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1 JOHDANTO 

Sähköinen asiointi rakennusvalvonnoissa on tulevaisuutta, haluttiinpa sitä 

tai ei. Rakennusvalvontaviranomaisten kannat uusiin sähköisiin haasteisiin 

ovat olleet jyrkästä negatiivisesta ”ei tule meille käyttöön” -mielipiteensä 

aina niin positiiviseen ”jotain uuttaa vihdoinkin”. Olen työskennellyt 

Nurmijärven rakennusvalvonnassa tarkastusrakennusmestarin virassa yh-

deksän vuotta, ja tänä aikana sähköiset rakennuslupa-asiointipalvelut ovat 

syntyneet, kehittyneet ja saavuttaneet rakennusvalvontaviranomaiset. Täs-

tä lähti ajatus opinnäytetyön tekemiseen aiheesta sähköisen rakennuslupa-

asiointimallin valmistelu Nurmijärven rakennusvalvonnassa.   

1.1 Työn tavoite ja toimeksiantaja 

Opinnäytetyön tavoitteena on tarkastella Nurmijärven rakennusvalvonnal-

le sopivia sähköisiä rakennuslupa-asiointimalleja, jotka soveltuvat käytet-

täväksi olemassa olevan rakennusvalvontasovelluksen sekä paikkatietojär-

jestelmän kanssa. Työn toimeksiantajana on Nurmijärven rakennusvalvon-

ta, ja työpaikkaohjaajana toimii rakennustarkastaja Heikki Mälkki. Opin-

näytetyön ohjaavana opettajana toimii Hannu Kuusela. 

1.2 Työn rajaus ja tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyö toteutetaan rakennusvalvonnan näkökulmasta ja pääpaino on 

rakennusvalvontojen käyttämien rakennuslupa-asiointimallien tarkastelul-

la sekä Nurmijärven rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin tavoitteiden 

määrittelyllä. 

 

Opinnäytetyössä käytettävän perustiedon hankkimiseen käytetään tekijän 

kokemusta rakennusvalvontatehtävistä, lähdekirjallisuutta ja verkkoinfor-

maatiota. Nurmijärven rakennusvalvonnan sähköisen asioinnin tavoittei-

den selvittämiseksi käytetään henkilöhaastatteluita ja valtakunnallisen 

sähköisen rakennuslupa-asioinnin selvittämiseksi laaditaan kyselytutki-

mus. Tiedon keruussa hyödynnetään myös aiemmin järjestettyjä sähköisen 

rakennuslupa-asioinnin seminaareja ja koulutustilaisuuksia. 

1.3 Työn rakenne 

Tämän työn rakenne on seuraavanlainen. Seuraava pääluku eli luku 2 kä-

sittelee rakennuslupaa ohjaavaa lainsäädäntöä. Luvussa esitellään raken-

tamisen valvonnan lakisääteistä perustaa sekä rakennusvalvontaa Suomes-

sa ohjaavat viranomaistahot. Siinä käsitellään myös sähköisen asioinnin ja 

arkistoinnin lakeja ja määräyksiä. 
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Pääluku 3 käsittelee rakennusvalvonnan tehtäviä, Nurmijärven rakennus-

valvonnan organisaatiota ja vuosittaisia rakennuslupatilastoja. Luvussa 

esitellään myös sähköisen rakennuslupa-asioinnin tavoitteita Nurmijärven 

rakennusvalvonnan tarpeisiin henkilöhaastatteluista koottuna.  

 

Pääluvussa 4 esitellään sähköisen rakennuslupa-asioinnin kehittämisen 

hankkeet ja ohjelmat. Pääluku 5:n painopiste on sähköisen rakennuslupa-

asioinnin nykytila valtakunnallisella tasolla. Tämä luku on työn tärkein 

osuus: siinä esitellään kyselytutkimuksen tekemisestä ja sen tulosten tar-

kastelusta sähköisen rakennuslupa-asioinnin osalta. Kyselyllä pyrittiin sel-

vittämään sähköisen rakennuslupa-asioinnin osuutta, määrä ja sujuvuutta. 

Kyselyn muita osa-alueita hyödynnetään pääluvussa 6. 

 

Pääluku 6 esittelee sähköiset rakennuslupa-asiointimallit ja rakennusval-

vontojen kommentteja sähköisistä rakennuslupa-asiointimalleista.  

 

Pääluku 7 käsittelee Nurmijärven rakennusvalvonnan tulevaisuuden tuo-

mia haasteita sähköisen rakennuslupa-asioinnin kannalta sekä esityksen 

valittavasta sähköisestä asiointi-mallista ja sen toiminnan käynnistämises-

tä.   

 

Pääluku 8 kokoaa työn yhteen. 

2 RAKENNUSLUPAA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

2.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 

Maankäyttöä ja rakentamista säännellään lainsäädännöllä ja muilla sää-

döksillä ja määräyksillä. Niissä määritellään yksityisiä toimijoita koskevat 

velvoitteet ja vastuut sekä viranomaisten ohjaus- ja valvontatehtävät. Tär-

keimpänä näistä on Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999), joka 

tuli voimaan 1.1.2000. Lain yleisenä tavoitteena on korostaa edellytysten 

luomista hyvälle elinympäristölle sekä ekologisesti, taloudellisesti, sosiaa-

lisesti ja kulttuurillisesti kestävälle kehitykselle. Maankäyttö- ja rakennus-

laki koskee alueiden käyttöä ja rakentamista. (Suomen Ympäristö 1/2014, 

7.) 

 

Yleisiä tavoitteita täydentävät alueiden käytön suunnittelun tavoitteet 

(MRL 5 §) ja rakentamisen ohjauksen tavoitteet (MRL 12 §). Lakia täy-

dennetään ja täsmennetään Maankäyttö- ja rakennusasetuksella (MRA 

1999/895) sekä Suomen rakentamismääräyskokoelmalla (RakMk). Lisäksi 

rakentamista ohjaa maakuntakaava sekä kunnan antamat omat määräykset 

kaavoituksen ja rakennusjärjestyksen muodossa. (Maankäyttö- ja raken-

nuslaki, 2014.) 

 

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tehtiin tammikuussa 2014 paljon tarken-

nuksia, jotka astuivat voimaan 1.9.2014. Muutoksilla tarkennetaan raken-
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nushankkeeseen ryhtyvän velvollisuuksia, rakennuksen suunnittelua ja 

suunnittelijoita, vastaavien ja erityisalantyönjohtajien pätevyysvaatimuk-

sia, rakennuslupahakemusta ja viranomaisvalvontaa koskevaa sääntelyä, 

jotka ovat uudistettu vastaamaan perustuslain säädöksiä, sekä asetuksenan-

tovaltuutta koskevia vaatimuksia. Sääntely on viety lähemmäksi perustus-

laissa asetettujen vaatimusten mukaiseksi rakennushankkeeseen ryhtyvän 

velvollisuuksia, rakennusten suunnittelua ja suunnittelijoita, rakennustyön-

johtoa, rakennuslupamenettelyä ja rakentamisen viranomaisvalvontaa kos-

kevia säännöksiä on selkeytetty helpottamaan niiden yhtenäisempää sovel-

tamista. Sääntely säilyy sisällöllisesti pääosin ennallaan. (Velvollisuuksia 

ja vastuita koskeva MRL:n muutos voimaan, 2014.) 

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen uudet asetusmuutokset ja ohjeet olivat 

lausunnolla 15.9.2014 saakka ja niiden on tarkoitus tulla voimaan loppu-

vuodesta 2014. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen tulevat muutokset koos-

tuvat pääsuunnittelijan tehtäviä koskevasta valtioneuvoston asetuksesta, 

maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, valtioneuvoston asetuksesta 

rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä, val-

tioneuvoston asetuksesta rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuus-

luokkien määräytymisestä ja ympäristöministeriön asetuksesta rakentamis-

ta koskevista suunnitelmista ja selvityksistä sekä aihepiiriin liittyvistä oh-

jeista. (Velvollisuuksia ja vastuita koskeva MRL:n muutos voimaan, 

2014.) 

 

Uudet laki- ja asetusmuutokset teettävät rakennusvalvontaviranomaiselle 

lisää työtehtäviä, viranomaisen pitää luokitella myös työnjohtotehtävät ja 

ylläpitää rekisteriä eri työnjohtajien pätevyyksistä. Valtakunnallisella 

työnjohtajia koskevalla sähköisellä rekisterillä olisi varmasti rakennusval-

vontaviranomaisten puolelta kysyntää.  

2.2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 

Ympäristöministeriön ylläpitämään Suomen rakentamismääräyskokoel-

maan on koottu tarkemmat rakentamista koskevat määräykset ja ohjeet. 

Rakentamismääräykset jakaantuvat seitsemään osaan: 

 A Yleinen Osa 

 B Rakenteiden lujuus 

 C Eristykset 

 D LVI ja energiatalous  

 E Rakenteellinen paloturvallisuus 

 F Yleinen rakennussuunnittelu 

 G Asuntorakentaminen. 

 

Asetuksena annetut rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat vel-

voittavia ja puolestaan ohjeissa on esitetty hyväksyttäviä ratkaisuja, joiden 

kanssa voidaan soveltaa muitakin rakentamiselle asetettuja, vaatimukset 

täyttäviä ratkaisutapoja (Suomen rakentamismääräyskokoelma, 2014). 
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Rakentamismääräyskokoelman määräykset koskevat lähtökohtaisesti uu-

den rakennuksen rakentamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä 

määräyksiä sovelletaan niiltä osin kuin toimenpiteen laatu ja laajuus sekä 

rakennuksen tai sen osan mahdollinen käyttötavan muuttaminen edellyt-

tää. Rakentamista koskevien määräysten soveltaminen on tarkoitettu jous-

tavaksi siten kuin se rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet huomioon 

ottaen on mahdollista. Olemassa olevia rakentamiskokoelman määräyksiä 

sovelletaan viiden vuoden siirtymäaikana kuten tähänkin asti. Sitä mukaa, 

kun rakentamismääräyskokoelman osia uudistetaan, kustakin uudesta ase-

tuksesta käy suoraan ilmi, koskeeko se uuden rakennuksen rakentamista 

vai rakennuksen korjaus tai muutostyötä. (Suomen rakentamismääräysko-

koelma, 2014.) 

  

Viimeisin rakentamismääräyksiä koskeva muutos astui voimaan 1.9.2014. 

Siinä Ympäristöministeriön antamilla asetuksilla rakennusten kantavista 

rakenteista (477/2014) ja pohjarakenteista (465/2014) kumottiin suurin osa 

kantavien rakenteiden suunnittelua koskevista yksityiskohtaisista määrä-

yksistä ja ohjeista eli rakentamismääräyskokoelman B-osaan jäi jäljelle 

vain B9 (1993) Betoniharkkorakenteet, ohjeet. Yksityiskohtaisessa raken-

teiden suunnittelussa ja mitoituksessa käytetään hyväksyttävänä ratkaisuna 

eurokoodeja yhdessä ympäristöministeriön vahvistamien kansallisten liit-

teiden kanssa. Kansallisia liitteitä uudistetaan vähitellen, ja tarkoituksena 

on, että jatkossa ympäristöministeriön asetuksina annetaan kansalliset va-

linnat suunnitteluperusteista, kuormista ja geoteknisestä suunnittelusta. 

Materiaalikohtaiset kansalliset liitteet annetaan jatkossa ministeriön suosi-

tuksina. (Rakennusten kantavia rakenteita ja pohjarakenteita koskevat ra-

kentamismääräykset uudistuvat syyskuussa, 2014.) 

 

Myös muun suunnittelu- ja toteutusjärjestelmän soveltaminen on mahdol-

lista, jos rakennushankkeeseen ryhtyvä voi osoittaa, että suunnittelu ja to-

teutus johtavat rakenteiden lujuuden ja vakauden, käyttökelpoisuuden ja 

käyttöiän kannalta maankäyttö- ja rakennuslaissa tai sen nojalla säädetty-

jen olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen. (Rakennusten kantavia 

rakenteita ja pohjarakenteita koskevat rakentamismääräykset uudistuvat 

syyskuussa, 2014.) 

