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Keskeiset käsitteet ja lyhenteet 

Asemakaava  

Kunnassa alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittä-

mistä varten laadittu oikeusvaikutteinen suunnitelma (Jääskeläinen ja muut 2018, 

24). Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia var-

ten ja ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kau-

punki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan 

käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla (MRL 

132/1999, 50 §). 

Eurokoodi  

Eurooppalaiset kantavien rakenteiden suunnittelustandardit. Standardeista käyte-

tään lyhenteitä kuten SFS-EN 1990, SFS-EN 1995-1-1 jne. (Rakennusteollisuus 2019, 

3) 

MRA  

Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999 

 

MRL  

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 

Rakennusvalvonta  

Julkista rakennusvalvontaa hoitaa kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseni-

nen toimielin, ei kuitenkaan kunnanhallitus. Rakennusvalvonnan juoksevista tehtä-

vistä vastaa rakennustarkastaja. (Jääskeläinen, Syrjänen, Hurmeranta & Wähä 2018, 

28.) 

Tässä työssä käytetään yleisnimityksenä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta ra-

kennusvalvontaviranomaisesta. Nimitystä käytetään yleisesti kuvaamaan kaupungin 

ylimpänä rakennusvalvontaviranomaisena toimivan monijäsenisen lautakunnan tai 

jaoston, sen alaisten rakennustarkastajien sekä muun rakennusvalvontaviranomaisen 

tehtäviä hoitavien viran- tai toimenhaltijoiden muodostamaa kokonaisuutta. 
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Rakennusjärjestys  

Kaupunginvaltuuston hyväksymä rakentamista ohjaava määräys- ja ohjekokoelma. 

Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen ja 

sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän 

elinympäristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset (MRL 

132/1999, 14 §).  

Ulkopuolinen tarkastus 

Tarkoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaista, erikseen kyseiseen tehtävään 

hyväksytyn ulkopuolisen asiantuntijan suorittamaa suunnitelmien- tai rakennustyön 

tarkastusta ja tarkastuksesta laadittujen tarkastusdokumenttien kokonaisuutta. 
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1 Johdanto 

Luvattomasta rakentamisesta ilmiönä tiedetään vähän. Aiheesta ei ole saatavilla 

luotettavaa tilastotietoa eikä ilmiön talousvaikutuksia tunneta. Se tiedetään, että 

rakennustyötä kuitenkin tehdään luvattomasti ja rakennusvalvontaviranomainen 

käsittelee säännöllisesti tapauksia, joissa rakennustyö on tehty jo ennen luvan 

hakemista. Tämä työ lähestyy luvatonta rakentamista kahdesta näkökulmasta. 

Ensimmäinen näkökulma on tutkia luvattoman rakentamisen tilannetta laajemmin 

Suomessa ja tutkia luvattomaan rakentamiseen liittyviä käytäntöjä eri kuntien tai 

kaupunkien rakennusvalvontayksiköissä. Toinen näkökulma on kehittää yhtenäinen 

toimintamalli luvattomasti tehdyn rakennustyön viranomaismenettelyistä sekä laatia 

ohjeistus siitä, miten luvattomasti tehdyn rakennustyön yleisten teknisten 

edellytysten toteutuminen varmistetaan ulkopuolista tarkastusta hyödyntäen. 

Luvattoman rakentamisen osalta voidaan arvioida, että keskeinen motiivi liittyy 

taloudellisen hyödyn tavoitteluun. Rakennusteollisuus RT:n huhtikuun 2019 

suhdannekatsauksen mukaan, rakentaminen toimi vuosina 2015-2018 Suomen 

talouden veturina. Suhdannekatsauksen mukaan rakennustuotannon arvo vuonna 

2018 oli 35,0 miljardia euroa. Tästä talonrakentamisen osuus oli 28,2 mrd.€. 

Tilastokeskuksen julkaiseman Suomen virallisen tilaston mukaan vuonna 2019 

rakennushankkeille myönnettyjen rakennuslupien lukumäärä oli yhteensä noin 28 

700 ja tilavuus 40,2 miljoonaa kuutiometriä.  

Opinnäytetyö antaa käsityksen siitä, miten luvatonta rakentamista käsitellään 

rakennusvalvonnoissa muualla Suomessa ja miten laajasta ilmiöstä on kysymys. 

Toisaalta tässä työssä on tehty yksi toimintamalli luvattoman rakentamisen 

viranomaismennettelyä varten. Lisäksi työssä on laadittu malli siitä, kuinka 

varmistetaan lainsäädännön asettamat rakentamisen yleiset tekniset edellytykset 

vaikkapa rakennuksen turvallisuuden ja terveellisyyden osalta.   

 

     



6 

 

2 Työn lähtökohdat 

2.1 Toimeksiantaja 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimii Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta. Mik-

kelin kaupungin rakennusvalvonta vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle maan-

käyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä tehtävistä Mikkelin kaupungin alueella. Kaupun-

gin ylimpänä rakennusvalvontaviranomaisena toimii kaupunkiympäristölautakunnan 

alainen lupa- ja valvontajaosto. Lupa- ja valvontajaoston vahvuus on 5 henkilöä. 

Lupa- ja valvontajaoston alaisuudessa toimii johtava rakennustarkastaja, kuusi raken-

nustarkastajaa sekä LVI-tarkastaja. 

2.2 Tutkimusongelma ja tavoitteet 

Opinnäytetyön tutkimusongelma, toisin sanoen kehittämisongelma tai kehittämis-

tehtävä on luvattoman rakentamisen viranomaismenettelyyn ja ulkopuolisen tarkas-

tuksen sisällön kehittämiseen tähtäävän ohjeistuksen laatiminen. Toimeksiantaja on 

käytännön työssä havainnut, että luvattoman rakentamisen viranomaismenettely 

kaipaa ohjeistusta ja että ulkopuolisen tarkastuksen raportit eivät ole sisällöltään ja 

laajuudeltaan riittäviä suhteessa tarkasteltavaan rakennustyöhön. Toimeksiantajalla 

ei ole laadittu erikseen ohjeistusta luvattoman rakentamisen viranomismenettelyistä 

tai ulkopuolisen tarkastuksen sisältövaatimusten määrittelystä. Ohjeistuksen tilan-

netta muissa rakennusvalvonnoissa ei tiedetä. 

Työ on rajattu käsittelemään tapauksia, joissa rakennustyö on tehty jo ennen raken-

nusluvan hakemista eli luvattomaan rakentamiseen.  

Ulkopuoliseen tarkastukseen ja sen sisältöön vaikuttavia tekijöitä luvattomassa ra-

kentamisessa on pyritty hahmottamaan kuviossa 1.  
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Kuvio 1 Ulkopuoliseen tarkastukseen vaikuttavia tekijöitä. 

Ulkopuolisen tarkastuksen onnistumisen kannalta keskeisiä tekijöitä ovat tarkastajan 

asiantuntemus rakentamisen säädöksistä ja tarkastajan kokemuksen ja koulutuksen 

tuoma pätevyys. Hankkeeseen ryhtyneen rahalliset resurssit tarkastajan palkkaami-

seen, toimeksiantosopimus sekä hankeen vaativuus vaikuttavat myös lopputuloksen 

tasoon. Luvattoman rakentamisen tapauksessa lupapäätös ja ulkopuolisen tarkastuk-

sen suorittamisesta annettavat ohjeet ovat viranomaisen vaikutuskeinot ulkopuoli-

sen tarkastuksen sisältöön vaikuttamiseksi. Lupapäätöksessä on pystyttävä määritte-

lemään yksityiskohtaiset vaatimukset tarkastuksen toteuttamiseksi. 

Tutkimusongelmasta on pyritty saamaan kokonaisymmärrys toimeksiantajalle teh-

dyllä teemahaastattelulla. Teemahaastattelua voidaan käyttää, kun halutaan esimer-

kiksi tarkentaa ongelman määrittelyä. Teemahaastattelu voidaan tehdä ryhmähaas-

tatteluna tai yksilöhaastatteluna kuten tässä tapauksessa. Haastattelun teemat on 

johdettu edellä esitetystä kuviosta 1. Teemahaastattelun runko on liitteenä 1. 
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Toimeksiannon mukaisesti työn tavoitteena on pyrkiä yhtenäistämään luvattoman 

rakentamisen viranomaismenettelyä ja parantamaan ulkopuolisen tarkastuksen koh-

dentumista ja raporttien sisältöä rakennusvalvonnan keinoin. Tavoitteen saavutta-

miseksi on tarkoituksena laatia ohjeistus viranomaismenettelyistä sekä ulkopuolisen 

tarkastuksen käyttämisestä sekä laatia rakennustarkastajien käyttöön muistilista ul-

kopuolisen tarkastuksen sisältövaatimusten määrittelemiseksi. 

Opinnäytetyössä tutkitaan luvatonta rakentamista ja ulkopuolisen tarkastuksen käyt-

tämistä muualla Suomessa sekä selvitetään ulkopuolisen tarkastuksen käyttämisestä 

tehtyä ohjeistusta.  

Työssä haetaan vastauksia seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

- Millä menettelyllä varmistetaan ennen luvan myöntämistä tehdyn rakennustyön 
yleisten teknisten vaatimusten täyttyminen? 

- Miten ulkopuolisen tarkastuksen sisältövaatimukset määritellään?  
 

Ulkopuolisen tarkastuksen olennaisin tehtävä on vastata kysymykseen kuinka 

suoritettu rakennustyö täyttää lainsäädännössä asetetut keskeiset vaatimukset. 

