jotta niiden avulla saataisi resurssit mitoitettua oikein. Vastuu 

toimintaohjeen ajan tasalla pitämisestä on kunnan rakennustarkastajalla. 

 

6   YHTEENVETO 

 

Opinnäytetyössä selvitettiin Uuraisten kunnan rakennusvalvonnan nykytilanne, 

sovittiin toiminnan kehittämisen tavoitteet ja pohdittiin kehittämistoimenpiteet 

tavoitteiden saavuttamiseksi. 

 

Uuraisten kunnan rakennusvalvonnan tämänhetkisen toiminnan ongelmakoh‐

diksi havaittiin mm. resurssipula ja ennakko‐ohjaus. Kehitystoimenpiteinä pää‐

tettiin mm. panostaa ennakko‐ohjaukseen, sekä lupakäsittelyyn ja rakennustyön 

aikaiseen valvontaan. Yksi oleellinen kehittämistoimenpide oli rakennusvalvon‐

nan Internet‐sivujen päivitys ja informatiivisuuden parantaminen, joka on tällä 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hetkellä aluillaan. Uuraisten kunnassa aletaan myös jatkossa kiinnittää enemmän 

huomiota resurssien riittävyyteen ja voimavaroista huolehtimiseen.  

 

Opinnäytetyössä tehtiin rakennusvalvonnan toimihenkilöiden käyttöön toimin‐

taohje ennakko‐ohjausta ja rakennuslupien käsittelyprosessia varten. Toiminta‐

ohjeen oli tarkoitus olla ensisysäys toiminnan kehittämiselle ja kun kaikki raken‐

nusvalvonnan tehtävät on ohjeistettu, voidaan toimintaohjeen avulla määrittää 

tarvittavat resurssit. Toimintaohjeen lisäksi opinnäytetyön ohessa laadittiin 

kunnan verkkosivuille tuleva sekä rakennusvalvonnassa paperiversiona jaettava 

Pientalorakentajan opas. 

 

7   POHDINTA 

 

Opinnäytetyöprosessi 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selkeyttää ja parantaa kunnan rakennusvalvon‐

nan toimintaa, erityisesti ennakko‐ohjausta ja rakennuslupaprosessia. Työssä oli 

olennaista selvittää Uuraisten kunnan toiminta nykytilassa ja löytää kehitystä 

vaativat osa‐alueet. 

 

Aloitin tiedon keräämisen etsimällä Internetistä kirjoituksia Ympäristöministeri‐

ön, Kuntaliiton ja Rakennustarkastusyhdistyksen verkkosivuilta. Lait, asetukset 

ja määräykset mukaan lukien tietoa oli saatavilla todella paljon. Jokseenkin haas‐

tavaksi koin oleellisten asioiden suodattamisen, mihin osaltaan vaikutti tiedon 

runsaus sekä se, että samaa tietoa toistettiin useissa lähteissä.  

 

Perehdyin kuntalakiin, maankäyttö‐ ja rakennuslakiin sekä maankäyttö‐ ja ra‐

kennusasetukseen kokonaisuudessaan ja keräsin niistä työn kannalta olennaiset 

tiedot. Tutustuin myös Suomen rakentamismääräyskokoelman osiin A1, A2 ja A4, 

jotka olivat rakentamismääräyskokoelmasta työn aiheen kannalta tärkeimpiä. 

Oman ajattelun ja näkökulmien kannalta tärkeitä lähteitä olivat myös esimerkiksi 

Kuntaliiton sekä Valtiovarainministeriön ja Ympäristöministeriön sivuilla olevat 

julkaisut. Kirjallisuuslähteinä käytin Rakennustiedon, Ympäristöministeriön sekä 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Kuntaliiton julkaisemia tai kustantamia teoksia. Edellä mainittuja julkaisuja sekä 

lakeja ja asetuksia käyttäessäni ei lähteiden luotettavuutta tarvinnut juuri ky‐

seenalaistaa. 

 

Teoriaosuuden kirjoittaminen oli mielenkiintoista ja palkitsevaa. Aiheeseen pe‐

rehtyessäni sain paljon uutta tietoa ja asioita tuli väistämättä kerrattua, koska 

lakia ja asetusta referoidaan lukuisissa eri lähteissä. Uskonkin, että erityisesti 

teoriaosuuden keräämisestä on minulle hyötyä tulevaisuudessa, sillä asetusten ja 

määräysten tunteminen on tärkeää kaikessa rakentamisessa, ei vain kunnan ra‐

kennusvalvontaan liittyvissä tehtävissä. 

 

Pohdintaosaa eli kehittämistoimenpiteitä varten sain paljon hyödyllistä tietoa 

omakohtaisten kokemusten kautta työskennellessäni Uuraisten kunnan teknisel‐

lä toimella keväällä ja kesällä vuonna 2012, sekä opinnäytetyöprosessin aikana 

käymissämme keskusteluissa toimihenkilöiden kanssa. Keskustelujen avulla asi‐

at avautuivat käytännön tasolla ja sain valittua lähestymistavan aiheeseen. Toi‐

saalta olisin toivonut, että olisimme pitäneet palavereja enemmänkin, erityisesti 

työn alkuvaiheessa, vaikka tuolloin keskityinkin opinnäytetyön tieto‐osion teke‐

miseen.  

 

Hyötyjen lisäksi rennoista ja avoimista keskusteluista on saattanut olla hieman 

haittaakin. Näin jälkeenpäin mietin, olenko muistanut ja osannut kirjoittaa kaikki 

mielessä pyörineet ajatukset, sillä aloin ehkä pitää joitakin useampaan kertaan 

läpikäytyjä asioita itsestäänselvyyksinä. Sen vuoksi niitä ei ole välttämättä käsi‐

telty työhön vaadittavalla tarkkuudella. 

 

Kuten jo aiemmin mainitsin, oli opinnäytetyön toteutuksen kannalta hyödyllistä 

se, että olin työskennellyt kyseisessä rakennusvalvonnassa edellisvuonna. Pys‐

tyin käsittelemään asioita henkilökohtaiselta tasolta ja sitä kautta toivon mukaan 

syvällisemmin. Toisaalta taas omakohtainen työkokemus ja muodostuneet henki‐

lösuhteet saattoivat osaltaan vaikuttaa työn objektiivisuuteen ja tuloksiin. 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Tavoitteiden toteutuminen 

 

Uuraisten kunnan rakennusvalvonnan kehittämishankkeen avulla on saatu sel‐

ville tämänhetkinen tilanne ja epäkohdat. Kehittämisprosessin aikana mietittiin 

keinoja, joilla palvelun laatua sekä tehokasta toimintaa voidaan parantaa. Yksi 

kehittämiskeino oli kahden tehtäväkohtaisen toimintaohjeen luominen raken‐

nusvalvonnalle.  