2.3 Rakennusjärjestys 

Rakennusjärjestyksen määräykset ovat maankäyttö- ja rakennuslakia sekä 

maankäyttö- ja rakennusasetusta täydentäviä, sitovia määräyksiä. Kunnan 

rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia suunnitel-

mallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon 

ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteuttamisen ja säilyttämisen kan-

nalta tarpeellisia rakentamiseen liittyviä määräyksiä. 

  

  

Rakennusjärjestys neuvoo ja opastaa lupamenettelyistä, rakentamistavasta 

ja oikeista menettelytavoista hankkeissa. Tavoitteena on järjestää alueiden 
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käyttö ja rakentaminen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäris-

tölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuuril-

lisesti kestävää kehitystä. 

 

Rakennusjärjestyksessä voidaan antaa määräyksiä, jotka koskevat esimer-

kiksi rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa, sijoittumista ja sopeutumista 

ympäristöön, rakennustapaa tai aitoja ym. muita rakennelmia. Rakennus-

järjestykseen voidaan kuitenkin sisällyttää myös sellaisia määräyksiä, joita 

kaavoihin ei oteta. Näiltä osin rakennusjärjestystä sovelletaan rinnan kaa-

vojen kanssa. Rakennusjärjestystä ei kuitenkaan ole tarkoitettu korvaa-

maan kaavoitusta ja rakennusjärjestys voidaan nähdä ennen kaikkea kaa-

vaa täydentävänä. (Paavolainen 2013.) 

 

Nurmijärven viimeisin rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.7.2013.  

2.4 Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa  

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 131 §) mukaan rakennuslupaa on haet-

tava kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta. Laki sähköisestä asioin-

nista viranomaistoiminnassa (SAVL 13/2003) antaa kuitenkin rakennus-

valvontaviranomaiselle mahdollisuuden käsitellä rakennuslupaa myös 

sähköisesti. 

 

Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain tarkoituksena 

on lisätä ja edistää sähköisten tiedonsiirtomenetelmien käyttöä asioinnin 

helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi sekä lisätä tietoturvallisuutta hallinnos-

sa, tuomioistuimissa ja muissa lainkäyttöelimissä (SAVL 13/2003). 

 

Laissa viranomaisille on asetettu velvollisuuksia: SAVL:n (5 §) mukaan 

viranomaisen, jolla on tarvittavat tekniset, taloudelliset ja muut valmiudet, 

on niiden rajoissa tarjottava kaikille mahdollisuus lähettää ilmoittamaansa 

sähköiseen osoitteeseen tai määriteltyyn laitteeseen viesti asian vireille 

saattamiseksi tai käsittelemiseksi. Lisäksi kaikille on tarjottava mahdolli-

suus lähettää sähköisesti viranomaiselle sille toimitettavaksi säädettyjä tai 

määrättyjä ilmoituksia, sen pyytämiä selvityksiä tai muita vastaavia asia-

kirjoja taikka muita viestejä. Viranomainen voi tarjota sähköiset palvelut 

myös tehtävä- tai toimipaikkakohtaisesti. (Yleiskirje 6/80/2003.) 

2.5 Arkistolaki (831/1994) 

Arkistolaissa (831/1994) annetaan perusmääräykset kunnallisen arkisto-

toimen järjestämisestä sekä arkistonhoidosta. Arkistolain (8 §) mukaan ar-

kistonmuodostajan on määrättävä asiakirjojen säilytysajat ja tavat sekä yl-

läpidettävä arkistonmuodostussuunnitelmaa. Lain mukaan pysyvästi säily-

tettävistä asiakirjoista ja niihin sisältyvistä tiedoista määrää arkistolaitos. 

(Vastamäki 2013.) 
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Kunnallisista maankäytön, kaavoituksen ja maapolitiikan, kiinteistönmuo-

dostuksen, mittaus- ja karttapalvelujen sekä asiamiespalvelujen ja raken-

nusvalvonnan pysyvästi säilytettävistä asiakirjoista arkistolaitos on antanut 

päätöksen (AL/11665/07.01.01.03.01/2008) 24.11.2008. Päätöksen liitteen 

3 mukaan kunnallisen rakennusvalvonnan osalta pysyvästi säilytettäviksi 

asiakirjoiksi on määrätty rakennuslupapäätös, pääpiirustukset (julkisivu-, 

leikkaus-, pohja- ja asemapiirrokset) sekä lupaa varten pyydetyt lausunnot. 

Piirustukset säilytetään pysyvästi paperiasiakirjoina tai mikrofilmillä. (Ar-

kistolaitos 11665/2008.) 

 

Asiakirjojen ja asiakirjallisten tietojen säilyttäminen pelkästään sähköises-

sä muodossa vaatii arkistolaitoksen erillispäätöksen. Sähköiseen säilyttä-

miseen haetaan kunta- ja tietojärjestelmäkohtaisesti oma lupansa. Kunnal-

linen viranomainen tai toimielin voi halutessaan tehdä arkistolaitokselle 

erillisen esityksen pysyvästi säilytettäviksi määrättyjen tietojen sähköises-

tä säilyttämisestä. (Arkistolaitos 11665/2008.) 

2.5.1 SÄHKE-määräykset 

Arkistolaitoksen SÄHKE-normit ohjaavat julkishallinnon asiakirjahallin-

taa sähköisessä toimintaympäristössä. Määräyksissä annetaan reunaehdot 

asiakirjallisten tietojen käsittelyn sähköistämiselle sekä tiedon luotettaval-

le sähköiselle säilyttämiselle. SÄHKE-normit määräävät niistä vaatimuk-

sista ja ominaisuuksista, jotka ovat edellytyksenä tietojärjestelmiin sisälty-

vien tietojen säilyttämiselle pysyvästi yksinomaan sähköisessä muodossa. 

Normit koskevat valtionhallinnon ja kuntasektorin organisaatioita. Tieto-

järjestelmiä, joissa toteutetaan asiankäsittelyä tai siihen rinnastettavia toi-

mintoja, koskevat arkistolaitoksen SÄHKE-normien vaatimukset, joilla 

varmistetaan, että muodostuvat asiakirjatiedot ovat todistusvoimaisia ja 

mahdollista siten säilyttää yksinomaan sähköisessä muodossa. (Arkistolai-

tos, SÄHKE-määräykset.) 

2.5.2 SÄHKE2 

SÄHKE2-normissa tiedonohjauksen tuottamisella on keskeinen asema. 

Tiedonohjauksen vaatimukset edellyttävät, että sähköiseen tiedonhallinta-

suunnitelmaan määritellyt metatiedot tallentuvat tietojärjestelmiin ohjatus-

ti jo operatiivisen käsittelyn aikana. Arkistolaitoksen määräyksen (AL/ 

9815/07.01.01.00/2008) mukaan metatietoja ei siis voida tuottaa sähköisil-

le asiakirjallisille tiedoille vasta siinä vaiheessa, kun asiakirjat tallennetaan 

sähköiseen arkistoon pidempiaikaista säilyttämistä varten. Normissa anne-

taan myös periaatemääräyksiä siitä, miten tiedonohjaussuunnitelma sisäl-

lytetään tietojärjestelmän osaksi, miten tarpeettomaksi käyneet tiedot hävi-

tetään ja miten aineistot siirretään pysyväisarkistoon. (Vastamäki 2013.) 
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Sähköisten tietojen käytettävyyden, eheyden ja säilymisen turvaamiseksi 

sekä tarpeettomaksi käyneiden asiakirjallisten tietojen hävittämiseksi or-

ganisaation on syytä ottaa huomioon SÄHKE2-määräyksessä esitetyt vaa-

timukset myös määräajan säilytettävien asiakirjallisten tietojen kohdalla. 

Taloudellisesti ja toiminnallisesti on tarkoituksenmukaista, että asiakirjal-

lisia tietoja hallitaan yhtenäisin metatiedoin niiden säilytysajasta riippu-

matta. (Vastamäki 2013.) 

3 NURMIJÄRVEN RAKENNUSVALVONNAN ORGANISAATIO 

3.1 Rakennusvalvonnan tehtävät 

Suomen Kuntaliiton (2007) mukaan maankäyttö- ja rakennuslaki ja sen 

nojalla annetut säännökset sisältävät suurimman osan rakennusvalvontavi-

ranomaiselle säädetyistä viranomaistehtävistä. Rakennettaessa kaavojen 

noudattamisen valvonta kuuluu rakennusvalvontaviranomaiselle.  

  

Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluvat myös erilaiset lupapäätökset ja hy-

väksynnät sekä rakennustyön valvontaan liittyvät katselmukset ja tarkas-

tukset. Näissä tehtävissä joudutaan soveltamaan muissa laeissa rakentami-

selle asetettuja vaatimuksia, esimerkiksi pelastuslaki (PelastusL 

379/2011), valtioneuvoston asetus (209/2011) jätevesistä jne. Lisäksi ra-

kennusvalvontaviranomaisen tehtäviin kuuluu luvattoman rakentamisen ja 

rakennetun ympäristön hoidon valvonta.  

 

Edelleen rakennusvalvontaviranomaiselle kuuluu rakentamisen neuvonta 

sekä hallinnollisten pakkokeinojen käyttäminen ja lupapäätöksistä tehtyjen 

oikaisuvaatimusten käsittely. Rakennusvalvontaviranomainen valvoo ra-

kentamista yleisen edun näkökulmasta. Rakennusvalvontaviranomaisen 

tehtävien painopistealueita ovat rakennusten turvallisuus, terveellisyys ja 

viihtyisä ympäristö.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki säätää suurimman osan rakennusvalvonnan 

viranomaistehtävistä. Lisäksi erityislaeissa säädetään tehtäviä, joissa ra-

kennusvalvonnan rooli on erilaisten hallintoriitojen ensiasteen ratkaisija. 

(Suomen Kuntaliitto 2007.) 

 

Nurmijärven kunnan ympäristötoimialan johtosäännön mukaan asemakaa-

voitus- ja rakennuslautakunta vastaa kunnan rakennusvalvontaviranomai-

sen tehtävistä. Viranhaltijoille on delegoitu päätösvaltaa mm. kunnan hal-

lintosäännön ja asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimintasäännön 

perusteella. 
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3.2 Henkilöstö 

Vuonna 2013 Nurmijärven rakennusvalvonnassa oli viisi kappaletta va-

kansseja, joista osa-aikaisia oli 2 kappaletta; vakanssit vastasivat yhteensä 

4,1 henkilötyövuotta. Lisäksi rakennusvalvonnassa palvelevat vesilaitok-

sen lvi-tarkastaja sekä hallinto- ja talouspalvelualueen alaiset lupasihteeri 

ja kolme asiakaspalvelusihteeriä. Rakennusvalvonnan tulosalueen päällik-

könä toimii rakennustarkastaja.  

 

Nurmijärvellä rakennuslupakäsittelyt on jaettu kahteen osaan alueittain, 

eteläiseen ja pohjoiseen. Asemakaava- ja rakennuslautakunnan toiminta-

säännön mukaisesti päätösvalta on delegoitu rakennustarkastajalle ja tar-

kastusinsinöörille, jotka päättävät seuraavista asioista: 

 rakennusluvan myöntämisestä enintään kaksi huoneistoa käsittä-

välle, yksinomaan asuintarkoitukseen käytettävälle rakennukselle 

tai tällaiseen rakennukseen kuuluvalle talousrakennukselle, muu-

tosluvista sekä alle 200 m
2
:n laajennuksista  

 vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksymisestä 

 toimenpide- ja purkuluvista 

 luvan voimassaolon jatkamisesta 

 rakennuksen kunnossapitovelvoitteen, purkumääräyksen, käyttö-

kiellon ja ympäristön siistimismääräyksen antamisesta pakkokei-

nopäätöstä lukuun ottamatta 

 rakennelman tai laitoksen poistettavaksi määräämisestä pakkokei-

nopäätöstä lukuun ottamatta 

 vähäisen poikkeamisen myöntämisestä rakennuslupa-asian yhtey-

dessä 

 tilapäisen luvan myöntämisestä 

 MRA 84 §:n mukaisesta osoitemerkinnästä 

 luonnollisen vedenjuoksun muuttamisesta johtuvan haitan korjaa-

mis- tai poistamismääräyksen antamisesta pakkokeinopäätöstä lu-

kuun ottamatta 

 vähäisten laitteiden sijoittamisesta. 
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Tarkastusrakennusmestarien tehtävät koostuvat pääosin työmaakatselmuk-

sien ja -tarkastuksien pitämisestä, rakentamisen valvonnasta, rakentajien 

neuvonnasta sekä rakennesuunnitelmien tarkastamisesta. Vuosina 2010– 

2013 työmaakatselmuksia ja tarkastuksia oli yhteensä 11 068 kappaletta 

(Taulukko 1), mikä vastaa 11 katselmusta työpäivää kohden. 