2.3 Tutkimusote, aineisto ja menetelmät 

Työn tutkimusote on kvalitatiivinen (laadullinen) tutkimus. Opinnäytetyö on kehittä-

mistutkimus. Työn lähestymistapa on monistrateginen ja interventionistinen, vaikka 

työssä ei edetä ratkaisun toimivuuden testaukseen, sen käyttöönottoon ja ratkaisun 

yleistämiseen (Kananen 2017, 33). Tutkittavasta ilmiöstä pyritään saamaan laajempi 

ymmärrys kyselytutkimuksen avulla. Työn tiedonkeruumenetelminä toimivat kirjalli-

suuskatsaus sekä kyselytutkimus. 

Kysely tehtiin strukturoituna kyselytutkimuksena, jonka tarkoituksena oli selvittää lu-

vatonta rakentamista ja siihen liittyvää ohjeistusta muualla Suomessa. Tarkoituksena 

oli selvittää myös mitä menettelyjä luvattoman rakennustyön hyväksymiseksi käyte-

tään. Kyselytutkimukseen päädyttiin, koska se on kohtuullisen helppo ja nopea to-
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teuttaa ja lähettää sähköpostitse mahdollisille vastaajille. Tätä varten laadittiin kysy-

myspatteristo. Kyselylomake laadittiin käyttäen Webropol 3.0 -ohjelmaa. Tämän jäl-

keen kysely lähetettiin sähköisenä linkkinä sähköpostitse 14 rakennusvalvontayksik-

köön Suomessa. Kyselylomake on liitteenä 3. 

3 Rakentamisen viranomaisvalvonta ja lainsäädäntö 

Tässä luvussa kuvataan rakennusvalvonnan tehtäviä sekä rakentamisen yleisiä edelly-

tyksiä. Lisäksi kuvataan mitä seuraamuksia luvattomasta rakentamisesta tai rakenta-

miseen liittyvistä laiminlyönneistä voi seurata. Lopuksi kuvataan ulkopuolisen tarkas-

tuksen sääntelyä.  

3.1 Rakennusvalvonnan tehtävät 

Rakennusvalvonta on rakentamisen keskeinen viranomaistoimija, jonka 

tehtäväkenttä on kokonaisuudessaan hyvin laaja. Rakennusvalvonnan tehtävät 

perustuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin. MRL 124 § määrää tehtävistä näin: 

”Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa 

rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä 

tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.”  

Jääskeläinen ja muut (2018, 28) määrittelevät rakennusvalvonnan näin: ”Julkista 

rakennusvalvontaa hoitaa kunnan määräämä lautakunta tai muu monijäseninen 

toimielin, ei kuitenkaan kunnanhallitus. Rakennusvalvonnan juoksevista tehtävistä 

vastaa rakennustarkastaja.” 

Tässä työssä rakennusvalvonnalla tarkoitetaan nimenomaan maankäyttö- ja 

rakennuslain mukaisia rakentamisen viranomaistehtäviä. Korpivaaran (2015, 2) 

mukaan nämä tehtävät on jaettu toiminnallisesti kolmeen lohkoon. 

Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia 
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rakentamista koskevien lupien käsittelystä ja valvoa osaltaan rakennetun ympäristön 

ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa (ns. jatkuva valvonta). (Korpivaara 2015, 2.)  

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa (MRL 132/1999, 125 §). 

Rakennusvalvonnan tehtävien ydinalueen muodostaa rakennus-, toimenpide- ja 

purkamislupien käsittely ja rakennustyönaikainen valvonta lupaehdoissa määrättyjen 

katselmusten muodossa. 

3.2 Rakentamisen yleiset edellytykset ja tekniset vaatimukset 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus on määrätty MRL 119 §:ssä. 

Huolehtimisvelvollisuus sisältää sen, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan 

rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Säännökset ja 

määräykset kertovat sen vähimmäistason, jota ei voi alittaa. Vähimmäistasosta 

huolehtiminen ei välttämättä merkitse, että rakennus on laadullisesti 

korkealuokkainen. (Jääskeläinen ym. 2018, 607.) 

3.2.1 Rakentamisen yleiset edellytykset 

Rakentamisen yleiset edellytykset säädetään MRL 17 luvussa. Kunnan tai kaupungin 

rakennusjärjestyksellä voidaan antaa näitä täydentäviä, paikallisia olosuhteita huo-

mioivia tarkentavia määräyksiä. 

Rakennuspaikka 

Asemakaava-alueella rakennuspaikan sopivuus ratkaistaan asemakaavassa. Asema-

kaava-alueen ulkopuolella rakennuspaikan tulee olla tarkoitukseen sovelias, rakenta-

miseen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään 2000 neliömetriä. Raken-

nuspaikkaa arvioitaessa on otettava huomioon, ettei rakennuspaikalla ole sortuman 

tai vyörymän vaaraa tai ettei rakennuspaikka altistu tulvalle. Rakennukset on lisäksi 

pystyttävä sijoittamaan rakennuspaikalla riittävälle etäisyydelle rakennuspaikan ra-

joista, yleisistä teistä ja naapurin maasta. (MRL 132/1999, 116 §) 
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Asemakaava-alueella rakennusten etäisyyksistä naapuritontteihin määrätään asema-

kaavassa tai rakennusjärjestyksessä ja asemakaava-alueen ulkopuolella etäisyyksistä 

säädetään MRA:ssa sekä rakennusjärjestyksessä. 

Rakentamiselle asetettavat vaatimukset 

Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää 

kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset (MRL 132/1999, 117 §).  

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt on 

tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että raken-

nus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen käyttötar-

koitus huomioon ottaen maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamat olennaiset tekni-

set vaatimukset. (MRL 132/1999, 117 §) 

Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja muun-

neltavissa sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua myös sel-

laisten henkilöiden käyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut. (MRL 

132/1999, 117 §) 

Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja erityis-

piirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta ra-

kennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset 

olonsa heikentyä. Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää raken-

nustapaa. (MRL 132/1999, 117 §) 

3.2.2 Rakentamisen olennaiset tekniset vaatimukset 

Rakenteiden lujuus ja vakaus 

MRL 117 a §:ssä säädetään rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuu-

desta rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa niin, että rakenteet ovat lujia ja 

vakaita. Rakenteiden on myös sovelluttava rakennuspaikan olosuhteisiin ja kestet-

tävä rakennuksen suunnitellun käyttöiän. Samassa lainkohdassa säädetään, että kan-
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tavien rakenteiden suunnittelun ja mitoituksen on perustuttava rakenteiden mekanii-

kan sääntöihin ja yleisesti hyväksyttyihin suunnitteluperusteisiin tai luotettaviin koe-

tuloksiin tai muihin käytettävissä oleviin tietoihin. Lisäksi säädetään, että rakentami-

sessa on käytettävä rakenteiden lujuuden ja vakauden kannalta soveltuvia rakennus-

tuotteita. 

Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät siihen rakentamisen ja käy-

tön aikana kohdistuva kuormitus aiheuta sortumista, lujuutta tai vakautta haittaavia 

muodonmuutoksia eikä vaurioita rakennuksen muita osia taikka rakennukseen asen-

nettuja laitteita tai kiinteitä varusteita. Lisäksi rakennus on suunniteltava ja rakennet-

tava siten, että ulkoisen syyn rakenteille aiheuttama vaurio ei ole suhteettoman suuri 

sen aiheuttaneeseen tapahtumaan verrattuna. (MRL 132/1999, 117 a §) 

Rakenteiden lujuutta ja vakautta koskevia säännöksiä on annettu asetuksen tasoisina 

tarkentamaan lain vaatimusta. Osa asetuksista on eurooppalaisia kantavien rakentei-

den suunnittelustandardeja, eurokoodeja, täydentäviä kansallisia valintoja, joita on 

noudatettava suomessa eurokoodeja käytettäessä. Näitä asetuksia ovat (www.ym.fi, 

viitattu 13.1.2020): 

- Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista, 477/2014 
- Ympäristöministeriön asetus rakenteiden suunnitteluperusteita koskevista kan-

sallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1990, 3/16 
- Ympäristöministeriön asetukset rakenteiden kuormia koskevista kansallisista va-

linnoista, 4/16 – 12/16 (9 kpl) 
- Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista, 477/2014 
- Ympäristöministeriön asetus geoteknisen suunnittelun yleisiä sääntöjä koske-

vista kansallisista valinnoista sovellettaessa standardia SFS-EN 1997-1. 
 

Lisäksi edellä mainituista asetuksista on annettu asetuksia täydentäviä ohjeita sekä 

osaan asetuksia liittyy vielä asetuksen perustelumuisto.  

Suomessa ensisijainen kantavien rakenteiden suunnittelujärjestelmä on eurokoodit. 

Rakennuksen kantavia ja jäykistäviä rakenteita koskevat olennaiset tekniset vaati-

mukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja toteutetaan eurokoodien sekä niitä 

http://www.ym.fi/
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koskevien ympäristöministeriön asetuksina annettujen kansallisten valintojen mu-

kaan. Suunnittelussa on lisäksi otettava huomioon rakennuspaikasta johtuvat olosuh-

teet. (A 477/2014, 3 §) 

Paloturvallisuus 

MRL 117 b §:ssä säädetään rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuu-

desta rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa sen käyttötarkoituksen edellyt-

tämällä tavalla paloturvalliseksi. Ensinnäkin palon syttymisen vaaraa on rajoitettava. 