 

Koska rakennusvalvonnan tehtäväluettelo on niin laaja, on toimintaohjeiden 

luomista muistakin tehtävistä harkittava sitten, kun siihen on käytettävissä re‐

sursseja. Kokonaisvaltaisten toimintaohjeiden avulla saataisiin selvitettyä raken‐

nusvalvonnassa tarvittavien resurssien todellinen määrä. Lisäksi niitä voitaisi 

hyödyntää tulevaisuudessa kehittämis‐ tai laatusuunnitelman tekemisessä ja uu‐

sien työntekijöiden perehdyttämisessä. 

 

Kehityskeskusteluja pidettäessä tulimme siihen tulokseen, että kunnan Internet‐

sivujen selkeyteen ja informaatisuuteen on syytä alkaa kiinnittää huomiota sel‐

västi aiempaa enemmän. Jo opinnäytetyöprosessin alkuvaiheessa pidetyissä pa‐

lavereissa päädyimme siihen, että Uuraisten kunnan rakennusvalvonnan Inter‐

net‐sivut tulee päivittää vastaamaan nykyaikaa.  

 

Opinnäytetyön tekemisen aikana kunnassa päätettiin uusia koko verkkosivusto, 

josta rakennusvalvonnan osuutta ei valitettavasti saatu tehtyä opinnäytetyön 

tekemisen aikana, sillä hanke kestää ainakin syksyyn saakka. Tästä huolimatta 

uusilla ideoilla, kuten esimerkiksi rakennusvalvonnan sivuille lisättävien tieto‐

linkkien sekä pientalorakentajan ohjeen avulla saadaan toivottavasti parannettua 

verkkosivujen informatiivisuutta jo aiemmin. 

 

Jotta tulevasta Internet‐sivujen päivityksestä on hyötyä, tulee niiden ajan tasalla 

pysymisestä huolehtia jatkossakin, sillä rakennusvalvontapalveluita käyttävät 

koko ajan enemmän sellaiset asiakkaat, jotka osaavat etsiä ja löytää tietoa Inter‐

netistä. Kunnan tulee myös huomioida mahdollinen saatu asiakaspalaute verk‐

kosivuja kehittäessään. 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Uuraisten kunnan teknisten toimen toimihenkilöt pitivät tärkeänä sitä, että opin‐

näytetyön ohessa luodaan kertarakentajien käyttöön infopaketti, jonka avulla 

saadaan ohjeistettua asiakkaita jo ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä. Oi‐

kein ajoitetulla ja oikeanlaisella toiminnalla rakennustarkastaja voi ohjata tule‐

vaa luvanhakijaa tekemään oikeita ratkaisuja rakennuksen suunnittelun suhteen, 

jotta tuleva rakennus täyttää rakennuspaikan ehdot sekä toimittamaan lupaha‐

kemuksen oikein täytettynä. 

 

Kehitystyön yhteydessä syntyi Pientalorakentajan opas, joka linkitetään kunnan 

Internet‐sivuille PDF‐muodossa. Oppaasta jokainen pientalorakentaja tai omako‐

titalon rakentamista suunnitteleva saa perustiedot rakennushankkeen kulusta, 

toimenpiteistä sekä eri osapuolten vastuista ja velvollisuuksista. Oppaan ei ole 

missään nimessä tarkoitus korvata ennakko‐ohjausta tai vähentää rakennustyön 

aikaista valvontaa, vaan helpottaa rakennusvalvonnan roolia ennakko‐

ohjauksessa. Opas toimii ennakko‐ohjausta kehittävänä välineenä, sillä sen avulla 

rakennustarkastaja voi keskittyä henkilökohtaisessa neuvonnassa syvällisempiin 

asioihin. 

 

Pientalorakentajan opas tulee tarpeeseen, sillä suuri osa kertarakentajista ei 

esimerkiksi ymmärrä tarvitsevansa asiantuntijoiden apua ennen rakennusluvan 

hakemista, mistä puolestaan voi seurata ongelmia mm. rakennusluvan hakemi‐

sessa, kun esimerkiksi valittu tai suunniteltu talo ei sovellukaan tontille. Monet 

virheet, jotka kuormittavat rakennustarkastajaa lupakäsittelyssä tai rakennus‐

hankkeen valvontavaiheessa oltaisi voitu välttää pätevien suunnittelijoiden ja 

työnjohtajien avulla. Rakennuttajan hyötyminen oppaasta ilmenee nopeampina 

lupapäätöksinä, sekä budjetissa ja aikataulussa pysymisenä. 

 

Kehittämisprosessin tulokset 

 

Uuraisten kunnassa haasteena on, että resursseja tulisi lisätä, jotta palveluiden 

laatua voidaan parantaa. Toisaalta taas palvelujen tulisi olla kehittyneempiä, jot‐

ta rakennusvalvonnan toiminta olisi omavaraisempaa ja täten voitaisiin lisätä 

resursseja. Käytännössä palvelujen parempi laatu tarkoittaisi sitä, että rakennus‐

lupamaksuja voitaisiin nostaa enemmän, mikä puolestaan vaikuttaisi siihen, että 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tarjottavia rakennusvalvontapalveluja saataisiin katettua niiden avulla parem‐

min. 

 

Sähköinen rakennusluvan hakeminen on tulevaisuuden palvelu, jonka käyttöön‐

otto vaatii aikaa ja resursseja, mutta joka pidemmällä aikavälillä helpottanee ra‐

kennusvalvonnan toimimista ja säästää kustannuksia. Sähköiseen rakennusluvan 

hakemiseen siirtyminen edes osittain tulee todennäköisesti viemään aikaa, eikä 

ole tällä hetkellä ajankohtaista. 

 

Yksi kehittymistä hankaloittava tekijä lienee taloudelliset realiteetit. Toimialan 

sisällä saattaa henkilöstöllä olla selkeät näkemykset siitä, miten ja millä aikavälil‐

lä toimintaa kannattaa kehittää sekä mitkä ovat käytettävät keinot ja mahdolliset 

hankinnat, joihin tulisi sijoittaa. Lopulliset päätökset tehdään kuitenkin luotta‐

muselimissä, eikä investointien perustelu ja sitä kautta päättävän elimen tuen ja 

hyväksymispäätöksen saaminen ole aina itsestäänselvyys. 