Taulukko 1.   Katselmukset ja tarkastukset vuosina 2010 - 2013 

   

3.3 Rakennusvalvonnan käsittelemät rakennuslupa-asiat 2010 - 2013  

Rakennusvalvonnassa käsiteltiin vuosina 2010 - 2013 yhteensä 3279 lupa-

hakemusta ja ilmoitusta, joista toimenpideilmoituksia ja rakennusluvan 

voimassaolon jatkamisia oli lähes puolet. Taulukossa 2 on esitetty vuosit-

taiset tilastot tietojärjestelmään avattujen lupatunnusten mukaisesti. Ra-

kennusluvat käsittävät uudisrakennukset, hormit ja rakennuksen muutos-

työt. Toimenpideilmoituksiin on otettu mukaan myös purkuilmoitukset. 

Muut luvat ovat toimenpidelupia kuten jätevesijärjestelmän tai lämpö-

kaivon rakentamisia, paikoitusalueita, tonttiliittymiä ym.  

Taulukko 2.   Luvan ja ilmoituksen mukaiset asiat vuosina 2010 - 2013 

Vuosi Lupatunnus määrät Rakennusluvat Toimenpideilm. Jatkoajat muut luvat 

2010 831 305 186 254 86 

2011 846 305 181 218 142 

2012 823 290 167 216 150 

2013 779 249 163 227 140 

3.4 Käytössä olevat tietojärjestelmät 

Nurmijärven rakennusvalvonnalla on käytössä A Trimble Companyn 

Trimble Locus -ohjelmisto. Paikkatietojärjestelmä Trimble Locus tarjoaa 

monipuoliset työkalut rakennetun ympäristön tiedon tallentamiseen ja hal-

lintaan. Rakennusvalvonta-sovelluksen monet työkalut tukevat rakennus-

valvontaprosessia ja rakennusrekisterin pitoa, työkaluilla hallitaan lupa-
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Katselmukset ja tarkastukset 2010-
2013 
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prosessi hakemusvaiheesta rakennuksen valmistumiseen. Tietoa voidaan 

hyödyntää myös rakennetun ympäristön jatkuvassa seurannassa. Raken-

nus- ja huoneistorekisteri päivittyy rakennuslupaprosessissa tallennettavil-

la hanke- ja rakennustiedoilla. Valtion rekistereihin vaaditut lupa- ja ra-

kennustiedot siirretään automaattisesti. (Trimble Locus, Rakennusvalvonta 

2014.) 

3.5 Tavoitteet sähköiseen rakennuslupa-asiointiin 

Tulevaisuudessa sähköisen asioinnin merkitys lisääntyy ja näin ollen myös 

Nurmijärven rakennusvalvonnan on pystyttävä vastaamaan sähköisen asi-

oinnin haasteisiin ja kehitettävä omaa uutta toimintamallia. 

 

Vuonna 2013 Nurmijärven rakennusvalvonnassa on käynnistetty alustava 

selvitystyö rakennuslupakäsittelyn sähköistämisestä. Vuoden 2013 talous-

arvio-/käyttösuunnitelmassa oli asetettu sitovaksi tavoitteeksi rakennuslu-

pakäsittelyn sähköistäminen vuoteen 2015 mennessä.  

 

Henkilöhaastattelut (Mälkki, Vuori ja Almgren) Nurmijärven rakennus-

valvonnassa on suoritettu kesän ja syksyn 2014 aikana. Haastatteluissa ke-

rätyt kommentit ja tiedot muotoiltiin neljäksi osa-alueeksi seuraavasti. 

Nurmijärven rakennusvalvonta asettaa tavoitteeksi sähköiselle rakennus-

lupa-asioinnille: 

 

 Asioinnin sujuvoittaminen rakennusluvan hakemiseen ja käsitte-

lyyn 

  

Sähköinen rakennuslupa-asiointi ei poista sitä, että alustavat keskustelut 

hankkeesta rakennusvalvontaviranomaisen kanssa käydään kasvotusten. 

Rakennusvalvonta haluaa kuitenkin tarjota mahdollisuuden palveluun, jo-

ka helpottaa rakennusluvan hakemista ja käsittelyä alustavien neuvottelui-

den jälkeen. Rakennuslupaa voitaisiin hakea sähköisesti 24 tuntia vuoro-

kaudessa, eikä rakennuttajaa olisi sidottu viraston aukioloaikaan. Raken-

nuttaja voisi yhdessä suunnittelijoiden kanssa täyttää rakennuslupahake-

muksen ja tarvittavat liitteet sekä lähettää suunnitelmat sähköisessä muo-

dossa verkon kautta, jolloin käsin tehtävää tiedonsyöttöä paperilomakkeis-

ta ei enää tarvitsisi rakennusvalvonnassa tehdä. 

 

Vastuuhenkilöt voisivat tehdä omat hakemuksensa omilla käyttäjätunnuk-

sillaan, ja rakennusvalvontaviranomainen voisi tehdä päätöksen vastuun 

alkamisesta sähköisen järjestelmän kautta.  

 

Hankkeeseen liittyvien eri osapuolten välinen kommunikointi välittyisi 

kaikille osapuolille, jolloin rakennuttaja, suunnittelijat, vastuuhenkilöt ja 

viranomaiset pysyisivät ajan tasalla hankkeen vaiheista. Näin toiminta oli-

si läpinäkyvää.  
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 Yhteistyön kehittäminen muiden viranomaisten ja lausunnonanta-

jien kanssa 

 

Rakennuslupaa varten tarvitaan hankkeesta riippuen eri määrä lausuntoja. 

Luvanhakijalle ei välttämättä aina ole selvää, mitä lausuntoja lupahakemus 

edellyttää ja mitä kautta lausunnot hankitaan. Eri viranomaisilta vaaditta-

vien lausuntojen ja naapurien kuulemisen siirtäminen sähköiseen lupapal-

veluun helpottaisi tilannetta. Erityisesti isoissa ja vaativissa hankkeissa 

lausunnonantajien – esimerkiksi pelastuslaitoksen – välistä kommunikaa-

tiota rakennusvalvonnan kanssa olisi mahdollista kehittää ja tehostaa ot-

tamalla nämä aiempaa ripeämmin mukaan lupaprosessiin sähköisen lupa-

palvelun avulla. 

 

Kunnallistekninen ilmoitus eli vesi- ja viemäriliitoskohtalausunto on mah-

dollista tilata sähköisesti ja saada sähköpostin välityksellä, mutta lausunto 

on maksullinen ja sen toimittaminen jää rakennusluvan hakijan vastuulle. 

Naapurien kuuleminen olisi mahdollista hoitaa sähköpostilla lähetettävällä 

kutsulla osallistua hankkeeseen.  

 

 Dokumentit mukaan katselmukselle 

 

Rakennusvalvonta tekee monia katselmuksia rakennushankkeen aikana. 

Esimerkiksi omakotitalon rakentamisen aikana suoritettavat katselmukset 

ovat:  

o aloituskokous 

o pohjakatselmus 

o perustus- ja salaojakatselmus 

o rakennekatselmus 

o vesi- ja viemärilaitteiden katselmus 

o käyttöönottokatselmus 

o loppukatselmus. 

 

Edellisten lisäksi saatetaan pitää hormitarkastus.  Mittausosasto tekee ra-

kennuksen paikan merkitsemisen ja sijaintikatselmuksen kaava-alueilla. 

 

Ajantasaisten pääpiirustusten ja erityissuunnitelmien mukanaolo katsel-

muksella esimerkiksi mobiiliverkkoa käyttävällä tablettitietokoneella hel-

pottaisi katselmuksia tekevien työtä. Yleensä rakennuskohteessa on ajan-

tasaiset suunnitelmat käytettävissä, mutta suunnitelmien muuttuessa tai 

tarkentuessa voisi suunnittelija lähettää päivitetyn version suoraan sähköi-

senä asiakirjana ja se olisi katselmusta tekevän käytettävissä heti. Näin 

saataisiin varmuus siitä, että muutos on suunnittelijan hyväksymä ja väl-

tyttäisiin turhilta huomautuksilta ja paperisilta muutoskuvilta. 
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 Arkiston kasvun hidastaminen 

 

Rakennusvalvonnan arkisto kasvaa vuosittain noin 9 - 12 hyllymetriä, 

näistä lupa-asiakirjojen osuus on vajaa neljä metriä. Suurimman osuuden 

vaadittavasta arkistotilasta vie erityissuunnitelmat, joiden vuosittaisessa 

määrässä on suurtakin vaihtelua: pelkästään yksittäinen suuri hanke saat-

taa tuottaa paljon erityissuunnitelmia. Arkistolaissa (1994/831) erityis-

suunnitelmille ei ole annettu määräystä pysyvästi säilytettäviksi, vaan 

Kuntaliitto ohjeistaa kuntia säilyttämään asiakirjat, kunnes rakennus tai 

rakennelma on purettu. Arkistoimalla pelkästään (AL 11665/2008) liitteen 

3 mukaiset asiakirjat sekä säilyttämällä muut asiakirjat väliaikaisesti säh-

köisessä arkistossa saavutetaan vuosittain 5-7 arkistohyllymetrin säästö. 

 

Aikaisempien rakennuslupien siirtämistä sähköiseen muotoon ja sähköisen 

käyttöarkiston perustamista on syytä tarkastella tulevaisuudessa. Sähköi-

nen käyttöarkisto mahdollistaisi lupapiirustusten saamisen suunnittelijoi-

den käyttöön vuorokaudenajasta ja olinpaikasta riippumatta. Rakennus-

valvonnan tavoitteena on päästä eroon kasvavasta arkistosta ja tulevaisuu-

dessa hakea myös lupaa sähköiselle pysyväisarkistoinnille. 

4 SÄHKÖISEN RAKENNUSLUPA-ASIOINNIN KEHITYS 

4.1 RAKESA-hanke 

Alkuvuodesta 2005 ympäristöministeriö teetti selvityksen kuntien raken-

nusvalvonnan sähköisestä asioinnista, viranomaishyväksynnästä ja arkis-

toinnista. Tavoitteena oli selvittää valtakunnan tasolla riittävän kattavasti 

ja johtopäätösten tekemiseksi sähköisen asioinnin ja arkistoinnin nykytilaa 

ja kehitystarpeita. Selvitykseen osallistuneet kunnat olivat Espoo, Helsin-

ki, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere, Turku ja Vantaa. Selvi-

tyksessä tuli esille kuntien sähköisen asioinnin ja arkistoinnin tärkeys ra-

kennusvalvonnan toiminnan laadun, tehokkuuden ja palvelukyvyn paran-

tamiseksi. Selvitykseen perustuen käynnistettiin vuonna 2006 Rakennus-

valvonnan Sähköinen Asiointi ja Arkistointi RAKESA-hanke. (Vastamäki 

2011.) 

 

RAKESA-hanke oli TEKESin rahoittama ja siinä oli mukana ympäristö-

ministeriön ja Suomen Kuntaliiton lisäksi Espoon, Hyvinkään, Turun ja 

Vantaan kaupungit. Tavoitteena oli, että kaikissa kunnissa olisi samannä-

köinen ja samalla tavalla toimiva sähköinen teknisentoimialan asiointiko-

konaisuus, joka olisi yhteensopiva kunnissa käytettyjen erilaisten sähköis-

ten työkalujen kanssa. Järjestelmän tarkoituksena oli tarjota kunnan käy-

tettävissä olevaa tietoa kuntalaisten käyttöön sähköisen työpöydän kautta, 

jota voisi käyttää kiinteässä sekä mobiiliverkossa. Työpöydän kautta voisi 

hankkia tietoja ja sitä kautta voisi myös lähettää hakemuksia ja tiedottaa 

kuntaan päin mahdollisista havaituista toimialan ongelmista kunnassa. 

Tärkeänä tavoitteena pidettiin myös sitä, että viranomaistoimissa hyödyn-
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nettäisiin rakennussuunnittelun sähköisiä työvälineitä ja automatisoitaisiin 

rakennusasioiden käsittelyä ja tiedon keräämistä. RAKESA-hanke antoi 

alkusysäyksen varsinaisen sähköisen asioinnin hankkeen käynnistymiselle. 