Toisaalta, jos palo syttyy, on rakennuksen kantavien rakenteiden oltava sellaisia, että 

ne palotilanteessa kestävät vaaditun vähimmäisajan huomioiden rakennuksen sortu-

minen, poistumisen turvaaminen, pelastustoiminta ja palon hallintaan saaminen. Li-

säksi palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä palon leviämistä 

läheisiin rakennuksiin on voitava rajoittaa. Rakentamisessa on käytettävä paloturval-

lisuuden kannalta soveltuvia rakennustuotteita ja teknisiä laitteistoja. (MRL 

132/1999, 117 b §) 

Rakennuksen on oltava sellainen, että siinä olevat voivat palon sattuessa pelastautua 

tai heidät voidaan pelastaa. Pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otet-

tava huomioon. (MRL 132/1999, 117 b §) 

Rakentamisen paloturvallisuudesta on annettu lakia täydentävä asetus 848/2017, 

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Asetukseen liittyy pe-

rustelumuistio. 

Savupiipuista on oma asetus 745/2017, Ympäristöministeriön asetus savupiippujen 

rakenteista ja paloturvallisuudesta. Asetukseen liittyy perustelumuistio sekä ohje. 

Paloturvallisuuden suunnitteluun liittyy lisäksi rakenteiden palomitoitusta käsittele-

vät eurokoodien standardit, kuten esimerkiksi SFS-EN 1995-1-2: Eurokoodi 5: Puura-

kenteiden palomitoitus. 

Käytännössä rakennuksen paloturvallisuuden osoittamiseen on kaksi vaihtoehtoa, 

joista ensiksi mainittu on käytännössä selkeästi yleisin. Paloturvallisuudelle asetetut 
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olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät, jos rakennus suunnitellaan ja rakennetaan 

noudattaen Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta esitettyjä 

luokkia ja lukuarvoja, eli toteutetaan ns. taulukkomitoitusta. Rakennuksen palo-

luokka on taulukkomitoituksessa P 1, P 2 tai P 3. (A 848/2017, 4 §) 

Toinen vaihtoehto on suunnitella ja rakentaa rakennus oletettuun palonkehitykseen 

perustuen, joka kattaa kyseisessä rakennuksessa todennäköisesti esiintyvät tilanteet. 

Oletettuun palonkehitykseen perustuvan menettelyn perusteella suunnitellun raken-

nuksen paloluokka on P 0. (A 848/2017, 4 §) 

Terveellisyys 

MRL 117 c §:ssä säädetään rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuu-

desta rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa sen käyttötarkoituksen ja ympä-

ristöstä aiheutuvien olosuhteiden edellyttämällä tavalla terveelliseksi ja turvalliseksi. 

Terveellisyyden ja turvallisuuden osalta on huomioitava rakennuksen sisäilma, kos-

teus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet. Toisaalta rakennuksesta ei saa aiheutua tervey-

den vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn, veden tai maapohjan pilaan-

tumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn tai rakennuksen osien 

ja rakenteiden kosteuden vuoksi. (MRL 132/1999, 117 c §) 

Terveellisyyden toteuttamiseksi säädetään lisäksi, että rakentamisessa on käytettävä 

tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu sisäilmaan, talousve-

teen eikä ympäristöön sellaisia päästöjä, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Raken-

nuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä 

terveellisiä olosuhteita. (MRL 132/1999, 117 c §) 

Terveellisyydestä on annettu lakia täydentäviä asetuksia: 

- Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 
782/2017 

- Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 1047/2017 
- Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaih-

dosta 1009/2017. 
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Edellä lueteltuihin asetuksiin liittyy perustelumuistioita ja ohjeita sekä oppaita, kuten 

Opas asuinrakennuksen ilmanvaihdon mitoitukseen 2017. 

Lisäksi on annettu lukuisia rakennustuotteiden olennaisia teknisiä vaatimuksia koske-

via asetuksia, kuten Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesilaitteistoihin tar-

koitettujen vesikalusteiden olennaisista teknisistä vaatimuksista 497/2019.  

Käyttöturvallisuus 

MRL 117 d §:ssä säädetään rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuu-

desta rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa sen käyttötarkoituksen edellyt-

tämällä tavalla siten, että rakennuksen käyttö ja huolto on turvallista. Rakennuksesta 

eikä sen ulkotiloista ja kulkuväylistä saa aiheutua sellaista tapaturman, onnettomuu-

den tai vahingon uhkaa, jota ei voida pitää hyväksyttävänä. (MRL 132/1999, 117 d §) 

Käyttöturvallisuudesta on annettu lakia täydentävä asetus 1007/2017, Ympäristömi-

nisteriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta. Asetukseen liittyy perustelu-

muistio. 

Esteettömyys 

MRL 117 e §:ssä säädetään rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuu-

desta rakennuksen ja sen piha- ja oleskelualueiden suunnittelussa ja rakentamisessa 

niiden käyttötarkoituksen, käyttäjämäärän ja kerrosluvun edellyttämällä tavalla siten, 

että esteettömyys ja käytettävyys otetaan huomioon erityisesti lasten, vanhusten ja 

vammaisten henkilöiden kannalta. (MRL 117 e §) 

Esteettömyydestä on annettu lakia täydentävä asetus 241/2017, Ympäristöministe-

riön asetus rakennuksen esteettömyydestä. Asetukseen liittyy perustelumuistio. Es-

teettömyydestä on lisäksi julkaistu kaksi ohjetta: Ympäristöministeriön ohje raken-

nuksen esteettömyydestä sekä Esteetön rakennus ja ympäristö.  

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet 

MRL 117 f §:ssä säädetään rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuu-

desta rakennuksen ja sen piha- ja oleskelualueiden suunnittelussa ja rakentamisessa 
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niiden käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla siten, että rakennuksen sekä raken-

nuspaikan piha- ja oleskelualueiden melualtistus ja ääniolosuhteet eivät vaaranna 

terveyttä, lepoa tai työntekoa. (MRL 117 f §) 

Meluntorjunnasta ja ääniolosuhteista on annettu lakia täydentävä asetus 796/2017, 

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä. Asetukseen liittyy pe-

rustelumuistio. Lisäksi on julkaistu Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniym-

päristöstä. 

Energiatehokkuus 

MRL 117 g §:ssä säädetään rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuu-

desta rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa sen käyttötarkoituksen edellyt-

tämällä tavalla siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi. Energiate-

hokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava laskelmilla. (MRL 117 

g §)  

Rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden ja taloteknisten järjestelmien sekä 

niiden säätö- ja mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että energiankulutus ja te-

hontarve rakennusta ja sen järjestelmiä käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettä-

essä jää vähäiseksi ja että energiankulutusta voidaan seurata. (MRL 117 g §) 

Energiatehokkuutta on parannettava rakennuksen rakennus- tai toimenpideluvanva-

raisen korjaus- ja muutostyön tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhtey-

dessä, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. (MRL 117 

g §) 

Energiatehokkuudesta on annettu lakia täydentävä asetus 796/2017, Ympäristömi-

nisteriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta. Asetukseen liittyy perus-

telumuistio. 

Energiatehokkuudesta on annettu lakia täydentävä asetus 788/2017, Valtioneuvos-

ton asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista. 

Asetukseen liittyy perustelumuistio. 
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Energiatehokkuudesta on annettu lakia täydentävä asetus 4/13, Ympäristöministe-

riön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutos-

töissä sekä asetus 2/17 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuu-

den parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuk-

sen muuttamisesta. Asetuksiin liittyy perustelumuistiot. 

Energiatehokkuuteen liittyy lisäksi runsas määrä oppaita, esimerkkilaskelmia ja oh-

jeita. 

Rakennuksen energiatodistuksesta on säädetty laki rakennuksen energiatodistuk-

sesta, 50/2013 sekä annettu ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatodis-

tuksesta, 1048/2017. Asetukseen liittyy perustelumuistio. 

Asuin-, majoitus- ja työtilat, asuntosuunnittelu 

MRL 117 j §:ssä säädetään rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuu-

desta niin, että asumiseen, majoitukseen tai työskentelyyn tarkoitetut tilat suunnitel-

laan ja rakennetaan turvallisiksi, toimiviksi, viihtyisiksi ja käyttötarkoitukseensa sovel-

tuviksi. (MRL 117 j §) 

Asuntosuunnittelusta on annettu lakia täydentävä asetus 1008/2017, Ympäristömi-

nisteriön asetus asuin-, majoitus- ja työtiloista. Asetukseen liittyy perustelumuistio. 

Edellä mainitun asetuksen 5 §:n muuttamisesta on annettu asetus 127/2018. Muu-

tosasetukseen liittyy perustelumuistio. 

3.3 Luvattoman rakentamisen seuraamukset 

Luvaton rakentaminen tai lupaehtojen vastainen toiminta voivat johtaa maankäyttö- 

ja rakennuslain mukaisiin toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi ja rangaistuksen 

määräämiseksi. MRL 186 § säätää ilmoituksesta syytteen nostamiseksi ja MRL 185 § 

säätää rangaistuksista. 
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MRL 185 § Rangaistukset: 

Joka ilman tässä laissa edellytettyä lupaa tai ilmoitusta aloittaa raken-
tamisen tai ryhtyy muuhun toimenpiteeseen vastoin tätä lakia tai sen 
nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä taikka muutoin laiminlyö 
hänelle näissä säädetyt tai määrätyt rakentamista tai ympäristön hoi-
toa koskevat velvollisuutensa, on tuomittava rakentamisrikkomuksesta 
sakkoon. 

Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä taikka 
kaava- tai lupamääräyksiä tai kieltoja tehdyistä ympäristön turmelemi-
sesta ja rakennussuojelurikoksesta säädetään rikoslain (39/1889) 48 lu-
vun 1–4 ja 6 §:ssä. 

MRL 180 § (rakennustyön keskeyttäminen) ja 182 §:n (uhkasakko ja teettämisuhka) 

tarkoittamien hallintopakkokeinojen käyttäminen ja 185 §:n tarkoittaman rangaistuk-

sen määrääminen ovat toisistaan riippumattomia toimenpiteitä. Pakkokeinojen käyt-

töön liittyvästä ilmoitusvelvollisuudesta poliisille on 186 §:ssä säädetty erikseen. (Ek-

roos & Majaniemi 2018, 908.) 

MRL 186 § Ilmoitus syyteen nostamiseksi: 

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on rakennustyön keskeyttä-
mistä taikka uhkasakon tai teettämisuhan käyttämistä edellyttävän 
teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta poliisille esitut-
kintaa varten. 

Ilmoitus saadaan jättää tekemättä, jos tekoa tai laiminlyöntiä olosuh-
teet huomioon ottaen on pidettävä vähäisenä, eikä yleisen edun ole kat-
sottava vaativan syytteen nostamista. 

Jääskeläisen ja muut (2018, 811) mukaan poliisille ilmoittaminen on pääsääntö, kun 

rakennusvalvontaviranomainen turvautuu välittömään tai välilliseen hallintopak-

koon. Käytännössä ilmoitus tehdään kuitenkin suhteellisen harvoin. (Jääskeläinen 

ym. 2018, 811)  
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Määräys rakennustyön keskeyttämisestä MRL 180 § mukaisesti on välitön pakko-

keino. Tehosteina käytettävät uhkasakko ja teettämisuhka ovat välillisiä pakkokei-

noja. (Jääskeläinen ym. 2018, 805.)  

Poliisille tehty ilmoitus on esityksen luonteinen vireillepanotoimi. Ilmoitus ei ole hal-

lintokäyttölain 5 §:n tarkoittama toimenpide, jolla asia on ratkaistu tai jätetty tutki-

matta. Ilmoituksesta ei näin ollen voi tehdä säännönmukaista valitusta. (Jääskeläinen 

ym. 2018, 811) 

Alla kuviossa 2 on esitetty erikoissyyttäjä Jarmo Rintalan kokoama valtakunnallinen 

tilasto syyttäjälle edenneistä rakentamisrikkomusasioista vuosina 2010 – 2018. 

 

Kuvio 2 Rakentamisrikkomusasiat 2010-2018 (Rintala 2019) 

Rakentamisrikkomuksesta voidaan tuomita 1-120 päiväsakkoa ja yleensä tuomiot 

ovat olleet 10 – 40 päiväsakkoa. Rahallisesti rangaistusten suuruus on vaihdellut 60 € 

- 21 215 € välillä. (Rintala 2019)  

3.4 Ulkopuolinen tarkastus 

Ulkopuoliselle tarkastukselle asetettavat sisällölliset vaatimukset määräytyvät 

maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyistä rakentamisen yleisistä edellytyksistä sekä 
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rakentamisen olennaisista teknisistä vaatimuksista. Luvattomasti tehdyssä 

rakennustyössä ulkopuolisen tarkastuksen olennainen tehtävä on vastata 

kysymykseen kuinka suoritettu rakennustyö täyttää nämä vaatimukset. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 150 c §:  

Rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemusta käsitellessään tai 
rakennustyön aikana vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvältä riippu-
mattoman ja pätevän asiantuntijan lausunnon siitä, täyttääkö suunni-
teltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset. 

Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lausunnon, jos rakentami-
sessa käytetään sellaisia rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen 
tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi vaikuttavia suunnittelu- ja to-
teutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden toimivuudesta ei ole yleisesti var-
muutta tai aikaisempaa kokemusta. Ulkopuolista tarkastusta voidaan 
vaatia myös: 

1) jos rakentamisessa havaitaan tai epäillään tapahtuneen virhe tai lai-
minlyönti, jonka vaikutuksia tai korjaamista ei voida luotettavasti arvi-
oida tai toteuttaa ilman ulkopuolista tarkastusta; ja 

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

Vaatimuksesta on annettava rakennushankkeeseen ryhtyvälle kirjallinen 
päätös, josta ilmenevät vaatimuksen perustelut ja sisältö. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa ulkopuolisesta tarkastuksesta ai-
heutuvista kustannuksista. 

Ekroosin ja Majaniemen (2018, 790) mukaan rakennusvalvontaviranomaisen tulee 

antaa ulkopuolisesta tarkastuksesta koskevasta vaatimuksesta rakennushankkeeseen 

ryhtyvälle kirjallinen päätös, josta ilmenevät vaatimuksen perustelut ja tarkastuksen 
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sisältö. Kun päätökseen sovelletaan myös hallintolain säännöksiä, päätöksestä tulee 

ilmetä tarkastukseen johtaneet syyt, millainen ja minkä tasoinen selvitys tulee kysy-

mykseen ja miltä osin tarkastusta edellytetään. (Ekroos & Majaniemi 2018, 790.) 

Ulkopuolista tarkastusta koskeva päätös on MRL 190 §:n tarkoittama muu viranomai-

sen päätös, johon haetaan muutosta valittamalla päätöksestä hallinto-oikeuteen. Jos 

päätöksen on tehnyt viranhaltija, tulee asia saattaa ensin MRL 187 §:n mukaisesti oi-

kaisuvaatimuksella asianomaisen viranomaisen (Mikkelissä lupa- ja valvontajaosto) 

käsiteltäväksi. (Ekroos & Majaniemi 2018, 790.) 

Ulkopuolinen tarkastus on Jääskeläisen ja muut (2018, 733) mukaan yleistynyt sitä 

mukaa, kun vuonna 2006 uudistettuun Suomen rakentamismääräyskokoelman osaan 

A1 sisällytettyä erityismenettelyä on ryhdytty käyttämään. Erityismenettely omaksut-

tiin vuosien 2003-2006 aikana tapahtuneiden lukuisten hallirakennusten kattoraken-

teiden sortumisonnettomuuksien seurauksena. Ulkopuolista tarkastusta ei ole rajattu 

koskemaan vain erityismenettelyn tilanteita. (Jääskeläinen ym. 2018, 733.) 

Rakennesuunnitelmien ulkopuolisesta tarkastuksesta on kesäkuussa 2019 julkaistu 

RT-ohjekortti, RT 103089, jota voidaan soveltaa myös luvattoman rakentamisen ulko-

puoliseen tarkastukseen. RT-ohjekorttiin liittyy mallidokumentteja, joita voi hyödyn-

tää. (RT 103089, 2019)  

Luvattomaan rakentamiseen ja rakennustyön tarkastamisen laiminlyöntiin sovelle-

taan ulkopuolisesta tarkastuksesta annetun MRL 150 c § 2 mom. ensimmäistä koh-

taa. Ulkopuolinen tarkastus voidaan määrätä luvattomasti suoritettuun rakennustyö-

hön koska rakennustyön olennaisten teknisten vaatimusten täyttymistä ei voida 

muulla lain edellyttämällä tavalla varmistaa.  

4 Kyselytutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa kuvataan työn osana toteutettu kyselytutkimus ja sen tulokset. Kysely-

tutkimuksen vastauksia on analysoitu tarkemmin luvussa Johtopäätökset.  
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4.1 Kyselytutkimus 

Kysely toteutettiin strukturoituna kyselytutkimuksena ja se lähetettiin 14 rakennus-

valvontaan ympäri Suomea. Kohderakennusvalvonnoiksi valikoitiin erikokoisia yksi-

köitä, jotta kyselyyn vastaisivat myös valvonnat, joissa resurssit ovat pienet ja kehit-

tämistyö jää vähäisemmäksi. Kuvassa 3 näkyy vastaajarakennusvalvontojen alueen 

asukasmääräjakauma. Jotta kysely kohdistui oikealle henkilölle, lähetetiin ennakkoon 

sähköpostiviesti, jossa pyydettiin yhteyshenkilöä kyselyä varten. Lopulliset kyselyt lä-

hetettiin suoraan yhteyshenkilöille, jos tieto oli saatu käyttöön. Muilta osin kysely lä-

hetettiin rakennusvalvonnan yleiseen yhteyssähköpostiin. Viikko kyselyn lähettämi-

sestä lähetettiin muistutusviesti kyselyyn vastaamisesta. 

Kyselyyn annettiin vastauksia 10 kpl, jolloin vastausprosentiksi tuli 71 %. 

 

Kuvio 3 Vastaajien rakennusvalvonnan alueen asukasluku. 

Kysely jakautui neljään pääteemaan ja varsinaisia kysymyksiä oli yhteensä 12 kpl ja 

vastausvaihtoehdon mukaan tarkentavia alakysymyksiä 4 kpl.  