 

Opinnäytetyön myötä Uuraisten kunnassa on alettu panostamaan toiminnan ke‐

hittämiseen. Kehittämisprosessissa luotiin uusia edellytyksiä parempaan toimin‐

taan, mutta suurimpana ongelmana kehittymiselle on edelleen resurssien puute, 

ei niinkään henkilöstön muutosvastarinta. Toimihenkilöillä olisi kova halu kehit‐

tää toimintaa lisää, mutta määrärahojen ja resurssien puute ovat toistaiseksi laa‐

jemman kehitystyön esteenä. 

 

Toivon, että tästä työstä on Uuraisten kunnan tekniselle toimelle hyötyä. Ainakin 

työn tekeminen lisäsi keskustelua tehtävien hoitamiseen ja resursseihin liittyen. 

Uskon, että pientalorakentajan ohjeesta on hyötyä erityisesti ensirakentajille ja 

nähtäväksi jää, onko sen apu ennakko‐ohjauksen välineenä sellainen, että se hel‐

pottaa myös viranhaltijoiden työtä.
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LIITTEET 

 

Liite 1. Toimintaohjeet 

 

ENNAKKO‐OHJAUS 

− Asiakkaan varattava aika ennakko‐ohjausta varten 

− Pidetään tontin hankintavaiheessa, ennen tonttikauppoja 

• asiakasta ohjataan valitsemaan ensin tontti ja korostetaan, että vasta vali‐

tulle tontille voi suunnitella rakennuksen 

• asiakasta ohjataan tarvittaessa tontin valinnassa tai olemassa olevalle 

tontille esitetään rakentamiseen liittyviä seikkoja ja neuvotaan talon si‐

joittamisesta 

o asiakkaalle selvitetään tontin rakennusoikeus 

• kunta antaa asiakkaalle liittymätiedot vesi‐ ja viemäriverkostoon sekä 

sähköliittymän saantimahdollisuuden ja liittymäehdot heti tontin hankin‐

tavaiheessa 

o sähköliittymä tilataan tarvittaessa erikseen Elenialta, toimitukseen 

varattava aikaa vähintään 2‐3 viikkoa 

− Asiakasta kehotetaan palkkaamaan pätevä pääsuunnittelija ja vastaava työnjoh‐

taja  heti tonttikauppojen jälkeen 

• työskentelevät rakennuttajan etujen puolesta 

• esim. talopakettien kilpailutus ja siitä aiheutuvat kustannussäästöt 

• pätevän henkilöstön käyttö maksaa itsensä rakennuksen käytön aikana 

takaisin 

• selvitetään pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan velvoitteet raken‐

nuttajaa sekä rakennusvalvontaa kohtaan 

− Neuvotaan asiakasta rakennuslupahakemuksen täyttämisessä 

• lomakkeet tulostettavissa kunnan nettisivuilla (mahdollisuus täyttää Wor‐

dissa) tai saatavissa paperiversiona kunnanvirastolta 

• kerrotaan hakemuksen käsittelyajasta, joka normaalisti on noin 3 viikkoa 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o huomautus, että puutteellisia hakemuksia palautettaessa käsitte‐

lyaika venyy, kun täydennyksiä joudutaan odottamaan 

• hakemuksen täytössä kannattaa avuksi pyytää pääsuunnittelija, tarvitta‐

essa voi varata ajan toimistosihteerin tai rakennustarkastajan kanssa ha‐

kemuksen täyttöä varten 

  

TAVOITE: Asiakas tunnistaa rakennushankkeet kulun, tietää etenemisjärjestyksen 

sekä tiedostaa omat sekä hankkeen muiden osapuolten vastuut ja velvollisuudet. 

 

LUPAKÄSITTELY 

1. Lupahakemuksen vastaanotto (Toimistosihteeri) 

− Alustava asiakirjojen tarkistus 

• hakemuksessa tarvittavat kohdat täytetty, sekä 

o asiakkaan, pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan yhteystie‐

dot sekä allekirjoitukset 

o piirustuksia kaksi sarjaa (asema‐, pohja‐ (sis. hormipiirroksen), 

leikkaus‐ ja julkisivupiirrokset) suunnittelijan allekirjoituksella va‐

rustettuna 

o asianmukainen selvitys naapurien kuulemisesta 

2. Lupahakemuksen käsittely (Toimistosihteeri ja rakennustarkastaja) 

− Asiakirjojen ja lupakuvien tarkastus ennen lupapäätöksen valmistelua  

− Hakemus kirjataan Rakennusvalvonta‐ohjelmaan (toimistosihteeri) 

− Tarkistetaan 

• suunnitelmien oikeellisuus 

• oleelliset turvallisuusseikat (palo‐ ja henkilöturvallisuus) 

• pääsuunnittelijan pätevyys ja allekirjoitukset 

− Tarvittaessa poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu 

− Päätöksen antaminen 



  52 

3. Päätöksen käsittely (Toimistosihteeri) 

− Päätös kirjataan rakennusvalvontaohjelmaan ja annetaan julkipanon jälkeen 

− Tiedoksianto 

• julkipano kunnan ilmoitustaululle 

• päätöksen postitus luvanhakijalle 

− Tiedot väestörekisterikeskukselle 

− Oikaisuvaatimusaika alkaa 

 

TAVOITE: Rakennusluvan myöntäminen tavoiteajassa. 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Liite 2. Luvanhakijan muistilista

                              LUVANHAKIJAN MUISTILISTA

ON EI

1. Hakemuslomake

2. Selvitys rakennuspaikan hallinnasta
Saa pyytämällä rakennusvalvonnasta.

3. Ote rekisteri- tai asemakaavakartasta
Saa pyytämällä rakennusvalvonnasta.

4. Kohteen pääpiirustukset (2 sarjaa), sis.
Asemapiirros 1:500
Pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset

5. Rakennushankeilmoitus RH 1 (ja tarvittaessa RH 2)

6. Mahdollinen poikkeamislupapäätös
Lainvoimaisuustodistuksella varustettuna

7. Tarvittavien työnjohtajien hakemukset
Vastaava työnjohtaja
KVV-työnjohtaja
IV-työnjohtaja

8. Hakemus vesi- ja viemäriverkostoon liittymiseksi
Rakennettaessa vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueella

9. Jätevesisuunnitelma
Rakennettaessa yleisen viemäriverkoston ulkopuolelle

10. Selvitys naapureille tiedottamisesta ja kuulemisesta

11. Rakennuksen energiaselvitys ja energiatodistus

12. Omakotitalon värityssuunnitelma
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Liite 3. Pientalorakentajan opas 

 
  

PIENTALO- 
RAKENTAJAN 

 

OPAS 

 

 
 

 

 

Uuraisten kunta 2013 
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SANASTO 
 

Asemakaava: Laaditaan alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, raken-

tamista ja kehittämistä varten. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 50 §) 

IV = Ilmanvaihto 

Kerrosala: Ala, joka lasketaan rakennuksen ulkomittoja käyttäen. Alasta vähen-

netään välipohjan aukot, jotka eivät ole vähäisiä. Alaan ei lasketa kohtia, joissa 

ulkoseinä kääntyy syvennykseksi (esim. parvekkeet) eikä rakennuksen ulkopuo-

lella olevien pilarien, savupiipun yms. alaa. Kerrosalaan lasketaan myös ullakko 

ja kellari pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisten tilojen osalta. 