(Vastamäki 2011.) 

4.2 KRYSP ja SADe  

Valtionvarainministeriön päätöksellä vuonna 2009 Suomen Kuntaliitto 

käynnisti hankkeen Kuntien Rakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut 

(KRYSP). KRYSP-hanke on jatkoa kuntien teknisen ja ympäristötoimen 

ensimmäisiä tietopalvelurajapintoja toteuttaneen KuntaGML-hankkeelle. 

KRYSPin tavoitteena oli sähköisen asioinnin palvelukokonaisuuden tuot-

taminen, joka tarjoaisi kuntalaisille, yrityksille ja viranomaisille asumi-

seen, rakentamiseen ja muuttamiseen liittyviä palveluita ja tietoja. Hank-

keen tuloksena kunnat, eri viranomaiset ja kuntalaisille palveluja tuottavat 

yritykset voisivat toimia tehokkaasti käyttäessään projektissa luotujen 

määritysten ansiosta yhdenmukaisella tavalla tietovarantoja ja tietopalve-

luja. (Vastamäki 2013; Holopainen 2013.) 

 

Osana KRYSP-hanketta on toteutettu kuntien teknisen toimen sähköisen 

asioinnin työpöytä palvelujen määrittely. Määrittelyn tavoitteena oli yhte-

näistää kuntien teknisen- ja ympäristötoimen keskeisten palvelujen säh-

köistä asiointia. Rakennusvalvonnan osalta määrittelyssä kuvattiin luon-

nosvaiheen, lupavaiheen ja rakennustyön aikaisen valvontavaiheen toi-

minnollisuuksia ja sitä, että palvelun kautta voitaisiin seurata asian käsitte-

lyn etenemistä. (Vastamäki 2011.) 

  

KRYSP:n mukaiselta sähköiseltä työpöydältä on hakupalvelut kunnan ja 

valtion perusrekistereihin ja muihin tietojärjestelmiin sekä valittuihin tie-

to- ja dokumenttiarkistoihin. Järjestelmä on vuorovaikutteinen ja tarkoitet-

tu kuntalaisen asiointikanavaksi kunnan tekniseen toimeen päin. Työpöytä 

on käyttöliittymä, jonka kautta kuntalainen saa rakennuslupahakemukses-

sa tarvittavat tiedot eri rekistereistä. Kaikki tieto, joka viedään työpöydäl-

le, pysyy siellä ja on uudelleen katsottavissa ja päivitettävissä. (Putkonen 

2011.) 

 

KRYSP-hankkeessa valmistunutta työpöytäratkaisun toteuttamismallia 

hyödynnetään meneillään olevassa valtiovarainministeriön Sähköisen Asi-

oinnin ja Demokratian edistäminen SADe -ohjelmassa. 
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SADe-ohjelma, Sähköisen Asioinnin ja Demokratian vauhdittamisohjel-

ma, on valtiovarainministeriön koordinoima kehittämisohjelma Suomen 

julkisessa hallinnossa, jonka toteuttamiseen myös ympäristöministeriö 

osallistuu. Ohjelman tavoitteena on tuottaa kansalaisten, yritysten ja vi-

ranomaisten käyttöön asiakaslähtöisiä ja yhteen toimivia sähköisiä palve-

lukokonaisuuksia, jotka vahvistavat julkisen sektorin kustannustehokkuut-

ta ja laatua. SADe-ohjelma sisältää seitsemän eri hanketta (kuva 1) ja kes-

tää vuoden 2015 loppuun. SADe-ohjelman toteutukseen osallistuu useita 

eri toimijoita kuten valtion viranomaisia, kuntia ja yrityksiä. (SADe-

ohjelma 2014.) 

 

  

Kuva 1. SADe-ohjelman hankkeet (Ympäristöministeriö). 
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Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuuden RYPK:n (kuva 

2) tavoitteena on tuottaa ja mahdollistaa rakennettuun ympäristöön ja 

asumiseen liittyviä lupa-, haku- sekä tieto- ja analyysipalveluita. Asiointi-

palveluiden avulla kansalaiset, asunto-osakeyhtiön toimihenkilöt ja yrityk-

set voivat asioida viranomaisten kanssa ja esim. käynnistää sähköisesti eri-

laisia rakennetun ympäristön lupaprosesseja. Palveluiden avulla voidaan 

hyödyntää erilaisia rakennettua ympäristöä ja sen tilaa kuvaavia tietova-

rantoja. (SADe-ohjelma 2014.) 

 

 

Kuva 2. Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus RYPK (Ympäristö-

ministeriö). 

Sähköistettävistä palveluista Lupapiste, Tarkkailija, Harava sekä Asunto-

jen vuokra- ja hintatiedot ovat jo valmiita ja käytössä. Liiteri, energiatodis-

tuspalvelu ja ARAn tukien sähköiset palvelut valmistuvat vuoden 2014 ai-

kana. (Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut, 2014.) 

5 SÄHKÖINEN RAKENNUSLUPA VALTAKUNNALLISESTI 

Suomessa kuntien rakennusvalvonnoissa palvellaan vuosittain noin 1,5 

miljoonaa asiakasta. Vuosittain käsitellään noin 200 000 kappaletta erilai-

sia lupa- ja työnjohtajahakemuksia sekä tehdään lupapäätöksiin liittyviä 

työmaakatselmuksia noin 300 000 kappaletta.  Suomessa on 320 kuntaa, ja 

sähköisesti rakennuslupaa voi hakea näistä noin 40 kunnassa. Sähköisesti 

käsiteltävien rakennuslupien määrästä valtakunnallisesti ei ole olemassa 

tietoa tai tilastoa, joten kyselytutkimus sähköistä rakennuslupa-asiointia 

tarjoaville kunnille ja kaupungeille muodostui ainoaksi toimintamalliksi 

asian selvittämiseksi.  
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5.1 Kysely sähköisestä rakennuslupa-asioinnista rakennusvalvonnoille 

Sähköisestä rakennuslupa-asioinnista laadittiin kyselylomake, joka lähetet-

tiin kaikille Suomen rakennusvalvonnoille, jotka tarjoavat mahdollisuutta 

sähköiseen rakennuslupa-asiointiin. Trimble Companyn Joni Kemppi ker-

toi sähköpostissa eService, Rakentamisen tuki -palvelua käyttävät kunnat 

ja Solita Oy:n Ilona Liesmäki toimitti sähköpostilla Lupapiste-palvelua 

käyttävien kuntien tarkastajien yhteystiedot. Kysely lähetettiin 29:lle Lu-

papiste- palvelua (Liite 2) käyttävälle sekä kymmenelle Trimble eService, 

Rakentamisen tuki -palvelua (Liite 1) käyttävälle rakennusvalvonnalle. 

 

Sähköistä rakennuslupa-asiointia rakennusvalvonnoissa koskevalla kyse-

lyllä haluttiin selvittää: 

 Mikä on sähköisesti tulleiden hakemusten osuus kaikista saapu-

neista lupahakemuksista koskien rakennus- ja toimenpidelupaa se-

kä toimenpideilmoituksia? 

 Mikä on sähköisesti käsiteltävien osuus kaikista saapuneista lupa-

hakemuksista koskien rakennus- ja toimenpidelupaa sekä toimen-

pideilmoituksia? 

 Muunnetaanko rakennusvalvonnassa perinteisesti paperilla saapu-

neet hakemukset sähköisesti käsiteltäviksi? 

 

Kysymyksillä haluttiin selvittää sähköisen asioinnin osuutta rakennuslu-

pakäsittelyssä sekä selvittää sähköisen asioinnin kattavuutta rakennusval-

vonnoissa. Lisäksi kyselyyn otettiin mukaan rakennusvalvontojen käytän-

nöt perinteisesti paperilla saapuvien hakemusten käsittelyn toimintatapaan.  

 

Kyselyllä pyydettiin myös niin positiivisia kuin negatiivisia kommentteja 

sähköisen rakennuslupakäsittelyn kannalta. Kysymykset aseteltiin seuraa-

vasti: 

 Mitä positiivisia puolia näet sähköisessä rakennuslupakäsittelyssä? 

 Mitä negatiivisia puolia näet sähköisessä rakennuslupakäsittelys-

sä? 

 

Kysymyksillä haluttiin selvittää rakennusvalvontojen suhtautumista säh-

köiseen asiointiin ja sen tuomaan toimintatavan muutokseen verrattuna pe-

rinteiseen rakennusluvan käsittelyyn. 

 

Lisäksi kyselyllä haluttiin kartoittaa Trimble eService, Rakentamisen tuki 

- ja Lupapiste-palvelua käyttävien rakennusvalvontojen mielipiteitä käyt-

tämistään sähköisistä rakennusvalvonta sovelluksista, kartoitettiin Lupa-

piste- palvelua käyttävien taustatietojärjestelmiä sekä annettiin mahdolli-

suus jättää vapaita kommentteja. 

 Mitä taustatietojärjestelmää käytätte rakennusvalvonnassa (Facta, 

KuntaNet, Trimble Locus(TeklaGIS), SitoGIS, Iris ja KeyWink-

ki)? 

 Mitä mieltä olet käyttämästäsi web-asiointisovelluksesta (Lupapis-

te/eService)? 
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 Vapaat kommentit. 

 

Taustatietojärjestelmän kartoituksen tarkoituksena oli selvittää, olisiko 

joillakin Lupapiste-palvelua käyttävillä kunnilla Trimble Locus käytössä. 

Trimble Locusia käyttävien kuntien antamia kommentteja voitaisiin hyö-

dyntää tehtäessä valintaa sähköisestä rakennuslupa-asiointimallista.  

5.2 Kyselyn tulokset 

Kyselyyn vastasi seitsemän kappaletta Trimble eService, Rakentamisen 

tuki -palvelua ja 19 kappaletta Lupapiste-palvelua käyttävää rakennusval-

vontaa. Vastausprosentti oli 68 %. 

5.2.1 Sähköisten lupahakemusten osuus ja käsittely 

Sähköisesti rakennusvalvontoihin saapuvien hakemusten osuus vaihtelee 

suuresti kuntien välillä, esimerkiksi Kuopissa saapuvista hakemuksista 

vain 1 % tulee sähköisesti, kun taas Järvenpäässä vastaava luku on 100 %. 

Taulukossa 3 on esitettynä kuntien ilmoittamat sähköisesti saapuvien lu-

pahakemusten osuudet. Joidenkin kuntien kohdalla on myös esitetty 

kommentti tai perustelu liittyen hakemusmääriin. 

Taulukko 3.   Sähköisesti saapuvat lupahakemukset kunnittain 

Kunta % Huom. 

Vantaa 0-100 2015 loppuun mennessä kaikki luvat 

Sastamala 0 1 käsitelty lupa, tieto sähköpostilla 

Valkeakoski 0 palvelun käynnistys vaihe 

Imatra 0 palvelun käynnistys vaihe 

Kuopio 1 

 
Uusikaupunki 3 

 
Salo 2-3 

 
Lappeenranta 4 

 
Kajaani 5 5 käsiteltyä lupaa 

Uurainen 5 

 
Iisalmi 5 

 
Hämeenlinna 5 

 
Pori 5 

 
Rovaniemi 5-10 

 
Sipoo 10 

 
Porvoo 10 

 
Jyväskylä 15 

 
Turku 15-20 

 
Raisio 20 
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Hyvinkää 20 

 
Espoo 21 

 
Mikkeli 27 

 
Heinola 32 

 
Kerava 45 

 
Salla 40-50 

 
Järvenpää 100 1.10.2014 lähtien kaikki luvat 

 

Kaikkien sähköistä rakennuslupa-asiointipalvelua tarjoavien kuntien lupa-

hakemuksista keskimäärin 15 % käsitellään sähköisesti. Suomen kaikkiin 

kuntiin suhteutettuna vain 1 % lupahakemuksista käsitellään sähköisesti. 

Todellisia lupahakemusmääriä ei ole näissä prosenteissa huomioitu, koska 

sähköistä palvelua tarjoavat niin pienet kuin suuretkin kunnat. 

 

Järvenpäässä kaikki lupahakemukset liitteineen toimitetaan sähköisesti 

Lupapiste-palvelun kautta. Tarvittaessa rakennusvalvonnan palvelupiste 

auttaa asioinnin käynnistämisessä. 