Kysymykset olivat pääosin suljettuja kysymyksiä mutta myös monivalintakysymyksiä 

käytettiin. Joidenkin vastausten kohdalla oli mahdollisuus tarkentaa vastausta san-

nallisesti. Lisäksi jokaiselle teemalle oli avoin kommenttikenttä.  
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Kysely toteutettiin Webropol 3.0 -ohjelmistolla. Vastaaminen tapahtui täysin nimet-

tömänä sähköpostilla lähetetyn linkin kautta. Kaikki kyselytutkimuksen tulokset on 

koottu liitteeseen 4. 

Kyselyn alussa vastaajille annettiin alkuoletus, jonka tarkoituksena oli saada vastaajat 

arvioimaan kysymyksiä tarkemmin rajatusta näkökulmasta. Kyselyssä esitetty al-

kuoletus alla. 

ALKUOLETUS 

Kyselyn alkuoletuksena on tilanteet, joissa rakennustyö on osittain tai 
kokonaan tehty ilman lupaa TAI lupaehdoissa edellytetty rakennustyön 
tarkastaminen on laiminlyöty. 

Tarkastamisen laiminlyönnillä tarkoitetaan tilanteita, joissa vastaavaa 
työnjohtajaa ei ole nimetty tai vastaava työnjohtaja on laiminlyönyt 
tehtävänsä tai muutoin poistunut hankkeelta, mutta rakennustyö on 
kuitenkin tehty. 

4.1.1 Teema 1: Luvaton rakentaminen  

Erillinen ohje luvattoman rakentamisen lupamenettelyä varten oli laadittu vain kol-

messa vastanneiden yksiköissä. Ohjeistus koettiin tarpeelliseksi myös yksiköissä, 

joissa sitä ei ole laadittu, sillä yhteensä kuusi vastanneista koki ohjeistuksen tarpeelli-

sena tai erittäin tarpeellisena. 

Jälkiluvituksen lupamenettely poikkesi normaalista lupamenettelystä kahdeksan vas-

taajan osalta. Jälkiluvituksen menettely oli joko lupahinnaltaan kalliimpi kuin nor-

maali menettely tai siinä edellytettiin lisäselvityksiä ja asiantuntijalausuntoja. Lisäksi 

saatettiin määrätä ulkopuolinen tarkastus tai edellyttää, että rakenteiden oikeelli-

suus jää rakentajan tai kiinteistön omistajan vastuulle.  



24 

 

Jälkiluvitustapausten määrä vaihteli kunnissa. Suhteessa kunnan kokonaislupamää-

rään kahdeksan vastaajista totesi määrän olevan joko alle 1 % tai 1-5 %. Yksi vastaa-

jista totesi määrän olevan luokkaa 6-10 % ja yhdessä tapauksessa määrä oli jopa yli 

10 %. Luvattoman rakentamisen tilastointia tehtiin vähän, sillä vain kaksi vastaajista 

kertoi, että luvaton rakentaminen oli erikseen tilastoitu. 

Avoimet vastaukset osoittivat, että luvaton rakentaminen tulee ilmi esim. kiinteistö-

kauppojen ja kiinteistöveroprojektien yhteydessä tai naapurin ilmoituksen kautta. 

Koko ongelman laajuutta ei myöskään välttämättä edes tunneta rakennusvalvon-

nassa ja nähtiin, että lainsäädäntöön tarvittaisiin erityismenettelyä ja omat asetuk-

sensa menettelystä jälkiluvituksen suhteen, sillä nykyisellään jälkeenpäin suoritettava 

huolehtimisvelvollisuus luo osallistumiskynnystä suunnittelijoille ja muille asiantunti-

joille. 

4.1.2  Teema 2: Rakennustyön tarkastaminen kun rakennustyö on tehty 

ennen luvan hakemista tai rakennustyön tarkastaminen on laiminlyöty 

Suurimmassa osassa vastaajien yksiköissä (8 kpl) ei ole laadittu ohjeistusta rakennus-

työn hyväksymiseen liittyvään menettelyyn luvattoman rakentamisen tapauksissa. 

Näissä yksiköissä se nähtiin todella tarpeellisena, sillä kaikki vastaajat olivat sitä 

mieltä, että sen ohjeistus on joko tarpeellinen tai erittäin tarpeellinen. 

Rakennustyön hyväksymiseksi luvattoman rakentamisen tapauksessa rakennusval-

vonnoissa edellytettiin useimmissa tapauksissa maankäyttö – ja rakennuslain mukai-

sia tarkastusmenettelyjä (rakennustyön tarkastusasiakirja, asiantuntijatarkastus tai 

ulkopuolinen tarkastus) (kuvio 4). Muuna menettelynä avoimina vastauksina todet-

tiin pääsääntöisesti, että edellä mainittujen tarkastusmenettelyjä käytettiin koh-

teesta riippuen ja harkinnan mukaan. 
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Kuvio 4 Tarkastusmenettelyjen käyttö rakennusvalvonnoissa 

Ulkopuoliseen tarkastukseen ei ole laadittu ohjeistusta, vaan sisältö määritellään kai-

kissa vastanneissa yksiköissä tapauskohtaisesti päätöksessä. Ohjeistuksen tarve koe-

taan erittäin tärkeänä kaikkien vastaajien mielestä. 

Ulkopuolisen tarkastuksen ohjeistuksen tärkeyttä painotettiin myös rakennustyön 

tarkastamisen teeman avoimissa vastauksissa.  

4.1.3 Teema 3: Lainsäädäntö 

Kyselyssä kysyttiin, onko aihepiirin lainsäädäntö nykyisellään riittävä ja yksiselittei-

nen. Suurin osa vastaajista totesi, että ei ole (7 kpl). Avoimissa vastauksissa todettiin, 

että lainsäädäntöä pitäisi täsmentää joko lisäämällä opaskirjoja tai ohjeistusta, kerto-

malla yhtenäinen ja selkeä toimintatapa, mutta myös niin, että jälkiluvitukselle tulisi 

oma lainsäädäntönsä.  

Vastauksista kävi ilmi, että sanktioiden käyttäminen ei ole vähentänyt luvatonta ra-

kentamista, sillä kahdeksan vastaajaa oli sitä mieltä, etteivät sanktiot ole vaikutta-

neet. Sen sijaan, ulkopuolisen tarkastuksen lainsäädännölliseen yksiselitteisyyteen 

kaivattiin jossain määrin selkeyttä, sillä vastaukset painottuivat asteikon alkuun (1 = 

ei lainkaan yksiselitteistä) ja sen sijaan vähemmän asteikon toiseen päähän (5 = Täy-

sin yksiselitteistä). Lainsäädäntö -teeman aihealueen avoimissa vastauksissa korostui 

mm. ohjeistuksen haastavuus ja kansallisen käytännön yhteneväisyyden puute. 
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4.1.4 Teema 4: Ulkopuolisen tarkastuksen suorittaja 

Ulkopuolisen tarkastuksen pätevyysvaatimukset koettiin osin olevan nykyisellään riit-

tävän selkeät (6 kpl vastaajista) ja toisaalta taas ei (4 kpl vastaajista). Suurimmissa 

osassa vastanneiden rakennusvalvonnoissa ei ole laadittu omaa ohjeistusta pätevyys-

vaatimuksiin (9 kpl vastaajista). Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että ulkopuolisen 

tarkastajan pätevyydeksi riittää sama luokka kuin mitä on hankkeen vaativuusluokka. 

5 Ohjeet luvattoman rakentamisen lupamenettelyyn ja 

ulkopuolisen tarkastuksen sisältövaatimuksiin 

Tässä luvussa kuvataan laadittu ohjeistus luvattoman rakentamisen viranomaiskäsit-

telyä varten. Osana viranomaiskäsittelyä tulee lupapäätöksessä määrättävä ulkopuo-

linen tarkastus. Tässä luvussa kuvataan ohjeistus ulkopuolisen tarkastuksen sisältö-

vaatimusten määrittelemiseksi. 

5.1 Luvattoman rakentamisen menettelyt 

Mätön (2015) mukaan luvattoman rakentamisen viranomaiskäsittely sisältää viisi vai-

hetta, jotka on kuvattu kuviossa 5. 

 

Kuvio 5 Mitä luvattomasta rakentamisesta seuraa? (Mättö, M. 2015) 

 

ILMITULO
NEUVONTA & 

KEHOTUS
VELVOITTEEN 

MÄÄRÄÄMINEN

UHKASAKON 
TUOMITSEMINEN 
MAKSETTAVAKSI

LUVALLINEN 
ASIANTILA
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Mätön (2015) esittämän vaiheistuksen ja Kuntaliiton julkaiseman hallintopakko-oh-

jeen (Kuntaliitto, verkko-opas) avulla on osana tätä opinnäytetyötä laadittu prosessi-

kaavio rakennusvalvonnan käyttöön (kuvio 6). Prosessikaavio alkaa luvattoman ra-

kentamisen ilmitulosta ja päättyy luvallisen asiantilan saavuttamiseen. 

 

Kuvio 6 Luvattoman rakentamisen prosessikaavio 
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5.1.1 Luvattoman rakentamisen viranomaiskäsittelyn alkutoimet 

Rakennustarkastaja suorittaa alkutoimiin kuuluvat tehtävät. Vaiheita ovat luvatto-

man rakennustyön ilmitulo, olemassa olevan lupatilanteen selvittäminen sekä paikan 

päällä käynti. Paikan päällä käynnin yhteydessä todetaan rakennustyön vaihe. Alku-

toimet on kuvattu alla kuviossa 7.