KVV = Kiinteistön vesi ja viemäri 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje: Laadittava pysyvään asumiseen käytettä-

vää rakennusta varten. Enintään kahden asunnon pientaloissa voidaan rajata kos-

kemaan niitä rakennusosia ja teknisiä järjestelmiä, joiden hoidon ja huollon puut-

teilla on vaikutus rakennuksen käyttäjän turvallisuuteen ja terveyteen. (Maankäyt-

tö- ja rakennusasetus, 66 §; RakMK A4, määräys 2.2) 

Rakennusoikeus: kertoo, kuinka paljon tontille tai rakennuspaikalle saa raken-

taa. Sallittu kerrosala ilmoitetaan tehokkuuslukuna tai neliömetreinä. Ks. kerrosala 

ja tehokkuusluku  

Rakennustyön tarkastusasiakirja: Merkitään suoritetut katselmukset, viran-

omaisten toimittamat tarkastukset sekä vastaavan työnjohtajan vastattavaksi mää-

rätyt työn suoritusten tarkastukset. Pidettävä rakennushankkeen aikana, tarkaste-

taan loppukatselmuksessa. 

Tehokkuusluku, e: Ilmaisee rakennusoikeuden kerrosalan ja tontin tai raken-

nuspaikan pinta-alan suhteena, josta kerrosala neliömetreinä voidaan laskea. 

Yleiskaava: Esitetään alueen tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tar-

peelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen, sekä muun suunnittelun, raken-

tamisen ja maankäytön perustaksi. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 35 §) 
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YLEISTÄ 

 

Rakennusprojekti koostuu useista eri tekijöistä ja huomioon otettavista seikoista. 

Oman kodin rakentaminen on yleensä suurin ja kallein hanke, johon perhe ryh-

tyy. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa omakotirakentamista suunnitteleville 

lyhyt ja selkeä käsitys siitä, mitä omakotirakentaminen on ja kuinka toivottuun 

lopputulokseen päästään ilman turhia virheitä ja ylimääräisiä kustannuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pätevien ammattilaisten käyttö ja heidän asiantuntemuksensa hyödyntäminen ra-

kennushankkeessa ovat rakennuttajan käytössä olevat keinot välttää turhia kus-

tannuksia ja harmeja. Näiden keinojen avulla saadaan rakentamisen lopputuot-

teesta kestävä, turvallinen sekä rakentajan toiveiden mukainen. 

 

 Huolellisen ja ammattitaitoisen suunnittelun ja rakentamisen 

 toteutuksen avulla vältytään turhilta harmeilta! 

 

Nykyajan markkinointi ja tietotulva saattavat aiheuttaa sen, että kertarakentaja 

keskittyy helposti rakennushankkeen kokonaisuuden kannalta epäolennaisiin asi-

OMA 
KOTI 

Toiveet ja ajatukset 

Budjetti ja rahoitus 

Suunnittelijat 

Tontin 
valinta 

Tuleva 
rakennus Rakennusluvan 

hakeminen 

Toteutus 

Aikataulu ja siinä 
pysyminen 

Käyttökustannukset 
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oihin ja jättää huomioimatta hankkeen onnistumisen kannalta merkittävät seikat. 

Sen vuoksi asiantuntijoiden hyödyntämistä rakennusprojektissa ei voi korostaa 

liikaa. Suunnittelu- ja rakentamisvaiheessa tehdyt virheet voivat ilmetä vasta vuo-

sien kuluttua ja tulla hyvinkin kalliiksi. 

 

 

Roolijako rakennushankkeessa 

 

Omakotitalon rakentamiseen ryhtyvä perhe toimii hankkeessa rakennuttajana eli 

rakennuttaa talon rakennusalan ammattilaisia käyttäen ja maksaa heille tästä työn-

suorituksesta. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei erota rakennuttajana toimivaa am-

mattirakentajaa tai kertarakentajaa toisistaan, vaan molempia koskevat samat vel-

vollisuudet.  

 

Rakennuttajalla on siis oltava käytössään riittävä ammattitaito, mikä kertarakenta-

jan kohdalla tarkoittaa sitä, että hän joutuu palkkaamaan tarvittavat asiantuntijat. 

Eri toimijoiden kanssa kannattaa tehdä kirjalliset sopimukset, jotta vältytään kiis-

toilta alussa sovittujen töiden hoitamisesta ja maksettavan palkkion suuruudesta. 

Sopimuksissa kannattaa mainita myös palkanmaksuaikataulu ja erien suuruudet. 

 

 

Rakennuttaja 

• Taho, joka rakennuttaa itselleen talon 
• Vastuu koko rakentamis-prosessista ja 
valmistuvasta rakennuksesta 

• Tarvitsee tuekseen ammattilaisia 

Pääsuunnittelija 

• Rakennuttajan edustaja 
• Tehtävänä hallita koko rakennushanke 
alusta loppuun saakka 

• Valvoo, että projekti hoidetaan hyvin ja että 
eri suunnittelijoiden laatimat suunnitelmat 
sopivat yhteen 

Vastaava työnjohtaja 

• Vastuussa koko rakennustyömaasta 
• Huolehtii, että rakennustyö toteutetaan 
ammattitaitoisesti, pääsuunnittelijan 
tarkastamien ja rakennusvalvonnan 
hyväksymien suunnitelmien mukaisesti 

• Huolehtii tarkastusasiakirjan täyttämisestä 

Rakennustarkastaja 

• Kunnan edustaja, puolueeton asiantuntija 
• Myöntää rakennusluvan 
• Suorittaa työmaalla vaadittavat 
katselmukset ja tarkastukset 

• Valvoo, että rakennus tehdään myönnetyn 
luvan mukaisesti voimassa olevia lakeja ja 
määräyksiä noudattaen 
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Pääsuunnittelija on ensimmäinen henkilö, joka rakennuttajan tulee palkata. Pää-

suunnittelija tulee ottaa mukaan heti hankkeen alkuvaiheessa, jotta hän voi avus-

taa rakennuttajaa jo hanketta käynnistettäessä ja tontin valinnassa. Hyvää pää-

suunnittelijaa käytettäessä vältytään todennäköisesti sellaisilta ongelmilta ja vir-

heiltä, jotka maksavat hänen palkkansa takaisin – jopa moninkertaisena. 