 

Sähköisesti käsiteltävien lupahakemusten määrä ei juuri poikkea saapu-

neiden osuudesta. Rakennusvalvonnoissa ei yleisesti muunneta perinteisel-

lä tavalla toimitettuja hakemuksia sähköisesti käsiteltäväksi. 

 

Espoossa on tästä vuodesta lähtien myös kaikki paperiset hakemukset jul-

kaistu eService-palveluun edellyttäen, että vähintään lopulliset lupakuvat 

toimitetaan sähköisesti. Espoo on myös lopettanut paperisten erityissuun-

nitelmien arkistoinnin. Uuden käytännön mukaan käyttöönottokatselmuk-

seen mennessä pitää toimittaa lopulliset suunnitelmat asiointipalvelun vä-

lityksellä. Turussa paperiset luvat sähköistetään päätöksen jälkeen, jolloin 

erityissuunnitelmat voidaan toimittaa eService-palvelun kautta ja raken-

nustyönaikainen seuranta tulee asiakkaalle mahdolliseksi. 

 

Vantaa ja Valkeakoski ilmoittavat muuntavansa tulevaisuudessa kaikki 

hakemukset käsiteltäväksi Lupapiste-palveluun. Heinola ja Jyväskylä 

muuntavat perinteisiä hakemuksia sähköisesti käsiteltäviksi asiakkaan 

pyynnöstä.  

5.2.2 Rakennusvalvontojen mielipiteitä sähköisestä lupa käsittelystä  

Kyselyyn tulleista vastauksista mielipiteisiin liittyvistä seikoista nousee 

esille erityisesti sähköisen arkistoinnin tärkeys, tietojen löytyminen samas-

ta paikasta sekä lausuntopyyntöjen helppo lähettäminen ja vastaaminen 

sähköisen palvelun kautta. 

 

Positiivisena asiana rakennusvalvonnat pitävät sähköisessä rakennuslupa-

asioinnissa etenkin kaikkien hankkeeseen liittyvien asiakirjojen löytymistä 

samasta paikasta tallennettuna ja kaikkien osapuolien saatavana. Asiointi- 
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palvelun kautta käydyt keskustelut lisäävät käsittelyn läpinäkyvyyttä niin 

viranomaisen kuin asiakkaan kannalta. Lausuntopyyntöjä ei myöskään 

tarvitse lähettää erikseen paperisina, vaan ne voidaan lähettää suoraan asi-

ointipalvelun kautta, lausunnonantaja näkee kaikki hankkeen asiakirjat 

samalla kertaa ja antaa oman lausuntonsa palvelun kautta. Niin sanottu 

papereiden pyöritys vähenee ja arkiston kasvu hidastuu, mutta ilman säh-

köistä arkistointia ei ole kokonaan sähköistä rakennuslupaa ja osa sähköi-

sen asiointipalvelun hyödyistä jää käyttämättä. 

 

Negatiivisena asiana rakennusvalvonnat pitävät sähköisessä rakennuslupa-

asioinnissa etenkin asiakkaiden kasvottomuutta ja sähköisen arkistoinnin 

puutetta. Sähköisen arkiston perustaminen pitäisi ottaa mukaan jo suunnit-

teluvaiheessa, kun mietitään rakennusvalvonnan palveluiden sähköistämis-

tä.  

 

Rakennusvalvontojen esittämiä positiivisia näkökantoja sähköisestä asi-

oinnista (Liite 3, Liite 4) ovat seuraavat: 

 

Luvan käsittely nopeutuu ja asiapapereiden hallinta paranee. 

Tulevaisuudessa arkiston käyttö helpottuu. Lupalausuntojen 

hankkiminen onnistuu helposti ja samanaikaisesti useammal-

ta lausunnonantajalta. Lausunnon voi kirjoittaa Lupapiste-

järjestelmään itselle parhaiten sopivana ajankohtana. Tule-

vaisuudessa on mahdollista päästä eroon paperisista asiapa-

pereista, mikä vähentää kovasti pysyväisarkiston kasvamista. 

Hilvenius, Kerava 

 

Kaikki osapuolet näkevät, missä vaiheessa luvan käsittely on 

ja mitä liitteitä/erityissuunnitelmia on toimitettu sekä mitkä 

katselmukset on suoritettu. Suurimmat hyödyt tulevat siis lu-

van myöntämisen jälkeen. Työnjohtajat voivat myös käyttää 

sähköisen asiointipalvelun tarkastusasiakirjaa. 

Kalliola, Jyväskylä 

 

Hakemuksen asiakirjat pysyvät tallessa ja järjestyksessä. 

Kommunikointi asiakkaan kanssa viestien avulla on sujuvaa. 

Saloranta, Salo 

 

Ei tarvitse "pyöritellä papereita", arkistot eivät täyty paperis-

ta, tiedetään missä hakemukset/liitteet ovat, kun eivät loju 

jonkun pöydällä. 

Toikka, Hyvinkää 
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Rakennusvalvontojen esittämiä negatiivisia näkökantoja sähköisestä asi-

oinnista (Liite 3, Liite 4) ovat: 

 

Aluksi lisää työtä virastossa ja monimutkaistaa käsittelypro-

sessia. Kun päästään kokonaan sähköiseen lupajärjestelmään 

ja opitaan käyttämään uutta järjestelmää, uskomme, että ti-

lanne helpottuu. 

Yrjänheikki, Salla 

 

Kasvottomuus asiakaskontaktissa voi olla joskus huono puo-

li. Hankalista asioista on yleensä helpompi päästä yhteisym-

märrykseen saman pöydän ympärillä istuttaessa. 

Venäläinen, Iisalmi 

 

Käytännöt ovat vielä sekavia. Ilman sähköistä arkistointia 

hyödyt ovat hyvin kyseenalaisia ja asiakkaan on hyvin vai-

kea ymmärtää, miksi hänen on toimitettava kaikki asiakirjat 

myös paperilla. 

Meuronen, Lappeenranta 

6 SÄHKÖINEN ASIOINTIMALLI 

Sähköinen rakennuslupa-asiointimalli on internetselaimella toimiva säh-

köinen lupa-asiointijärjestelmä. Lupa-asiointijärjestelmällä tarkoitetaan 

palvelua, jolla mahdollistetaan kansalaisen tai yrityksen tiedonhaku, kes-

kustelu ja lupien hakeminen käyttäen hyväksi mahdollisia viranomaisen 

tietovarantoja kuten paikkatietojärjestelmää. Palvelun tavoitteena on tarjo-

ta keskitetty kanava rakennuslupa-asiointiin. Tämä edesauttaa sujuvaa tie-

donvaihtoa luvanhakijan ja viranomaisen välillä tehostaen lupaprosessia 

sekä hakijan että lupaviranomaisen kannalta. Luvanhakijalle palvelu toimii 

internetselaimen välityksellä. Palveluun rekisteröidytään esimerkiksi vah-

van tunnistautumisen vaativan VETUMA-palvelun kautta, tämän jälkeen 

käyttäjälle annetaan henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. (Paavo-

lainen 2013.) 

 

Sähköisen rakennuslupa-asiointijärjestelmän työpöydälle on mahdollista 

tallentaa omia rakennuslupahankkeitaan, ja se toimii pääasiallisena yhtey-

denpitovälineenä rakennusvalvontaan lupaprosessin ajan. Asiointijärjes-

telmä integroidaan rakennusvalvonnan omiin taustajärjestelmiin, joka 

mahdollistaa tietojen siirtymisen automaattisesti rakennuslupien käsittely-

sovelluksiin ja dokumenttienhallintajärjestelmiin. 

 

Suomessa rakennusvalvonnoissa on käytössä tällä hetkellä kaksi erilaista 

sähköistä rakennuslupa-asiointimallia: Solita Oy:n Lupapiste-palvelu ja 

Trimble Companyn Trimble eServices, Rakentamisen tuki -sovellus. 
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6.1 Nurmijärven sähköisen rakennuslupa-asiointimallin vaihtoehdot 

Nurmijärven rakennusvalvonnalla on kaksi kappaletta vaihtoehtoja säh-

köiseen rakennuslupa-asiointimallin käyttöön ottamiselle. Ensimmäinen 

vaihtoehto on laajentaa olemassa oleva Trimble Locus Trimble eServices 

Rakentamisen tuki -palvelulla, toisena vaihtoehtona on ottaa käyttöön Lu-

papiste-palvelu, joka integroidaan toimimaan Trimble Locuksen kanssa. 

Nurmijärven rakennusvalvonta on tutustunut molempiin vaihtoehtoihin 

esittelyissä, koulutuksissa sekä käynyt tutustumassa niihin muissa raken-

nusvalvonnoissa esim. Hämeenlinnassa ja Espoossa. Hämeenlinnan ra-

kennusvalvonnalla on käytössään Trimble Locus ja Lupapiste-palvelu, kun 

taas Espoon rakennusvalvonnalla on käytössään Trimble Locus laajennet-

tuna eServices, Rakentamisen tuki -palvelulla.  

6.2 Lupapiste-palvelu 

Solita Oy:n ja ympäristöministeriön kehittämä Lupapiste-palvelu on kehi-

tetty osana SADe-ohjelmaa ja se kuuluu ympäristöministeriön koordinoi-

maan rakentamisen ja asumisen palvelukokonaisuuteen. Ympäristöminis-

teriöllä on Lupapisteessä tilaajan rooli vuoteen 2015 asti, jolloin se mm. 

valvoo palvelun kehittämistä. (Lupapiste, 2014.) 

 

Lupapiste-palvelu tarjotaan kunnan käyttöön pilvipalveluna IBM Smart 

Cloud -ympäristössä, joten kunnan vastuulle tai ylläpidettäväksi ei muo-

dostu uusia järjestelmä- tai lisenssihankintoja. Lupapiste ei korvaa kunnan 

omia käsittely- tai dokumentinhallintajärjestelmiä, vaan toimii näiden 

kanssa yhteistyössä ohjelmistorajapintojen avulla. Lupapiste voidaan in-

tegroida toimimaan kaikkiin kunnissa käytössä oleviin rakennusvalvon-

nan, ympäristötoimen ja yleisten alueiden tietojärjestelmiin kuten Facta, 

KuntaNet, Trimble Locus (TeklaGIS), SitoGIS, Iris ja KeyWinkki 

KRYSP-rajapintojen kautta. (Lupapiste, 2014; Kuntatekniikka 7/2013, 

22.) 

 

Lupapiste-palvelu on virtuaalinen työtila rakennuslupa-asioiden hoitami-

seen kansalaisille, yrityksille ja viranomaisille. Lupapiste-palvelun kautta 

voi toimittaa kaikki rakennuslupaan liittyvät dokumentit kuten hakemus-, 

liite- ja suunnittelutiedot. Lupapiste-palvelun kautta tapahtuva asiointi on 

vuorovaikutteista, joten luvanhakija tai häntä edustava ammattilainen sekä 

luvan myöntävä viranomainen voivat vaihtaa tietoja hakuprosessin aikana. 

Lupapiste on virastojen aukioloajoista riippumaton, joten asiointi onnistuu 

milloin tahansa. Lupapiste tarjoaa ajantasaisen näkymän lupaprosessin 

etenemisestä kaikille asianosaisille kuten rakennuttajalle, pääsuunnitteli-

jalle ja rakennusvalvontaviranomaiselle. (Lupapiste, 2014.) 
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Lupapiste-palvelu tarjoaa viranomaiselle seuraavat ominaisuudet: 

 

 Asiakkaat täyttävät hakemukset valmiiksi sähköiseen järjestel-

mään, jolloin käsin tehtävää tiedonsyöttöä paperilomakkeista taus-

tajärjestelmään ei tarvitse tehdä. Hakemusten laatu paranee, kun 

palvelu opastaa käyttäjää ja tarkastaa tietojen oikeellisuutta. 

 Hakijalta voidaan vaatia vain ne liitteet, jotka kunta itse on määrit-

tänyt vaadittavaksi kyseisen toimenpiteen luvanhaun yhteydessä. 

 Lausuntoja voidaan pyytää sähköisesti muilta viranomaisilta jo sii-

nä vaiheessa, kun asiakas vasta kysyy neuvoa rakennushankkeen 

suhteen. 