 

Kuvio 7 Luvattoman rakennustyön viranomaiskäsittelyn alkutoimet 

Luvattoman rakentamisen ilmitulo voi tapahtua monella tapaa. Naapurin ilmoitus tai 

rakennusvalvonnan suorittama jatkuva valvonta ovat yleisimpiä tapoja. Lisäksi luva-

ton rakentaminen voi tulla ilmi kiinteistökaupan tai asuntokaupan yhteydessä esi-

merkiksi kiinteistövälittäjän tiedustelun kautta. 

Kun luvaton rakentaminen tulee ilmi, on ensimmäinen tehtävä tarkistaa rakennuspai-

kan lupatilanne ja verrata sitä olemassa olevaan tilanteeseen. Paikan päällä käynnin 

tarkoitus on pyrkiä selvittämään ja dokumentoimaan olemassa oleva tilanne eikä se 

ole varsinainen viranomaiskatselmus tai tarkastus. Paikan päällä käynnistä on laadit-

tava muistio. Paikan päällä käynnissä sovelletaan MRL 183 §:n rakennusvalvontavi-

ranomaisen tarkastusoikeutta.  

Paikan päällä käynnin yhteydessä haastatellaan hankkeeseen ryhtynyttä ja keskustel-

laan tilanteeseen johtaneista tekijöistä.  
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Näiden alkutoimenpiteiden pohjalta saatujen tietojen perusteella ratkaistaan mihin 

toimenpiteisiin viranomaisen on tarpeen ryhtyä.  

5.1.2 Luvattomaan rakentamiseen liittyvät välittömät pakkokeinot ja 

viranomaisilmoitukset 

Jos luvattomasti tehty rakennustyö voidaan arvioida vähäiseksi ja paikan päällä käyn-

nin yhteydessä todetaan, että rakennuslupa voidaan myöntää, on mahdollista edetä 

suoraan luvan hakemisen vaiheeseen. Vähäisyyden arviointi tulee tehdä yhdessä joh-

tavan rakennustarkastajan kanssa. Tässä tapauksessa hankkeeseen ryhtyvän tulee 

vapaaehtoisesti aloittaa luvan hakeminen viipymättä. Pääsääntöisesti edetään kui-

tenkin keskeyttämismääräyksen ja velvoitepäätöksen keinoin. 

Vähäisyyden arvioinnissa on huomioitava, että molempien MRL 186 §:n edellytysten 

tulee täyttyä, jotta ilmoitus poliisille esitutkintaa varten saadaan jättää tekemättä. 

Teon tai laiminlyönnin on oltava vähäinen ja yleisen edun ei ole katsottava vaativan 

syytteen nostamista. (Rintala 2019)   

 

Kuvio 8 Pakkokeinot ja viranomaisilmoitukset 

5.1.2.1 Rakennustyö on kesken tai rakennusta ei ole otettu käyttöön 

Jos luvaton rakennustyö on kesken tai luvaton rakennustyö on valmis, mutta raken-

nusta ei ole otettu käyttöön, keskeytetään rakennustyö tai luvattoman käyttöönoton 

valmistelut rakennustarkastajan antamalla keskeyttämismääräyksellä MRL 180 § mu-

kaisesti. Keskeyttämismääräys on annettava kirjallisesti. Keskeyttämismääräys anne-

taan MRL 125 §:n ja/tai MRL 153 §:n perusteella.  
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Jo paikan päällä käyntiä suunnitellessa on hyvä valmistella keskeyttämismääräys, 

jonka voi antaa asianosaiselle paikan päällä käynnin yhteydessä. Rakennustyön kes-

keyttämiseen pitää olla riittävät perusteet, joita viranhaltijan tulee harkita. Raken-

nustyön keskeyttämismääräys on viipymättä ilmoitettava lupa- ja valvontajaoston kä-

sittelyyn. Ilmoittaminen tehdään toimittamalla keskeyttämismääräys johtavalle ra-

kennustarkastajalle. Johtavan rakennustarkastajan esittelystä lupa- ja valvontajaosto 

päättää pysytetäänkö keskeyttämismääräys voimassa vai ei (MRL 180 §). Ennen kuin 

lupa- ja valvontajaosto päättää, pysytetäänkö keskeyttämismääräys voimassa vai ei, 

tulee määräyksen kohdetta kuulla. (Jääskeläinen ym. 2018, 803.) 

Kirjallisesti annettu keskeyttämismääräys on välitön pakkokeino, jonka käyttämisestä 

on MRL 186 §:n mukaisesti ilmoitettava poliisille esitutkintaa varten. Harkinnan il-

moituksen tekemisestä tekee lupa- ja valvontajaosto keskeyttämismääräyksen pysyt-

tämisestä päättäessään. 

5.1.2.2 Rakennus on otettu luvatta käyttöön 

Jos paikan päällä käynnin yhteydessä ilmenee, että luvattomasti tehty rakennustyö 

on otettu käyttöön ennen viranomaishyväksyntää, voidaan asiassa edetä velvoite-

päätöksen antamiseen. Ennen välillisten pakkokeinojen käyttämistä on viranomaisen 

kehotettava oikaisemaan virhe. Kehotuksesta kerrotaan tarkemmin kohdassa 5.1.3. 

Esimerkiksi voidaan kehottaa lopettamaan rakennuksen luvaton käyttö. Kehotuksen 

antaa rakennustarkastaja ja kehotuksen noudattamiseksi on annettava määräaika. 

(Jääskeläinen ym. 2018, 805.) 

Jääskeläisen ja muut (2018, 805) mukaan jos kehotusta ei määräajassa noudateta, 

puhutaan silloin niskoittelusta. Vasta noudattamatta jätetyn kehotuksen jälkeen ede-

tään varsinaisen velvoitepäätöksen antamiseen. 

On mahdollista, että niskoittelu syntyy ilman edeltävää kehotusta. Esimerkiksi raken-

nuksen luvaton käyttötarkoitus voi olla niin räikeää, että hallintopakon käyttämiseen 

on syytä edetä suoraan ilman edeltävää kehotusta. (Jääskeläinen ym. 2018 806.) 
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Velvoitepäätöksen tekee aina lupa- ja valvontajaosto. Perusteena päätöksessä voi-

daan käyttää mm. MRL 125, 153 ja 166 §. Velvoitepäätöksen tehosteeksi lupa- ja val-

vontajaosto voi määrätä MRL 182 §:n mukaisen uhkasakon tai teettämisuhan. 

Edellä prosessikaaviossa ei ole kuvattu mahdollista tapausta, jossa luvaton rakennus-

työ on vielä kesken ja rakennus on otettu luvatta käyttöön. Tämänkaltaiseen tapauk-

seen sovelletaan välittömänä pakkokeinona keskeyttämismääräystä sekä välillisenä 

pakkokeinona velvoitepäätöstä luvattoman käytön lopettamiseksi. Ennen velvoite-

päätöstä on annettava kehotus luvattoman käytön lopettamiseksi.  

Hallintopakkomenettelyjä ei tässä kuvata yksityiskohtaisemmin. Alla olevassa kuvi-

ossa 9 on kuvattu hallintopakkomenettelyn päävaiheet. 

 

Kuvio 9 Hallintopakkoprosessin vaiheet (Kuntaliitto, verkko-opas) 

Tarkempi ohjeistus hallintopakkoasioissa löytyy kuntaliiton julkaisemasta verkko-op-

paasta, Hallintopakko-ohje maankäyttö- ja rakennuslain mukaisiin tilanteisiin (Kunta-

liitto, verkko-opas). 
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5.1.3 Neuvonta ja kehotus 

Alkutoimien ja luvattomaan rakentamiseen liittyvien välittömien pakkokeinojen ja vi-

ranomaisilmoitusten rinnalla annetaan asiakkaalle neuvontaa luvallisen asiantilan 

saavuttamiseksi.  

 

Kuvio 10 Asiakkaan vaihtoehdot 

Paikan päällä käynnin ja asiakirjatarkastelun perusteella rakennusvalvonnan edustaja 

kertoo asiakkaalle, mitä lainvastaista on tehty ja miten tulee toimia, että tilanne kor-

jaantuu. Vaihtoehtoja on käytännössä (Mättö, 2015): 

- tilanne palautetaan voimassa olevan luvan mukaiseksi (voi tarkoittaa mm. luvat-
toman rakennuksen poistamista) 

- jos olisi mahdollista saada lupa, niin ohjataan hakemaan tarvittavat luvat. 
 

Neuvonta on syytä tehdä myös kirjallisesti. Asiakkaalle on varattava kohtuullinen 

määräaika tilanteen palauttamiseen tai luvan hakemiseen. Määräaika on hyvä neuvo-

tella asiakkaan kanssa ja se on kirjattava neuvontadokumenttiin.  

Määräajan kuluttua todetaan, onko asiantila palannut luvalliseksi tai onko luvanhake-

minen aloitettu. 
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Jos luvattomalle rakennustyölle haetaan rakennuslupa, määrätään jo suoritetun ra-

kennustyön hyväksymiseksi ja sen tarkastamiseksi lupapäätöksessä ulkopuolinen tar-

kastus. Ulkopuolisessa tarkastuksessa on osoitettava miltä osin rakennustyö täyttää 

rakennustyön tekniset edellytykset. 

Jos asiantilan korjaamiseen ei ryhdytä vapaaehtoisesti, voidaan edetä luvallisen asi-

antilan palauttamiseen pakkokeinoin. Pakkokeinot velvoitepäätöksen tekemiseksi 

aloitetaan antamalla kehotus. Kehotuskirjeessä on annettava määräaika asiantilan 

korjaamiseksi. Kehotus on oikeudelliselta luonteeltaan vielä ohjausta. (Mättö, 2015.)  