 

 Selvitä omat sekä hankkeen muiden osapuolten vastuut ja  vel-

 vollisuudet ajoissa! Muista, että rakennuttajana vastaat lopul-

 ta kaikesta! 

 

 

Rakentamisprosessin kulku 

 

Rakentamisprosessi koostuu kolmesta eri vaiheesta, joita ovat hankesuunnittelu, 

rakennuksen suunnittelu ja toteutus. 

 

 

Suunnitteluvaiheeseen on syytä varata riittävästi aikaa, jotta kaikki suunnitelmat 

saadaan huolella valmiiksi. Rakentaminen voidaan aloittaa vasta, kun kaikki suun-

nitelmat ovat valmiit ja rakennusvalvontaviranomainen on myöntänyt rakennuslu-

van. 

Suunnitellaan, kuinka 
koko rakennushanke 

saadaan vietyä 
onnistuneesti alusta 

loppuun 

Suunnitellaan 
hankkeen 

lopputuotteena oleva 
rakennus 

Rakennetaan talo 
keskittyen 

asianmukaiseen 
toteutukseen ja 

budjetissa pysymiseen 
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RAKENNUSPAIKAN VALINTA 
 

Omakotitalon rakentaminen alkaa tontin valitsemisesta. Suunnittelijan mukaan 

ottaminen jo tontin valinnassa auttaa rakentajaa pääsemään hyvään lopputulok-

seen. Tontin valintaan kannattaa käyttää riittävästi aikaa. 

 

Kaavamääräyksistä selviää tontin tiedot, kuten rakennusoikeus eli se, kuinka suuri 

talo tontille voidaan rakentaa. Haja-asutusalueelle rakennettaessa on kunnan puo-

lesta asetettu löysemmät vaatimukset ja enemmän valinnanvaraa kuin kaavoitetul-

la alueella. 

 

Talo tulee suunnitella niin, että se soveltuu valitulle tontille. Pääsuunnittelijan mu-

kana olo tässä vaiheessa on erityisen tärkeää. Mikäli asiakas haluaa talopaketin, 

tulee rakennuttajan varmistaa yhdessä pääsuunnittelijan kanssa, että valittu tyyp-

pitalo soveltuu rakennuspaikalle. Siispä tontin tulee olla tiedossa ennen talopake-

tin tilaamista tehtaalta! 

 

Rakennuksen tulee sopia olemassa olevan ympäristön korkeusasemiin sekä katu-

korkeuteen. Pihalta tulee voida järjestää järkevät yhteydet kadulle. Lisäksi pihan 

korkeustason tulisi olla sellainen, että viemäröinti onnistuu ilman viemärivesien 

erillistä pumppaamista verkostoon, mistä aiheutuu lisäkustannuksia. 

 

 Suunnittele talo valitulle tontille! Ei toisinpäin! 

 

Myytävänä olevat tontit löytyvät Uuraisten kunnan Internet-sivuilta. Tontit vara-

taan kunnasta ilmoittamalla yhteystiedot puhelimitse tai sähköpostilla. Varaus 

on voimassa puoli vuotta varauksen tekopäivästä, varausmaksua ei ole. Mikäli 

varatusta tontista on kiinnostunut toinenkin, on ensimmäisellä varaajalla noin 

viikko aikaa päättää tontin ostamisesta tai varauksesta luopumisesta. 

 

Lisätietoja tontin ostosta tai vuokrauksesta saa rakennusvalvonnasta. 
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RAKENNUKSEN SUUNNITTELU 

 

Hyvin suunniteltu rakennus pysyy toimivana, turvallisena ja terveellisenä koko 

sen elinkaaren ajan. Pätevä suunnittelija osaa oikeiden materiaalivalintojen ja 

teknisten ratkaisujen kautta laatia suunnitelmat siten, että oikein käytettynä ra-

kennus kestää mahdollisimman kauan ja rakennusvaurioita ei synny. 

 

Suunnitteluvaiheessa tulee muistaa se, että rakennusvaiheessa halvin vaihtoehto 

ei välttämättä olekaan lopulta se edullisin. Rakennuksen elinkaari tulee ottaa 

suunnittelussa huomioon. Sen vuoksi huolellinen suunnittelu onkin tärkeää. Suun-

nitteluvaiheessa lyödään lukkoon noin 90 % tulevan rakennuksen kustannuksista. 

Suunnitteluun käytetty aika ja pätevälle suunnittelijalle maksettu palkka maksavat 

itsensä varmasti takaisin. 

 

 

Rakennuttajan huolehtimisvelvollisuus 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla käytettävissään riittävän ajoissa päte-

vä suunnittelija. Suunnittelua aloitettaessa olisi hyvä neuvotella rakennusvalvonta-

viranomaisen kanssa suunnittelun lähtökohdista sekä käytettävien suunnittelijoi-

den nimeämisestä. Suunnittelijoiden pätevyysvaatimuksista on määrätty Suomen 

rakentamismääräyskokoelman osassa A1, joka on kaikkien luettavissa Ympäris-

töministeriön verkkosivuilla. 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että suunnittelu ja raken-

taminen toteutuu säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.  

 

 Älä säästä suunnittelussa vaan suunnittelemalla! Suunnitte-

 luun panostaminen maksaa itsensä myöhemmin takaisin! 
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Pääsuunnittelija 

 

Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia ja vastata siitä, että rakennussuunnitelma 

ja erityissuunnitelmat muodostavat toimivan kokonaisuuden, joka täyttää sille ase-

tetut vaatimukset ja laadun. 

 

Pääsuunnittelija tulisi palkata heti rakennushankkeen alkuvaiheessa eli tonttia va-

littaessa, ennen rakennusluvan hakemista. Pääsuunnittelijan kanssa on hyvä etsiä 

pätevä rakennussuunnittelija sekä muut suunnittelijat tai vaihtoehtoisesti valita ja 

kilpailuttaa tontille sopivia, eri valmistajilla tarjolla olevia talopaketteja. Tarvitta-

essa pääsuunnittelija voi koulutuksensa puitteissa toimia myös rakennus- tai ra-

kennesuunnittelijana. 