 Kaikkien hankkeeseen osallistuvien tiedot kootaan yhteen selkeään 

paikkaan, siellä on tiedot niin luvanhakijasta, suunnittelijoista, 

työnjohtajista, urakoitsijoista kuin luvan maksajasta. 

 Kaikki hankkeeseen toimitetut suunnitelmat ja liitteet löytyvät sa-

masta paikasta. Luvanhaun aikaiset ja päätöksen jälkeen toimitetut 

(erityissuunnitelmat) asiakirjat esitetään omina listauksina. 

 Lupahakemukset muokkautuvat valittujen toimenpiteiden mukai-

sesti. Asiakkaat täyttävät vain päätöksentekoa varten tarvittavat 

tiedot pitkän yleisen lomakkeen sijasta. 

 Hankkeesta käyty eri osapuolten välinen kommunikointi on aina 

nähtävissä tallenteesta, läpinäkyvyys ja kaikkien oikeusturva kas-

vavat. Viranomainen voi pyytää asiakkaalta lisätietoja ja tarken-

nuksia, ja hakijapuoli saa esitettyä kysymyksensä milloin tahansa. 

 Hakemukseen voidaan lisätä vain viranomaisille näkyviä valmiste-

lumerkintöjä, joilla voidaan välittää hakemukseen liittyvää tietoa 

kollegoille tai käyttää oman muistin tukena. Viranomaiselle näky-

vät valmistelumerkinnät ja hankkeen kiireellisyysmerkinnät suju-

voittavat käsittelyä.  

 Sähköisesti tapahtuva aineistojen hyväksyntä, allekirjoitus ja lei-

maus voidaan tehdä Lupapiste-palvelun kautta. Aineiston hallintaa 

tullaan kehittämään kattamaan SÄHKE2-vaatimukset, jolloin do-

kumentit saadaan arkistonhallinnan piiriin ja myös sähköisesti py-

syvästi säilyttäminen on mahdollista. 

 Hankkeen elinkaari jatkuu Lupapiste-palvelussa aina valmistumi-

seen asti. Hakemuksesta tehty päätös näkyy hankkeen työtilassa ja 

lupamääräykset esitetään yhtenä listana. Mikäli lupapäätös tehdään 

omassa tietojärjestelmässä, se voidaan siirtää näkyville Lupapis-

teeseen. Kaikki osapuolet voivat seurata hankkeen etenemistä työ-

tilassa.  

 Lupapäätöksessä vaaditut ilmoittamiset, vastuuhenkilöiden ni-

meämiset, erityissuunnitelmien toimittaminen sekä katselmusten 

kirjaaminen voidaan tehdä Lupapiste-palvelun kautta. (Lupapiste, 

2014.) 
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6.2.1 Lupapiste-palvelu, käyttäjien kommentteja 

Valtakunnallista sähköistä asiointia käsittelevän, pääluvussa 5 esitellyssä 

kyselytutkimuksessa pyydettiin myös kommentteja rakennusvalvontojen 

käyttämistä sähköisistä rakennuslupa-asiointipalvelusta. Kyselytutkimuk-

sen vastauksissa (Liite 4) olevia kommentteja Lupapiste palvelusta: 

 

Lupapiste on parasta, mitä rakennusvalvonnassa on tapahtu-

nut vuosikymmeniin. Solita tekee hyvää yhteistyötä kuntien 

kanssa.  

Vastamäki, Järvenpää 

 

Lupapisteen vahvuus on sen tarkoitus laajentua ylikunnalli-

seksi ja selkeästi koko Suomen kattavaksi palveluksi. Tästä 

on etua luvan hakijoille, ammattilaisille ja myös rakennus-

valvonnoille. Palveluun voidaan tällöin helposti ympätä eri-

laisia lisäpalveluita, alueen suunnittelijoiden selaaminen, 

sähköinen arkistointi jne. Lupapiste kehittyy huimaa vauhtia 

ja varmaan kukaan ei tiedä, mitä kaikkea tapahtuu vuonna 

2015 lopussa, kun ympäristöministeriön rahoitus loppuu ja 

tuote siirtyy selkeästi enemmän kaupalliseksi. 

Niemi, Porvoo 

 

Lupapiste on hyvä ja helppokäyttöinen, työmaavalvonnan ja 

arkistoinnin osalta vielä hieman kehitysvaiheessa. 

Virkamäki, Vantaa 

 

Lupapiste on ihan ok, mutta siirrot taustajärjestelmään eivät 

toimi vielä täysin. 

Leskinen, Kajaani 

 

Lupapiste-ajatus on hyvä, toteutus paranee koko ajan. Palve-

lua on lähdetty toteuttamaan väärästä suunnasta. Hakemuk-

seen liittyvä lainsäädäntö ei ole ollut ensisijainen lähestymis-

tapa vaan käyttäjä(hakija)ystävällisyys. Sekin on äärimmäi-

sen tärkeä, mutta ei voida tehdä lakiteknisesti vaadittuja asi-

oita siten, miten käyttäjät sen haluavat. Lupapisteestä täytyisi 

pystyä sulkemaan tiettyjä osia pois päältä, jos osaa ei haluta 

käyttää kunnassa. 

Humala, Kuopio 

 

Kyselytutkimukseen saapuneista vastauksista voidaan päätellä, että lähes 

kaikki käyttäjät ovat tyytyväisiä Lupapiste-palveluun. Tiedon siirrolla Lu-

papisteen ja taustajärjestelmien välillä on vielä kehitettävää, suurin osa 

ongelmista kohdistuu juuri tiedonsiirtovaiheeseen. Joidenkin käyttäjien 

mielestä Lupapiste-palvelu on vielä keskeneräinen, mutta he ovat tyyty-

väisiä, että sitä kehitetään koko ajan parempaan suuntaan.  
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Lupapiste-palvelua käyttävistä kunnista Trimble Locus -

taustatietojärjestelmä on käytössä Hämeenlinnassa, Kajaanissa, Salossa ja 

Uudessakaupungissa. Ainoa negatiivinen asia Trimble Locusin ja Lupapis-

te-palvelun integraatiosta, joka tuli kyselytutkimuksen tuloksena esille, oli 

Leskisen Kajaanista ilmoittamat tiedonsiirto-ongelmat taustatietojärjes-

telmän ja Lupapiste-palvelun välillä. 

6.3 Trimble eService, Rakentamisen tuki 

Trimble eServices, Rakentamisen tuki on paikkatietoa hyödyntävä inter-

netpohjainen sovellus rakennushankkeen aikaiseen asiointiin. Sovelluksen 

avulla kunta voi tarjota asiakkailleen sähköisen palvelun, joka mahdollis-

taa rakennuttajan, suunnittelijoiden ja viranomaisten keskinäisen viestin-

nän hankkeen alusta loppuun. Rakennushankkeessa on monta vaihetta ja 

monta osapuolta. Palvelun avulla rakennuttaja voi kommunikoida viran-

omaisen kanssa kaikissa lupiin, rakennustarkastuksiin ja katselmuksiin liit-

tyvissä asioissa. Suunnittelijat, vastaava työnjohtaja ja erityisalojen työn-

johtajat, naapurit (naapurin kuulemiset) sekä lausuntojen antajat voivat 

osallistua rakennushakkeen aikaiseen sähköiseen asiointiin.  

  

Palvelun taustalla oleva sovellus on integroitu rakennusvalvonnan tausta-

järjestelmiin, joten tiedot siirtyvät automaattisesti rakennuslupien käsitte-

lysovelluksiin ja dokumenttienhallintajärjestelmiin. 

 

Viranomaisen työpöytä on tarkoitettu hankkeiden ja lupien kommentoin-

tiin, käsittelyyn ja erilaisten toimenpiteiden suorittamiseen. Viranomaisen 

sähköisen työpöydän ja Trimble Locus -ohjelman toimintoja käytetään 

rinnakkain. Toimintoja voidaan suorittaa sekä sähköisessä palvelussa että 

Trimble Locus -ohjelmassa ja tietoja päivitetään molempiin. Omalla työ-

pöydällä näkyvät ne luvat ja hankkeet, missä viranomainen on käsittelijänä 

tai hakijana. (Trimble eServices, Rakentamisen tuki, 2014.) 

 

Trimble eService, Rakentamisen tuki -sovelluksen ominaisuuksia viran-

omaiselle:  

 Rakennuslupien hakemisen palvelu toimii 24/7-periaatteella.  

 Rakennusluvan hakija täyttää lupahakemuksen internetissä omalla 

koneellaan, lupahakemus tallennetaan palveluun ja rakennusval-

vontaviranomainen tarkistaa hakemuksen ja antaa ohjeita hakijalle. 

Myös luvanhakija voi seurata hakemuksen käsittelyn etenemistä 

palvelussa. Hakija voi valtuuttaa esimerkiksi pääsuunnittelijan 

täyttämään oman hakemuksensa. 

 Rakennusluvan hakija saa suoraan Trimble Locus -aineistosta ha-

kemuksessa tarvittavat tekniset tiedot kuten kiinteistö-, osoite- ja 

kaavatiedot sekä tiedot olemassa olevista rakennuksista. Kiinteis-

tön omistajatiedot ja naapurikiinteistön omistajatiedot saadaan suo-

raan Trimble Locus -aineistosta, jolloin palvelu keventää raken-

nusvalvonnan työtä. Ohjattu toiminto neuvoo hakijaa lupahake-
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muksen täyttämisessä. Valittu hakemustyyppi määrittelee, mitä tie-

toja hakijan tulee täyttää lomakkeeseen. 

 Hakemuksen tietojen antamisen jälkeen hakija liittää lupahake-

mukseen tarvittavat liitteet. Hakemukseen vaaditut pakolliset ja va-

linnaiset liitteet riippuvat valitusta hakemustyypistä. 

 Palvelu hyödyntää karttanäkymää. Rakennuspaikka ja toimenpitei-

den kohteena oleva rakennus voidaan hakea myös kartalta. 

 Palvelun kautta voidaan pyytää toista viranomaista tai muuta tahoa 

esimerkiksi (naapurien kuulemiset) antamaan lausuntonsa raken-

nushankkeesta. Lausuntopyyntö lähtee sähköpostitse vastaanotta-

jalle. Lausunnon antaja saa linkin, jonka avulla hän pääsee tutki-

maan rakennushankkeen tietoja ja vastaamaan lausuntopyyntöön 

vahvan tunnistautumisen jälkeen. Lausunnot ja niihin liittyvät liit-

teet voidaan viedä Trimble Locusiin.  

 Sähköisen asioinnin palvelu kommunikoi suoraan Trimble Locus  

-rakennusvalvontasovelluksen kanssa, josta puolestaan myönnetty-

jen lupien tiedot siirtyvät automaattisesti Väestörekisterikeskuksen 

valtakunnalliseen rakennus- ja huoneistorekisteriin. 

 Kuntien rakennusvalvonta voi käyttää palvelun rinnalla normaalisti 

aiemmin käyttämäänsä palvelua, jossa hakemukset täytetään käsin 

ja viedään tietokantaan manuaalisesti. 

 Viranomainen voi hyväksyä tai hylätä vastuuhenkilön. Vastuuhen-

kilön tiedot voidaan tarkastaa Trimble Locusista ja FISE-

rekisteristä ennen päätöstä. 

 Lupahakemuksen käsittely ja päätöstietojen välittäminen rakenta-

jalle hoituvat palvelun kautta. Kun hanke etenee rakennusvaihee-

seen, on rakentamisen aikainen kommunikointi, kuten katselmus-

tietojen kirjaaminen ja tarkastuslistojen täyttäminen, mahdollista 

hoitaa sähköisesti. (Tekla ePalvelut, järjestelmäkuvaus.)  

  

Kunnan asiakkailleen tarjoamaan web-palveluun voidaan viedä muutkin 

kuin sähköisesti haetut luvat. Tiedonkulku on sujuvaa, koska taustalla ole-

va Rakentamisen tuki -sovellus ja web-palvelu on integroitu toisiinsa il-

man tiedostopohjaisia välitysmekanismeja. Etuna on myös se, että palve-

lun käyttäjät tunnistetaan automaattisesti palvelualustoilta eikä erillisiä 

käyttäjätunnuksia ja salasanoja vaadita. (Trimble eServices, Rakentamisen 

tuki, 2014.) 