Kehotuksessa on syytä mainita seuraavat asiat, jotta sillä olisi tehokas vaikutus (Kun-

taliitto, verkko-opas): 

- Kiinteistön yksilöinti 
- Omistaja/haltija 
- Milloin valvontakäynti on suoritettu, mitä havaittu 
- Minkä vuoksi kehotetaan eli mitä säännöstä/määräystä ei ole noudatettu, lain-

kohta 
- Mihin toimenpiteisiin asianosaisen kehotetaan ryhtyvän, yksilöidysti määräpäivä, 

minkä jälkeen kiinteistöllä suoritetaan uusi tarkastus 
- Mitä jatkotoimenpiteitä asiassa voi seurata, jos tilanne ei korjaannu 
- Tieto mahdollisesta valvontamaksusta (taksan perusteella) 
- Kuka antaa lisätietoja asiassa. 

 

Kehotuksen yhteydessä määrätään yleensä valvontamaksu voimassa olevan taksan 

mukaisesti. Maksun suuruus määräytyy käytetyn työmäärän mukaan. 

Kehotuskirjeen voi lähettää tavallisena kirjeenä tai sähköisesti taikka antaa henkilö-

kohtaisesti. Määräpäivän jälkeen on kiinteistöllä suoritettava uusi tarkastus. Jos ke-

hotuksen edellyttämät toimenpiteet on suoritettu, hyvän hallintotavan mukaista on 

ilmoittaa tästä asianosaiselle, jotta tämä tietää täyttäneensä kehotuksen sisällön 

(että rakennustarkastaja on katsonut hänen noudattaneen kehotusta eikä jatkotoi-

menpiteitä ole odotettavissa). Ellei laiminlyöntiä ole oikaistu kehotuksen johdosta tai 

asian kiireellisyyden vuoksi on jätetty kehottaminen väliin, on siirryttävä velvoitetoi-

miin. (Kuntaliitto, verkko-opas) 
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Velvoitetoimet alkavat rakennusvalvonnan edustajan tarkastuskäynnillä paikan 

päällä. Tarkastuskäynnistä kirjoitetaan tarkastuslausunto, jossa kerrotaan, että asia 

ollaan saattamassa lupa- ja valvontajaoston käsittelyyn. Tarkastuslausunnossa tulee 

olla mm. seuraavat tiedot (Mättö, 2015): 

- mitä pitää korjata 
- miksi pitää korjata (lakiperuste) 
- velvoitteelle asetettava määräpäivä 
- velvoitteen tehoste, uhkasakko tai teettämisuhka (MRL 182 §). 

 

Tarkastuslausunto lähetetään velvoitettavalle taholle kirjeitse tiedoksi ja varataan ti-

laisuus antaa asiassa vastine (kuvassa 8 kohta 3, asettamisvaiheen kuuleminen). 

Asettamisvaiheen kuuleminen on suositeltavaa tehdä todisteellisesti. Jos asiantila ei 

korjaannu eikä vastine anna aihetta arvioida tilannetta toisin, asia saatetaan raken-

nusvalvontaviranomaisen päätettäväksi. (Mättö, 2015; Kuntaliitto, verkko-opas) 

Tässä ei kuvata tarkemmin hallintopakkomenettelyä asettamisvaiheen kuulemisesta 

eteenpäin. Tarkempi ohjeistus löytyy mm. Kuntaliiton verkko-oppaasta. 

5.2 Suunnitelmille ja suunnittelijalle asetettavat erityisvaatimukset 

Suunnitelmien sisällössä tulee noudattaa Ympäristöministeriön asetusta rakenta-

mista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä 2016/2015. Asetukseen liittyy perus-

telumuistio ja ohje. Kun kyseessä on luvattomasti tehdyn rakentamisen jälkiluvittami-

nen, on suunnittelijan kiinnitettävä erityistä huomiota: 

- luvattomasti tehdyn rakennustyön kuvaamiseen ja rajaamiseen suunnitelmissa 
mahdollisimman yksiselitteisesti, sekä 

- sen selvittämiseen, poikkeaako rakennustyö voimassa olevasta lainsäädännöstä, 
asetuksista tai kunnan rakennusjärjestyksen määräyksistä. 
   

Luvattomasti tehdyn rakennustyön rakennussuunnittelija tekee tavallaan rakennus-

työn ulkopuolisen tarkastuksen ensimmäisen vaiheen selvittäessään perusteellisesti 

suoritetun rakennustyön oleellisten teknisten vaatimusten toteutumisen suunnitel-

matasolla. Selkeä ja riittävän yksityiskohtainen esitystapa piirustuksissa selkiyttää 

myös suunnittelijan vastuuta. Kun jokin piirustuksissa esitetty ratkaisu on määritelty 

luvattomasti tehdyksi rakennustyöksi ja suunnittelija laatimissaan piirustuksissa vain 
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esittää jo tehdyn ratkaisun, on selvää, ettei suunnittelija vastaa kyseisestä virheestä 

eikä se ole hänen tuottama ratkaisu. Näin vastuu virheestä tai laiminlyönnistä rajau-

tuu sen tekijään. Haasteena suunnittelijan työssä on mahdollisten virheiden tai poik-

keamisten osoittaminen, joka onnistuakseen vaatii erityisen hyvää säädösten tunte-

musta. 

Mikäli luvaton rakennustyö on vielä kesken, kun lupaa aletaan hakea, tulee luvan 

myöntämisen jälkeen suoritettava rakennustyö esittää suunnitelmissa selkeästi. Suo-

ritettavaa rakennustyötä varten edellytetään lupaehtoihin vastaava työnjohtaja sekä 

tarkastusasiakirjan laatimisvelvoite luvan myöntämisen jälkeen suoritettavan työn 

osalta. 

Olemassa olevaa tilannetta voidaan lupavaiheessa edellyttää tarkentamaan erillisellä 

selvityksellä. Lähtötietoina käytettäviin selvityksiin on Ympäristöministeriön asetuk-

sen 216/2015 10 §:n mukaan riittävässä laajuudessa sisällytettävä tiedot seuraavista 

seikoista ja niihin mahdollisesti liittyvistä vaurioista, kuten:  

- rakenteiden kantavuus ja rakennuksen vakaus, 
- rakennusosien kosteustasapaino ja muu rakennusfysikaalinen toimivuus, 
- rakennuksen sisäilmaston terveellisyys, 
- muut rakennuksen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät asiat, 
- käytetyt selvitysmenetelmät ja selvityksen laatijan tiedot. 

 

Suunnittelijan pätevyys tulee olla vähintään samantyyppisen uudisrakennustyön vaa-

timustasoa vastaava ja suunnittelijalla tulisi olla vastaavien hankkeiden suunnitte-

lusta riittävä kokemus edellisten kolmen vuoden ajalta. Kokemuksen edellyttäminen 

lähimenneisyydestä pyrkii varmistamaan, että tehtävään valittu suunnittelija on pe-

rehtynyt ajantasaiseen lainsäädäntöön toimiessaan aktiivisesti suunnittelijana vas-

taavissa hankkeissa.  

5.3 Ulkopuolisen tarkastuksen sisältövaatimukset 

Luvattoman rakennustyön hyväksyminen edellyttää, että rakennustyön oleellisten 

teknisten vaatimusten täyttyminen osoitetaan tarkastuksin. Hankkeeseen nimetään 
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yksi ulkopuolinen tarkastaja, joka on hyväksytettävä rakennustarkastajalla. Ulkopuo-

linen tarkastaja jakaa tarvittaessa tarkastustehtäviä hankkeeseen ryhtyvän kanssa yh-

teistyössä asiantuntijoille esimerkiksi sähköasennusten tarkastamista varten. Varsi-

nainen ulkopuolinen tarkastaja kokoaa kaikki tarkastusraportit yhteen ja laatii niistä 

arvion. 

Ennen varsinaisen ulkopuolisen tarkastuksen aloittamista on hankkeen laadusta ja 

laajuudesta riippuen hyvä pitää ulkopuolisen tarkastuksen aloituskokous, missä käy-

dään läpi tarkastukselle asetetut laajuus- ja sisältövaatimukset sekä neuvotellaan tar-

kastuksen aikataulusta. Ulkopuolisen tarkastuksen onnistuminen edellyttää todennä-

köisesti rakenteiden avaamista. Rakenteiden avaamisesta on esitettävä alustava 

suunnitelma ulkopuolisen tarkastuksen aloituskokouksessa. Ulkopuolisen tarkastuk-

sen aloituskokouksessa on myös syytä sopia menettelystä, mikäli ulkopuolisessa tar-

kastuksessa havaitaan rakenteellisia tai muita ongelmia, jotka vaativat rakennustyötä 

puutteen korjaamiseksi. Korjaustyöstä edellytetään asianmukainen suunnitelma sekä 

työtä johtamaan vaaditaan vastaava työnjohtaja.  

Osana ulkopuolista tarkastusta tarkastetaan tai laaditaan kaikista rakenteista leik-

kauspiirustukset. Piirustukset liitetään osaksi tarkastusdokumenttia.  

Rakenteiden lujuuden ja vakauden osoittaminen 

Jos luvaton rakennustyö sisältää rakenteita, joihin kohdistuu kuormituksista aiheutu-

via rasituksia, on niiden toiminta ja toimivuus sekä lujuus selvitettävä luotettavasti. 