 

Pätevän pääsuunnittelijan riittävän aikainen käyttö on edellytys virheettömään, 

hyvään ja laadukkaaseen lopputulokseen pääsemiseksi. 

 

 Palkkaa pääsuunnittelija heti hankkeen alussa!  

 Muista, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! 

 

 

Suunnitelmat 

 

Suunnittelijan tulee laatia suunnitelmat Suomen rakentamismääräyskokoelman 

osan A2 mukaisesti siten, että ne täyttävät lain ja asetusten ohjeet. Lisäksi piirus-

tusten tulee olla selkeästi luettavia ja yksiselitteisiä. 

 

Piirustusten nimiöissä tulee olla samat nimet kuin rakennuslupahakemuksessa ja 

tontin ostosopimuksessa. Myös rakennekuvat tulee tehdä rakennuskohtaisena ja 

niiden tulee olla kyseiseen kohteeseen sovitettuja. Nimiöistä tulee löytyä nimet, 

osoitteet, rekisteritiedot sekä tiedot piirustuksen sisällöstä ja mittakaavasta. 
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Suunnitelmat tulee tulostaa oikeassa mittakaavassa (ks. piirroskohtaiset ohjeet) ja 

koko piirustuksen, nimiö mukaan luettuna, tulee olla yhdellä arkilla. Nimiösivu on 

vain nimiötä varten. 
 

Asemapiirros 1:500 

 Piirretään pääsääntöisesti niin, että katu on piirustusarkin alareunassa. Ka-

dun tai tien nimi tulee olla esitettynä. 

 Piirustuksesta löydyttävä: pohjoisnuoli, tonttitunnukset, pinta-ala ja raken-

nusoikeus, tontin nurkkapisteiden paikat ja numerointi, korkeuskäyrät sekä 

tontin rajojen rajamitat. 

 Talon sijainti tulee olla mitoitettuna paikalleen ja sen tulee vastata todelli-

suutta. Jos rakennuspaikalla on useampi rakennus, tulee niiden kaikkien ol-

la mitoitettu ja sijaita oikein toisiinsa nähden. 

 Asemapiirroksessa esitetään laskelma rakennuksen pinta-aloista, tilavuu-

desta, kerrosalasta sekä tontin käytettävästä ja käyttämättä jäävästä raken-

nusoikeudesta. Rakennuksen huoneluvut tulee myös ilmaista. 

 

Pohjapiirros 1:100 tai 1:50 ja hormipiirros 1:20 

 Jokaisen kerroksen pohjapiirustus tulee esittää. Jos kerros ei ole pääker-

roksen kokoinen, tulee pääkerroksen ääriviivat esittää piirustuksessa. 
 Pohjapiirroksessa esitetään rakennusainemerkinnät, kiintokalusteet, por-

taat, ikkunat ja ovet tunnuksineen, turvalasit, hätäpoistumismerkinnät, huo-

netunnukset ja pinta-alat sekä mahdollisen vinon sisäkaton sijoittuminen. 

Ulkoseinien vahvuudet tulee esittää. 
 Piirustuksiin merkitään palo-osastointi. 

 Kulkuväylien ja ovileveyksien tulee täyttää Suomen rakentamismääräysko-

koelman määräykset. 
 Pohjapiirroksen ohessa esitetään samalla arkilla myös hormipiirros, josta 

tulee ilmetä materiaalit, suojaetäisyydet, liittyminen viereisiin rakenteisiin 

sekä tyyppihyväksyntämerkinnät valmisrakenteista piippua käytettäessä. 
 Piirustuksesta tulee löytyä myös tunnistetiedot (huoneluku, huoneistoala, 

kerrosala, tilavuuslaskelmat) sekä tiedot ja laskelmat ikkunapinta-alasta. 
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Julkisivut 1:100 

 Julkisivut esitettävä kaikista ilmansuunnista, piirrokseen merkittävä kysees-

sä oleva ilmansuunta. 

 Kuvissa tulee olla esitettyinä materiaalit, värit, turvalaitteet, kattosillat, lu-

miesteet, kattokaltevuus, portaat, kaiteet, paloluukut sekä ilmalämpöpum-

put yms. laitteet. 

 Korkomerkintöjen tulee vastata todellisuutta. Piirustuksissa esitetään 

maanpinta, sokkelinkorko, katon ja seinän leikkauspisteen korko, harjan 

korko sekä piipun/piippujen korko. 

 Maanpintaviivat jatketaan vähintään 5 metriä rakennuksesta ulospäin. 

 Värimallit ja väritunnukset esitetään kuvissa tai erillisellä A4 lomakkeella. 

 

Leikkaus 1:00  

 Esitetään koko talon poikkileikkaus, josta ilmenee oleelliset rakenteet. Pii-

rustuksesta tulee ilmetä käytettävät materiaalit, routaeristys ja salaojat. 

Leikkauksen paikka esitetään pohjapiirroksessa leikkausnuolella. 

 Korkeusmerkinnät tulee merkitä samoin kuin julkisivukuvissa. Lisäksi tulee 

esittää lattioiden korkeudet ja sisäleikkauskorkeudet (esim. ikkunan ylä-

reuna, huonekorkeus, kerroskorkeus). 

 Rakenteiden U-arvot on merkittävä piirustuksiin. 

 

Rakenneleikkaukset 1:50 tai 1:20 

 Leikkausten tulee olla sovitettuna kohteeseen ja niitä on oltava riittävä mää-

rä. 

 Rakenneleikkauksissa on oltava oma nimiösivu tai kansilehti. 
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RAKENNUSLUPA 
 

Milloin tarvitaan rakennuslupa? 

 

Uuden rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvi-

taan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen 

rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan 

tilan lisäämiseen. (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 125 §.) 

 

Rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten 

rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden 

osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin 

tarvittavaa ohjausta (Maankäyttö- ja rakennuslaki, 126 §). 

 

Rakennusjärjestyksillä säädellään kuntakohtaisesti, tarvitaanko hankkeeseen toi-

menpidelupa vai riittääkö rakennushankeilmoitus. Joissain tapauksissa ei tarvita 

kumpaakaan. Lisätietoja saa Uuraisten kunnan rakennusjärjestyksestä, joka löytyy 

kunnan verkkosivuilta. 

 

 

Rakennusluvan hakeminen 

 

Rakennuslupaa haetaan kirjallisella hakemuksella rakennusvalvonnasta. Raken-

nuslupahakemus liitteineen tulee toimittaa rakennusvalvontaan asianmukaisesti 

täytettynä ja rakennuspaikan haltijan allekirjoituksella varustettuna. Mikäli 

rakennuspaikalla on useita haltijoita, tulee heidän kaikkien allekirjoittaa hakemus, 

elleivät he ole antaneet allekirjoittajalle valtakirjaa. 