6.3.1 Trimble eService, Rakentamisen tuki -käyttäjien kommentit 

Valtakunnallista sähköistä asiointia käsittelevän, pääluvussa 5  käsitellyssä 

kyselytutkimuksessa pyydettiin myös kommentteja rakennusvalvontojen 

käyttämistä sähköisistä rakennuslupa-asiointipalvelusta. Kyselytutkimuk-

seen saapuneista vastauksista (Liite 3) poimittuja kommentteja Trimble 

eService, Rakentamisen tuki -palvelun osalta: 
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Toimiva työkalu, tulevaisuutta. 

Vinberg, Rovaniemi 

 

eServive alkaa pikku hiljaa toimimaan niin kuin sen pitäisi. 

Palvelun käyttäminen alkaa pikku hiljaa sujumaan kun on 

enemmän käsitellyt lupia sen kautta. Toisaalta luvan käsitte-

ly on melko samanlaista sähköisen palvelun kautta kuin pe-

rinteisesti haetulla luvalla. 

Kalliola, Jyväskylä 

 

 

Turku oli ensimmäinen kunta Suomessa, joka otti käyttöönsä 

sähköisen asioinnin (Teklan sähköinen asiointi), mutta se 

poistettiin käytöstä ohjelman kömpelyyden vuoksi noin vuo-

den opettelun jälkeen. Olemme ottaneet eServicen toisen su-

kupolven ohjelmaversion käyttöön keväällä 2014. Se on pa-

rempi kuin vanhempi versio, mutta ei lähelläkään sitä, mitä 

ohjelmalta haluamme. 

Ojala, Turku 

 

Espoossa on käytössä Trimblen eService. Järjestelmä on jo 

kehitetty siihen pisteeseen, että mitään katastrofaalisia buge-

ja/ongelmia siinä ei ilmene. Pääosin järjestelmä toimii siis 

tekniikan osalta hyvin ja sen toimintaperiaate on sinänsä ihan 

järkevä.  Järjestelmän eteenpäin kehittämiseen ei siis tarvitse 

enää odotella uusia teknologisia innovaatioita. Järjestelmän 

käyttöliittymässä ja osin myös toiminnoissa on edelleen kui-

tenkin hiottavaa ja jatkokehitystä tehdään nyt etupäässä käyt-

tökokemusten perusteella. Jatkokehityksessä tehdään tiivistä 

yhteystyötä muiden Trimble-kuntien kanssa ja yhdessä ha-

vaittuihin epäkohtiin onkin jo saatu parannusta. Liitetiedos-

tojen käsittely on edelleen tärkein yksittäinen osa-alue, johon 

vielä kaivataan helpotusta etenkin lupakäsittelijän työskente-

lyyn. Espoon osalta ehkä tärkein uusi toiminto, mikä palve-

luun pitäisi saada, olisi sähköinen työnjohtajahakemus. Ts. 

vaikka toiminto on jo tehty nykyiseen järjestelmään, se ei 

Espoon näkökulmasta nyt toimi tarkoituksenmukaisella ta-

valla. Vaikka siis järjestelmän tekniikka on saatu toimivaksi, 

opeteltavaa riittää edelleen sähköisen toimintatavan omak-

sumisessa. Meilläkin on oikeastaan vasta tänä syksynä alettu 

kunnolla miettimään parhaita työtapoja sähköisten hakemus-

ten käsittelyssä ja tarkoitus olisi tehdä yhteistyötä myös jär-

jestelmätoimittajan käytettävyysasiantuntijoiden kanssa, jotta 

myös lupakäsittelijöiden olisi helpompi käyttää järjestelmää. 

 

Salminen, Espoo 
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Kyselytutkimuksen vastauksista päätellen käyttäjät ovat tyytyväisiä eSer-

vice, Rakentamisen tuki –palveluun, vaikka ajoittaiset häiriötilanteet ja 

tiedonsiirto-ongelmat vaivaavat palvelua.  

7 SÄHKÖINEN RAKENNUSLUPA-ASIOINTI NURMIJÄRVELLÄ 

7.1 Haasteet sähköisessä rakennuslupa-asioinnissa Nurmijärvellä 

7.1.1 Kuntaliitokset 

Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Nurmijärven, Mänt-

sälän, Pornaisten, Sipoon ja Tuusulan kuntien kuntarakennelain mukainen 

yhdistymisselvitys käynnistyi kesäkuussa 2013. Yhdistymisselvityksen 

loppuraportti valmistui 11.9.2014. Yhdistymisselvityksen tavoitteena oli 

aikaansaada esitys kuntien yhdistymisestä sekä esitykseen liittyvä yhdis-

tymissopimus. Yhdistymisen tuloksena muodostuisi Keski-Uudenmaan 

kaupunki, joka olisi väkiluvultaan noin 240 000 asukasta. Rakennusval-

vontojen tehtävien osalta yhdistymisselvityksessä on lähdetty noudatta-

maan ympäristöministeriön nimeämän työryhmän valmistelemaa linjaa ra-

kennusvalvonnan keskittämisestä ja ylikunnallistamisesta. Lähtökohtana 

olisi, että Keski-Uudenmaan kaupunki säilyttäisi rakennusvalvonnan 

omassa organisaatiossaan ottaen huomioon sähköisen asioinnin ja arkis-

toinnin. (Loppuraportti 2014.) 

 

Tällä hetkellä yhdistymisselvityksen alaisissa kunnissa ja kaupungeissa on 

jo sähköinen rakennuslupa-asiointi käytössä Hyvinkäällä, Järvenpäässä, 

Keravalla ja Sipoossa. Kaikilla edellä mainituilla on käytössään Lupapis-

te- palvelu. Tuusula on ottamassa käyttöön Lupapiste-palvelun alkuvuo-

desta 2015. 

 

Nurmijärven kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle 29.9.2014, että val-

tuusto päättää todeta että Nurmijärven kunta ei katso mahdolliseksi tässä 

vaiheessa sitoutua asetettuihin lähestymiskriteereihin ja tähän vedoten to-

deta, ettei kunnalla ole edellytyksiä jatkaa mukana yhdistymisselvitykses-

sä. Valtuusto hyväksyi esityksen yksimielisesti 8.10.2014, § 80. (Valtuus-

to 6/2014.)  

7.1.2 Ylikunnallinen rakennusvalvonta 

Hallitus päätti rakennuspoliittisessa ohjelmassaan vuonna 2013 vahvistaa 

kuntien rakennusvalvontatoimen asiantuntemusta sekä toimintatapojen yh-

tenäistämistä kokoamalla rakennusvalvontoja ylikunnallisiksi yksiköiksi. 

Päätöksen tekoon vaikuttivat suuret kuntakohtaiset erot rakennusvalvonta-

toiminnassa, resursoinnissa ja osaamisessa sekä säädösten tulkinnoissa. 

Lähitulevaisuudessa uudet rakentamisen haasteet tulevat vaatimaan raken-
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nusvalvontatoimelta uutta osaamista ja erikoistumista. (Rakennusvalvon-

nan uudistaminen, 2014.) 

 

Ylikunnalliset rakennusvalvontayksiköt tarjoaisivat lähtökohtaisesti riittä-

vää ja monipuolista asiantuntemusta sekä erityisosaamista. Riittävällä ra-

kentamisen määrällä mahdollistettaisiin uusimuotoisen toiminnan katta-

minen lupamaksuilla, näin saataisiin säästöjä kuntien menoihin. (Raken-

nusvalvonnan uudistaminen, 2014.) 

 

Ympäristöministeriö asetti 18.3.2014 työryhmän, jonka tehtävänä on val-

mistella esitys rakennusvalvontatoimen uusimuotoisista toiminta- ja orga-

nisointivaihtoehdoista. Vaihtoehtoja tulee tarkastella ainakin isäntäkunta-

mallina, kuntayhtymänä tai muuna yhteistoimintamallina sekä yksityistä-

mismallina. Työryhmän tarkoituksena on tuottaa organisoimisen ja siihen 

liittyvän lainsäädäntövalmistelun tueksi selvityksiä organisointitapojen 

vaikutuksista: 

 kuntien muuhun toimintaan ja muuhun viranomaisyhteistyöhön 

 rakennusvalvonnassa tarvittaviin resursseihin, asiantuntemukseen 

ja henkilöstöön 

 kuntatalouteen ja asiakkaisiin 

 rakennusalan muiden toimijoiden vastuisiin ja tehtäviin. 

  

Työryhmän tulee huomioida rakennusvalvontatoimen alueellisesta yhteis-

työstä sekä sähköisestä asioinnista saadut kokemukset. (YM012:00/2014.) 

 

Järvenpään johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki toimii Ympäris-

töministeriön asettamassa työryhmässä. Vastamäki kirjoitti kyselytutki-

muksen vapaisiin kommentteihin tekstin (Liite 4), joka on lähes sellaise-

naan kirjoitettu uusimuotoista rakennusvalvontaa käsittelevään ympäris-

töministeriön raporttiin. Tässä on tekstin lyhennetty versio: 

 

Sähköinen asiointi tulee olemaan rakennusvalvonnan kes-

keinen toimintatapa tulevasta rakennusvalvonnan organisoin-

timallista riippumatta. Perinteiseen alueellisesti keskitettyyn 

toimintamalliin verrattuna se antaa huomattavia mahdolli-

suuksia järjestää rakennusvalvonnan palvelut monimuotoi-

sesti, asiantuntevasti ja tehokkaasti yksittäisen kunnan tai 

suuremman toiminta-alueen tarpeiden ja vaatimusten mukai-

sesti. 

  

Varsinaisen lupakäsittelypalvelun lisäksi kokonaisvaltainen 

sähköinen asiointi edellyttää yhtenäisen nettipohjaisen paik-

katieto- ja arkistopalvelun luomista valtakunnallisena pilvi-

palveluna. Tämän kokonaisuuden toimiessa saumattomasti 

luodaan edellytykset hyvin monimuotoisten ja joustavien ra-

kennusvalvontaorganisaatioiden synnylle ja jatkuvalle kehit-

tymiselle. 
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Vaikka kunta vastaa maankäytön suunnittelusta ja rakenta-

misen ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan, kunnan ei ole 

välttämätöntä tuottaa palvelua itse. Jos tehtävien hoitamisen 

kannalta on tarkoituksenmukaista, kunnilla voi olla yhteinen 

rakennustarkastaja (MRL 21 § mukaan). Eli viemällä asian 

valtuuston päätettäväksi, voi kunta siirtää lupakäsittelyn ko-

konaisuudessaan toiselle tai toisille kunnille. Pilvipalvelu 

mahdollistaisi tämän jo nyt. 

Vastamäki, Järvenpää 

 

Keväällä 2014 Kuntaliitto käynnisti projektin selvittääkseen rakennusval-

vonnan alueellistamisen vaikutuksia kuntien toimintaan rakennusvalvon-

nan ja muiden kunnan toimijoiden kannalta. Projektin taustalla on valtion 

tavoite koota kuntien rakennusvalvonnat yhteen suuremmiksi ylikunnalli-

siksi yksiköiksi. Kuntaliiton projekti on jaettu kahteen vaiheeseen, joista 

ensimmäinen osio kartoitti rakennustarkastajien näkemyksiä mahdollisesta 

alueellisesta rakennusvalvonnasta ja rakennusvalvonnan kanssa yhteis-

työstä tekevistä muista kunnan viranomaisista. Väliraportti on valmistunut 

syksyllä 2014. (Parviainen & Hurmeranta 2014.) 

 

Väliraportissa (Parviainen & Hurmeranta 2014) esitellyistä huomioista ja 

johtopäätöksistä nousee esiin rakennustarkastajien huoli tietojärjestelmien 

yhteensovittamisesta, mikäli siirrytään alueellisiin rakennusvalvontayksi-

köihin. Ennen varsinaista rakennusvalvontojen alueellistamista pitäisi tie-

tojärjestelmätyö saada tehtyä. Valtion tukea tarvitaan tietojärjestelmäin-

vestoinneista aiheutuviin kustannuksiin.  