 

Rakennusluvan hakijan kannattaa keskustella rakennusluvasta jo ennen lupaha-

kemuksen toimittamista, jotta kaikki merkittävät seikat tulee huomioitua ennen 

suunnittelun aloittamista. Ennakkoneuvontaa hyödyntämällä rakennuttaja voi mi-

nimoida luvan hylkäämisen riskin ja omalta osaltaan nopeuttaa lupahakemuksen-
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sa käsittelyä. Useimmiten rakennuslupien käsittelyä viivästyttävät puutteellisina 

toimitetut rakennuslupahakemukset, erilaisten lausuntojen hakemiset tai ylimää-

räiset selvitykset. 

 

Rakennuslupahakemuksen käsittelyaika on normaalisti kolme viikkoa, edellyttä-

en, että rakennuslupahakemus on toimitettu oikein täytettynä asianmukaisine liit-

teineen. Vaikka luvan myöntäminen viivästyisi, ei rakennustöitä saa aloittaa ennen 

kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen. Rakennustyöt voidaan aloittaa heti, 

mikäli haetaan erillistä aloittamisoikeutta. 

 

Ennen lupahakemuksen jättämistä rakennusvalvontaan tulee rakennuslupahake-

muksen vireille tulosta tiedottaa naapureille. Tuolloin naapureille esitellään lupa-

piirustukset ja pyydetään allekirjoitus rakennuslupahakemuksen liitteeksi tule-

vaan naapurien kuulemiseen varattuun lomakkeeseen. Naapureina pidetään ton-

tin tai rakennuspaikan rajanaapureita sekä kadun tai muun yleisen alueen toisella 

puolella sijaitsevia naapureita. 

 

Rakennuslupahakemuksen liitteenä on toimitettava 

1. Kohteen pääpiirustukset (2 sarjaa kaikista) 

 Asemapiirros 1:500 

 Pohjapiirros 1:100 tai 1:50 (sis. hormipiirros 1:20) 

 Julkisivut 1:100 

 Leikkauspiirustukset 1:100 tai 1:50 

2. Rakennushankeilmoitus RH1 (ja tarvittaessa RH2 jos useampi kuin yksi asunto) 

 Rakennushankeilmoitus liitetään lupahakemukseen aina, kun on kysy-

mys rakentamisesta, laajentamisesta, uudestaan rakentamiseen verrat-

tavasta muutostyöstä tai perusparannuksesta 

3. Mahdollinen poikkeamislupapäätös lainvoimaisuustodistuksella varustettuna 

4. Rakennustyön vastaavan työnjohtajan hakemus 

5. KVV- ja IV-työnjohtajan hakemukset (tarvittaessa) 

6. Hakemus vesi- ja viemäriverkostoon liittymiseksi vesi- ja viemärilaitoksen 

toiminta-alueella tai asiantuntijan laatima selvitys ja suunnitelma jätevesien 

käsittelystä yleisen viemäriverkoston ulkopuolelle rakennettavien kohteiden 

osalta (lisätietoa ja ohjeita rakennusvalvonnasta) 



 66 

7. Selvitys naapureille tiedottamisesta tai naapureiden kuulemisesta 

8. Energiatodistus ja –selvitys 

9. Omakotitalon värityssuunnitelma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaikki rakennuslupaa varten tarvittavat lomakkeet löytyvät kunnan rakennusval-

vonnasta tai Internet-sivuilta. 

 

Kun rakennuslupa on myönnetty, postitetaan lupapäätös sekä sarja hyväksyttyjä 

piirustuksia luvanhakijalle. Rakennusluvasta peritään voimassa olevan taksan mu-

kainen rakennuslupamaksu, joka määräytyy rakennuksen koon mukaan. Voimas-

sa oleva hinnasto löytyy Uuraisten kunnan verkkosivuilta. Lisätietoja saa raken-

nusvalvonnasta. 

 

                                      Mikä on energiaselvitys? 

Rakennuslupahakemuksen mukaan on vuoden 2008 alusta lähtien 
liitettävä rakennuksen energiaselvitys. Selvitys tarvitaan kaikkiin 
niihin hakemuksiin, joissa haetaan lupaa uuden rakennuksen ra-

kentamiselle.  
 

Selvitys on toimitettava ennen lupapäätöksen tekemistä, eli se ei 
voi olla lupaehto. Selvitys sisältää lähtötietolomakkeen, laskelmien 

lopputulokset, varsinaiset laskelmat ja energiatodistuksen.  
 

Velvollisuudet hankkia energiatodistus ja käyttää sitä koskevat ra-
kennusta, jossa käytetään energiaa rakennuksen tilojen tarkoituk-
senmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi. Velvolli-

suudet eivät kuitenkaan koske esimerkiksi 
1) rakennusta, jonka pinta-ala on enintään 50 neliömetriä 

2) loma-asumiseen tarkoitettua rakennusta, jota ei käytetä majoi-
tuselinkeinon harjoittamiseen 

3) tilapäistä tai määräaikaista rakennusta 

 

Laki rakennuksen energiatodistuksesta (50/2013) 

 tulee voimaan 1.6.2013. 
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Rakennusluvan voimassaolo 

 

Rakennuslupa raukeaa, jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai 

saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai 

viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen 

vuoden kuluessa.  

 

Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulosta. Rakennukselle 

voi hakea lisää rakennusaikaa kirjallisesti, ennen määräajan umpeutumista. 

 

 

RAKENNUSHANKKEEN TOTEUTUS 

 

Työnjohtajat 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on 

hyväksytettävä vastaava työnjohtaja kunnan rakennusvalvontaviranomaisella. 

Vastaavan työnjohtajan pätevyysvaatimus omakotirakentamisessa on vähintään 

rakennusmestarin koulutus ja riittävä kokemus työnjohtotehtävistä. Tarkemmat 

kelpoisuusvaatimukset on esitetty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa 

A1. 

 

Vastaava työnjohtaja johtaa rakennustyötä ja vastaa hankkeen rakennusteknisesti 

oikeasta toteutuksesta. Hänen tehtävänään on 

 varmistaa, että rakennustyö tehdään olemassa olevien ja hyväksyttyjen 

suunnitelmien sekä myönnetyn luvan mukaisesti 

 huolehtia viranomaisilmoitusten tekemisestä ajoissa 

 katselmuksiin osallistuminen ja huolehtiminen siitä, että ne suoritetaan ajal-

laan 

 pitää tarkastusasiakirjaa rakennustyön aikana 

 

Vastaava työnjohtaja kannattaa palkata heti rakennushank-

keen alkuvaiheessa! 
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KVV- ja IV- työnjohtajien tulee olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymät. 