7.2 Nurmijärven sähköinen rakennuslupa-asiointimalli 

Nurmijärven rakennusvalvonta esittää Lupapiste-palvelun hankkimista 

sähköiseksi rakennuslupa-asiointimalliksi. Rakennusvalvonta teki valin-

nan Lupapiste-palvelusta tässä opinnäytetyössä esitettyjen selvityksien ja 

kyselytutkimuksen tulosten perusteella. Lupapiste-palvelu täyttää raken-

nusvalvonnan esittämät tavoitteet sähköiselle asioinnille ja tulevaisuutta 

ajatellen mahdollisten kuntaliitosten tai ylikunnallisten rakennusvalvonto-

jen muodostuminen ei aiheuta muutoksia valittuun sähköiseen rakennus-

lupa-asiointipalveluun. Lupapiste-palvelun hankinnan valmistelu tapahtuu 

kunnan tietohallinnossa ja hankintatoimessa. 

7.3 Lupapiste-palvelun käyttöönotto 

Lupapiste-palvelun käyttöön ottaminen tapahtuu vaiheittain. Ennen käyt-

töönoton aloitusta selvitetään rakennusvalvonnan nykytilanne ja toiminta-

tavat käyttöönottoa varten. Palvelun käyttöönotto koostuu viidestä eri vai-

heesta. 

 Käyttöönoton suunnittelutyöpaja 
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Suunnittelutyöpajassa selvitetään Nurmijärven rakennusvalvonnan 

valmiudet liittyä Lupapiste-palveluun ja suunnitellaan käyttöönot-

toon tarvittavat toimenpiteet: 

o Mitä toimenpiteitä tulee omassa ympäristössään tehdä, jotta 

liittäminen asiointipalveluun olisi mahdollista.  

o Mitä aineistoja tarjotaan ja miten ne tuodaan Lupapiste pal-

velun käytettäviksi. 

o Mitä tietoja ja toimenpiteitä tekninen käyttöönotto vaatii. 

o Miten palvelun tuki toimii. 

o Milloin ja missä käyttöönottokoulutus järjestetään. 

o Milloin palvelu lanseerataan ja mitkä ovat vaaditut toimen-

piteet. 

 

 Tekninen käyttöönotto ja testaus 

Teknisessä käyttöönotossa perustetaan ns. asiakkuus ja syötetään 

pääkäyttäjätiedot palveluun. Asiakas vastaa, että kuntakohtaiset 

tiedot ja aineistot (esimerkiksi käyttäjätiedot, linkit, toimenpide-

kohtaisesti vaadittavat liitedokumentit) määritetään palvelun yllä-

pitokäyttöliittymän kautta. Tietohallinto huolehtii vaadittavista tie-

toliikenneavauksista ja liitettäviin järjestelmiin tehtävistä muutok-

sista, tämän jälkeen testataan tiedonsiirto Lupapisteen ja asiakkaan 

käsittelyjärjestelmän välillä.  

 

 Käyttöönottokoulutus 

Käyttöönottokoulutuksessa koulutetaan organisaation käyttäjät 

sähköisen asiointipalvelun käyttäjiksi. Käyttöönottokoulutus teh-

dään Lupapisteen koulutusjärjestelmässä, tai jos koulutukseen 

osallistuu luvan hakijoita (tai suunnittelijoita), voidaan koulutuk-

sessa tehdä todellisia lupahakemuksia palvelun tuotantoympäris-

tössä. Palvelun käyttöönottokoulutus koostuu pääkäyttäjäkoulutuk-

sesta ja loppukäyttäjäkoulutuksesta.  

 

 Asiakaspalvelun käynnistys 

Asiakaspalvelun käynnistysvaiheessa palvellaan valikoituja käyttä-

jiä (esimerkiksi ennalta sovittuja suunnittelutoimistoja) ilman, että 

palvelun avautumisesta on tiedotettu laajasti. Vaiheen tarkoitukse-

na on saada kokemusta uudesta palvelusta ja uudesta toimintata-

vasta. 

 

 Lanseeraus 

Kunnan nimi julkaistaan Lupapiste.fi-sivustolla, ja kunta voi alkaa 

palvella kaikkia asiakkaitaan sähköisen asiointipalvelun kautta. 

Lupapiste ja kunta tiedottavat palvelun avautumisesta ennalta sovi-

tun lanseeraussuunnitelman mukaisesti. (Lupapiste-

palvelukuvaus). 
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8 YHTEENVETO 

Opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella Nurmijärven rakennusvalvonnal-

le sopivia sähköisiä rakennuslupa-asiointimalleja, jotka soveltuvat käytet-

täväksi olemassa olevan rakennusvalvontasovelluksen sekä paikkatietojär-

jestelmän kanssa. Opinnäytetyössä valmisteltiin Nurmijärven rakennus-

valvonnan sähköiseen rakennuslupa-asiointipalveluun. 

 

Työ aloitettiin perehtymällä rakennuslupaa ohjaavaan lainsäädäntöön sekä 

MRL:n ja MRA:n uusiin muutoksiin. Lainsäädäntöosuudessa perehdyttiin 

lisäksi rakentamisen valvonnan lakisääteiseen perustaan ja rakennusval-

vontaa Suomessa ohjaaviin viranomaistahoihin. Sähköisen rakennuslupa-

asioinnin osalta tarkasteltiin sähköisen asioinnin ja arkistoinnin lakeja ja 

määräyksiä. 

 

Nurmijärven rakennusvalvonnan organisaatiota käsittelevässä osuudessa 

selvitettiin rakennusvalvonnan tehtäviä ja vuosittaisia rakennuslupamääriä 

sekä katselmustilastoja. Tässä osiossa käsiteltiin myös käytössä olevat tie-

tojärjestelmät ja koottiin yhteen henkilöhaastatteluissa esiin tulleet asiat 

sähköisen rakennuslupa-asioinnin tavoitteista, jotka koostettiin neljäksi eri 

pääaiheeksi.  

 

Työssä esiteltiin sähköisen rakennuslupa-asioinnin kehittämisen hankkeet 

ja ohjelmat. Sähköisen rakennuslupa-asioinnin nykytilaa valtakunnallisella 

tasolla selvitettiin kyselytutkimuksella. Kysely lähetettiin kaikille Suomen 

kuntien rakennusvalvonnoille, jotka tarjoavat sähköistä rakennuslupa-

asiointipalvelua. Suomen 320 kunnasta sähköistä rakennuslupa-

asiointipalvelua tarjoaa vain 39 kuntaa. Kyselyllä selvitettiin sähköisen ra-

kennuslupa-asioinnin osuutta, rakennusvalvontojen toimintatapaa paperis-

ten lupahakemusten osalta, lisäksi kyselyllä kartoitettiin rakennusvalvon-

tojen mielipiteitä sähköisestä asioinnista sekä asiointipalvelusta. Vastaus-

prosentti oli 68 %, vastauksia käsiteltiin myös sähköisiä rakennuslupa-

asiointimalleja käsittelevässä osassa.  

 

Opinnäytetyön lopussa esitetään Nurmijärven sähköisen asioinnin haasteet 

mahdollisten kuntaliitosten ja ylikunnallisen rakennusvalvonnan osalta, 

jotka myös vaikuttivat Nurmijärven sähköisen rakennuslupa-asiointimallin 

valintaan. Rakennusvalvonta esitti Lupapiste-palvelun hankkimista tässä 

opinnäytetyössä esitettyjen selvityksien ja kyselytutkimuksen tulosten pe-

rusteella. 
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8.1 Loppusanat 

Sähköinen asiointi tulee olemaan tulevaisuudessa rakennusvalvonnan kes-

keinen toimintatapa, vaikka tällä hetkellä vasta noin 1 % maamme raken-

nusluvista käsitellään sähköisesti. Sähköisen asioinnin kasvuun tarvitaan 

muutos, jonka on lähdettävä rakennusvalvonnoilta itseltään. Tähän tarvi-

taan halu olla rohkeasti mukana, alati kehittyvässä sähköisen asioinnin 

ympäristössä. 

 

Tätä opinnäytetyötä tehdessäni en enää kuullut tai saanut sähköpostilla 

keneltäkään johdannossa esittämääni ”Ei tule meille käyttöön” -

kommenttia. Kaikki rakennusvalvonnoissa työskentelevät, joiden kanssa 

keskustelin, suhtautuivat positiivisesti sähköiseen asiointiin. Osalla heistä 

oli jo palvelu käytössään, joillekin tulossa, ja osa vielä harkitsi käyttöönot-

tamista. 

 

Vaikka tämä opinnäytetyö käsitteli vain Nurmijärven rakennusvalvonnan 

sähköisen rakennuslupa-asiointimallin valmistelua, voidaan tätä opinnäy-

tetyötä hyödyntää myös muissa kuntien rakennusvalvonnoissa.  
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Liite 1 

 

KYSELY SÄHKÖISESTÄ RAKENNUSLUPA-ASIOINNISTA 
Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa sähköisen rakennuslupa-asioinnin kattavuut-

ta ja toimivuutta rakennusvalvonnan näkökulmasta. Kysely liittyy tekeillä olevaan opin-

näytetyöhön ”Sähköisen rakennuslupa-asiointimallin valmistelu Nurmijärven rakennus-

valvonnassa”. Opinnäytetyön osana kartoitetaan valtakunnallisella tasolla tapahtuvaa 

sähköisen asioinnin osuutta rakennusvalvonnoissa sekä Lupapiste ja Trimble eService 

Rakentamisen tuki palveluiden käyttäjien mielipiteitä. Täytetty kyselylomake palaute-

taan sähköpostilla mikael.kangasniemi@nurmijarvi.fi  

 

Kunta/kaupunki:       

 

Vastaaja:       

   

Mikä on sähköisesti tulleiden hakemusten osuus kaikista saapuneista hakemuksista (ra-

kennus- ja toimenpideluvat, toimenpideilmoitukset)? 

 

-       

 

Mikä on sähköisesti käsiteltävien osuus kaikista saapuneista hakemuksista (rakennus- ja 

toimenpideluvat, toimenpideilmoitukset)? 

 

-       

 

Muunnetaanko rakennusvalvonnassa perinteiset paperiset hakemukset sähköisesti käsi-

teltäviksi? 

 

-       

 

Mitä positiivisia puolia näet sähköisessä rakennuslupa käsittelyssä? 

 

-       

 

Mitä negatiivisia puolia näet sähköisessä rakennuslupa käsittelyssä? 

 

-       

 

Mitä mieltä olet käyttämästäsi sähköisestä web asiointi sovelluksesta (Lupapis-

te/eService)? 

 

-        

 

Vapaat kommentit: 

 

-        
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Liite 2 

 

KYSELY SÄHKÖISESTÄ RAKENNUSLUPA-ASIOINNISTA 

Tämän kyselyn tarkoituksena on kartoittaa sähköisen rakennuslupa-asioinnin kattavuutta ja toi-

mivuutta rakennusvalvonnan näkökulmasta. Kysely liittyy tekeillä olevaan opinnäytetyöhön 

”Sähköisen rakennuslupa-asiointimallin valmistelu Nurmijärven rakennusvalvonnassa”. Opin-

näytetyön osana kartoitetaan valtakunnallisella tasolla tapahtuvaa sähköisen asioinnin osuutta 

rakennusvalvonnoissa sekä Lupapiste ja Trimble eService Rakentamisen tuki palveluiden käyt-

täjien mielipiteitä. Täytetty kyselylomake palautetaan sähköpostilla mika-

el.kangasniemi@nurmijarvi.fi  

Kunta/kaupunki:       

Vastaaja:         

Mikä on sähköisesti tulleiden hakemusten osuus kaikista saapuneista hakemuksista (rakennus- 

ja toimenpideluvat, toimenpideilmoitukset)? 

-       

Muunnetaanko rakennusvalvonnassa perinteiset paperiset hakemukset sähköisesti käsiteltäviksi? 

(piirustukset, lupahakemus ym.) 

-       

Mikä on sähköisesti käsiteltävien osuus kaikista saapuneista hakemuksista (rakennus- ja toi-

menpideluvat, toimenpideilmoitukset)? 

-       

Mitä positiivisia puolia näet sähköisessä rakennuslupa käsittelyssä? 

-       

Mitä negatiivisia puolia näet sähköisessä rakennuslupa käsittelyssä? 

-       

Mitä taustatietojärjestelmää käytätte rakennusvalvonnassa (Facta, KuntaNet, Trimble Lo-

cus(TeklaGIS), SitoGIS, Iris ja KeyWinkki)?  

-         

Mitä mieltä olet käyttämästäsi sähköisestä web asiointi sovelluksesta (Lupapiste/eService)? 

-        

Vapaat kommentit: 
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