He johtavat kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistotyötä sekä ilmanvaihtotyötä ja vas-

taavat siitä, että KVV- ja IV-laitteistot asennetaan määräysten mukaisesti. 

 

Vastaavaksi työnjohtajaksi sekä KVV- ja IV- työnjohtajiksi ryhtyville tulee hakea 

hyväksyntä rakennusvalvonnasta. Tätä varten täytetään erillinen työnjohtajan al-

lekirjoituksella varustettava hakulomake, josta tulee käydä ilmi työnjohtajan suos-

tumus tehtävän suorittamiseen. KVV- ja IV-työnjohtajien pätevyysvaatimuksista on 

määrätty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A1. 

 

 

Katselmukset 

 

Rakennushankkeen aikana viranomaisen suorittamista katselmuksista on ilmoitet-

tu rakennuslupapäätöksessä. Katselmusten tilaaminen rakennustarkastajalta kuu-

luu vastaavan työnjohtajan tehtäviin. Katselmuksen tilaaminen on tehtävä hyvissä 

ajoin (aikavaraus 1-2 viikkoa). 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän ja vastaavan työnjohtajan tulee aina olla mukana 

viranomaisen suorittamissa katselmuksissa. Jokaisesta katselmuksesta tehdään 

erillinen katselmuspöytäkirja. 

 

Rakennustyön aikana suoritettavat katselmukset ovat 

1. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen 

 voidaan suorittaa aloituskokouksen yhteydessä 

 rakennusluvan myöntämisen jälkeen 

2. Aloituskokous 

 pidetään rakennusluvan myöntämisen jälkeen, ennen rakennustöiden aloit-

tamista 

 käydään läpi tulevaa rakennushanketta ja tarkennetaan eri osapuolten teh-

tävät hankkeen aikana 



 69 

 tarkoituksena on varmistaa laissa säädetyn rakentamisen huolehtimisvel-

vollisuuden toteutuminen 

 läsnä rakennuttajan lisäksi rakennusvalvontaviranomainen, pääsuunnittelija 

sekä vastaava työnjohtaja 

3. Sijaintikatselmus 

 suoritetaan, kun rakennuksen perustukset ovat valmiina 

 varmistetaan, että rakennuksen sijainti on rakennusluvan mukainen 

4. Pohja-, rakenne- ja hormikatselmus 

 tarkastuksen suorittaja määrätään rakennuslupapäätöksessä tai viimeistään 

aloituskokouksessa 

5. KVV- ja IV-tarkastukset 

 kyseisten töiden työnjohtajat suorittavat 

6. Sähkötarkastukset 

 sähköurakoitsija suorittaa 

 suorituksesta laadittava pöytäkirja, josta tulee toimittaa kopio rakennustar-

kastajalle loppukatselmusta varten 

7. Lämmityslaitteiston käyttöönottotarkastukset 

 palotarkastaja suorittaa, mikäli rakennuksessa öljylämmitys 

 keskustan kaukolämpöön liitettävän kiinteistön osalta tulee lämmitysjärjes-

telmä hyväksyttää Vattenfallilla 

8. Käyttöönotto- ja loppukatselmus 

 rakennustarkastaja suorittaa 

 rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukat-

selmuksessa käyttöön hyväksytty 

 loppukatselmuksessa tulee esittää rakennuslupa, mahdolliset erityissuunni-

telmat, käyttö- ja huolto-ohje sekä rakennustyön tarkastusasiakirja asian-

mukaisesti täytettynä 
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LAIT JA MÄÄRÄYKSET 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 

Maankäytön ja rakentamisen perustana toimii maankäyttö- ja rakennuslaki. Siinä 

määritellään rakentamista koskevat vähimmäisvaatimukset ja rakentamisen lu-

vanvaraisuus.  

www.finlex.fi  Lainsäädäntö  Ajantasainen lainsäädäntö   Maankäyttö- ja ra-

kennuslaki (5.2.1999/132) 

 

Maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) 

Maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä tarkennetaan maankäyttö- ja rakennus-

asetuksella. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen määräykset ovat yhtä velvoittavia 

kuin maankäyttö- ja rakennuslakikin. 

www.finlex.fi  Lainsäädäntö  Ajantasainen lainsäädäntö  Maankäyttö- ja ra-

kennusasetus (10.9.1999/895) 

 

Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK) 

Suomen rakentamismääräyskokoelma on Ympäristöministeriön laatima ja se sisäl-

tää uudisrakentamista koskevia määräyksiä ja ohjeita. Suomen rakentamismää-

räyskokoelmaan sisältyvät määräykset ovat velvoittavia, ohjeet antavat rakentajal-

le lisätietoa.  

www.ym.fi  Maankäyttö- ja rakentaminen  Lainsäädäntö ja ohjeet  Rakenta-

mismääräyskokoelma 

 

Oikeusvaikutteiset yleis- ja asemakaavat 

Rakentamisessa on noudatettava kaavamerkintöjä ja määräyksiä. 

 

Uuraisten kunnan rakennusjärjestys 

www.uurainen.fi  Palvelut  Tekniset ja ympäristöpalvelut  Rakennusvalvonta  

Rakennusjärjestys 
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Rakennustarkastaja  Toimistosihteeri 

Pekka Minkkinen  Maire Maimanen 
014-8206 634 tai 0400643965 014-8206 631 
pekka.minkkinen@uurainen.fi maire.maimanen@uurainen.fi 

Teknisen toimen toimialajohtaja, Rakennuslupa-asiat, rakennuslupien 
rakennusvalvontaan liittyvät asiat, vastaanotto, haja-asutusalueen vesihuolto- 
lupapäätökset, katselmukset, avustukset, korjaus- ja energia-avustukset, 
maankäytön suunnittelu ja yksityistieavustukset 
kaavoitus, kunnan tonttien 
markkinointi 

 

Kunnaninsinööri  Toimistosihteeri 

Marko Konola  Tarja Hokka 
(014) 267 2621  (014) 267 2626 

Vesi- ja viemärilaitoksen Vesi ja viemärilaitoksen 
liittymätiedot, yksityis-  liittymäsopimukset 
tieasiat 

 

Insinööri   Palopäällikkö 

Janne Koskenkorva  Arto Ahlroos 
(014) 267 2622  0400 208 970 

Vesi- ja viemäriliittymän  fax (014) 811 380 
toteutuksesta sopiminen 
ja vesimittarien tilaus 