Ulkopuolisen tarkastuksen on pystyttävä osoittamaan, että MRL 117 a §:n ja sitä täy-

dentävien asetusten olennaiset vaatimukset toteutuvat. 

Olemassa olevat rakenteet on luotettavasti selvitettävä tarvittaessa riittävin raken-

neavauksin. Rakenteiden lujuudesta on esitettävä riittävät tarkastuslaskelmat. Ku-

vaukset rakennuksen tai rakennuksenosan stabiliteetista on esitettävä. 

Jos rakennustyöstä on olemassa rakennesuunnitelmia ja laskelmia (esim. tehdaste-

koiset ristikot), on rakenteiden toteutus suunnitelmien mukaisesti tarkistettava ja ar-

vioitava rakennesuunnitelmien oikeellisuus. Olemassa olevat rakennesuunnitelmat 
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liitetään osaksi lupa-asiakirjoja, kun ulkopuolinen tarkastaja on ne tarkastanut ja teh-

nyt niihin tarkastusmerkinnän. 

Poikkeamat vaatimuksista ja korjausta vaativat viat ja puutteet on esitettävä selke-

ästi. 

Paloturvallisuuden osoittaminen 

Ulkopuolisessa tarkastuksessa on luotettavasti osoitettava, että MRL 117 b §:n ja sitä 

täydentävien asetusten olennaiset tekniset vaatimukset toteutuvat. Rakennuksen tai 

sen osan paloluokka ja käyttötarkoitus huomioiden on selvitettävä, täyttyykö Ympä-

ristöministeriön asetuksen 848/2017 vaatimukset. Erityistä huomiota on kiinnitettävä 

poistumisturvallisuuteen, palo-osastoiviin rakenteisiin ja niiden läpivienteihin, palon 

havaitsemiseen ja savunpoistoon. 

Poikkeamat vaatimuksista ja korjausta vaativat viat ja puutteet on esitettävä selke-

ästi. 

Terveellisyys 

Ulkopuolisessa tarkastuksessa on luotettavasti osoitettava, että MRL 117 c §:n ja sitä 

täydentävien asetusten olennaiset tekniset vaatimukset toteutuvat. Terveellisyyden 

osoittamiseen kuuluu, että riittävin rakenneavauksin ja laskelmin todennetaan raken-

teiden rakennusfysikaalinen toimivuus ja käytettyjen rakennustuotteiden kelpoisuus.  

Osana terveellisyyden tarkastamista on LVI-teknisten järjestelmien tarkastaminen, 

johon voidaan käyttää erillistä asiantuntijaa hankkeen laatu ja laajuus huomioiden. 

Ilmanvaihdon toimivuudesta on esitettävä säätö- ja mittauspöytäkirja. Talousveden 

laatu on tarvittaessa osoitettava tutkimuksin. LVI-teknisistä järjestelmistä laaditaan 

ajantasaiset piirustukset osana ulkopuolista tarkastusta.  

Erityistä huomiota on kiinnitettävä rakenteisiin, joiden eri puolella vallitsevat erilaiset 

olosuhteet (mm. ulkoseinät) sekä rakenteiden liittymäkohtiin ja mahdollisiin kylmäsil-

toihin. Rakenteiden rakennusfysikaalinen toiminta on tarvittaessa osoitettava laskel-

min. 
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Poikkeamat vaatimuksista ja korjausta vaativat viat ja puutteet on esitettävä selke-

ästi. 

Käyttöturvallisuus 

Ulkopuolisessa tarkastuksessa on luotettavasti osoitettava, että MRL 117 d §:n ja sitä 

täydentävien asetusten olennaiset tekniset vaatimukset toteutuvat. Tarkastuksessa 

on osoitettava, että kaikki käyttöturvallisuuteen vaikuttavat tekijät, kuten turvalasit, 

portaat ja kaiteet, kulkutie piipulle, lumiesteet yms. hankkeen laatu ja laajuus huomi-

oiden on tarkastettu. 

Poikkeamat vaatimuksista ja korjausta vaativat viat ja puutteet on esitettävä selke-

ästi. 

Esteettömyys 

Ulkopuolisessa tarkastuksessa on luotettavasti osoitettava, että MRL 117 e §:n ja sitä 

täydentävien asetusten olennaiset tekniset vaatimukset toteutuvat huomioiden han-

keen laatu ja laajuus. Esteettömyys voidaan osoittaa erillisen esteettömyyskartoituk-

sen avulla (RT 103003, 2). Mikäli esteettömyyden toteutumisella on vaikutusta luvan 

myöntämisen kannalta, voidaan esteettömyyskartoitus edellyttää jo lupahakemuk-

sen liitteeksi. 

Esteettömyyden vaatimukset ja niiden toteutuminen on esitettävä osaltaan jo raken-

nussuunnitteluvaiheessa pääpiirustuksissa. 

Poikkeamat vaatimuksista ja korjausta vaativat viat ja puutteet on esitettävä selke-

ästi. 

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet 

Ulkopuolisessa tarkastuksessa on luotettavasti osoitettava, että MRL 117 f §:n ja sitä 

täydentävien asetusten olennaiset tekniset vaatimukset toteutuvat huomioiden han-

keen laatu ja laajuus. 
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Rakennuspaikkaan liittyvät meluntorjunta ja ääniolosuhteet tulee esittää jo lupavai-

heessa pääpiirustuksissa ja tarvittaessa erillisellä selvityksellä. 

Energiatehokkuus 

Ulkopuolisessa tarkastuksessa on luotettavasti osoitettava, että MRL 117 g §:n ja sitä 

täydentävien asetusten olennaiset tekniset vaatimukset toteutuvat huomioiden han-

keen laatu ja laajuus. 

Energiatehokkuuden vaatimukset on osoitettava jo lupavaiheessa erilisin selvityksin 

ja laskelmin. Oleellista on, onko luvaton rakentaminen katsottava uudisrakenta-

miseksi, laajentamiseksi vai korjaus- ja muutostyön luonteiseksi. Hankeen luonteesta 

riippuu, sovelletaanko hankkeessa esim. Ympäristöministeriön asetus rakennuksen 

energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä, 4/13. 

Asuin-, majoitus- ja työtilat 

Ulkopuolisessa tarkastuksessa on luotettavasti osoitettava, että MRL 117 j §:n ja sitä 

täydentävien asetusten olennaiset tekniset vaatimukset toteutuvat huomioiden han-

keen laatu ja laajuus. 

Asuntosuunnittelulle asetettujen vaatimusten toteutuminen on osoitettava jo lupa-

vaiheen pääpiirustuksissa. 

Poikkeamat vaatimuksista ja korjausta vaativat viat ja puutteet on esitettävä selke-

ästi. 

5.4 Luettelo ulkopuolisen tarkastuksen sisällön määrittelemiseksi  

Ulkopuolisen tarkastuksen sisältövaatimusten määrittely varten on opinnäytetyön 

osana laadittu liitteenä 2 oleva lomake. Täytetty lomake voidaan liittää lupapäätök-

seen. Lomake noudattaa maankäyttö- ja rakennuslain ja sen nojalla annettujen ase-

tusten rakennetta ja pääotsikointia. Jokainen kohta sisältää samalla viittauksen ase-
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tuksen kohtaan, johon tarkastus perustuu. Näin tarkastuksen tekijä voi helposti var-

mistaa kyseisen kohdan vaatimukset säädöksestä. Lomakkeen rakennetta noudat-

taen voidaan muokata myös ulkopuolisen tarkastuksen sisällön rakenne. 

Määrättäessä ulkopuolinen tarkastus osana rakennuslupapäätöstä, käytetään pää-

töksessä esimerkiksi seuraavaa osana opinnäytetyötä muotoiltua päätösfraasia: 

Päätös ulkopuolisesta tarkastuksesta: Maankäyttö- ja rakennuslain 150 c §:n nojalla 

määrätään, että ennen rakennusvalvontaviranomaisen suorittamaa loppukatsel-

musta on esitettävä lausunto rakennustyön ulkopuolisesta tarkastuksesta. Ulkopuoli-

sen tarkastuksen tulee sisältää vähintään päätöksen liitteenä annetun sisältömäärit-

telyn asiat. Mikäli ulkopuolisessa tarkastuksessa havaitaan sellaisia vikoja tai puut-

teita, joiden korjaaminen vaatii toimenpiteitä, on niiden korjaamiseksi laadittava eril-

linen suunnitelma. Ennen korjausten aloittamista on korjaamisen menettelyistä so-

vittava rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.  

6 Johtopäätökset 

6.1 Kyselytutkimuksen tulokset 

Kyselytutkimus antoi pienestä otoksesta huolimatta hyvän kokonaiskäsityksen luvat-

toman rakentamisen tilanteesta muualla Suomessa. Kaikkiaan vastaajia oli 10 kpl eri 

rakennusvalvonnoista. Vastaukset jakaantuivat erikokoisiin rakennusvalvontoihin, 

painottuen kuitenkin yli 50 000 asukkaan kaupunkeihin / alueisiin (50 % vastaajista). 

Seitsemässä rakennusvalvonnassa kymmenestä ei ole laadittu ohjeistusta luvattoman 

rakentamisen lupamenettelyä varten. Ohjeistus nähdään kuitenkin tarpeellisena tai 

erittäin tarpeellisena (6/7 vastausta). Tämän pohjalta voidaan arvioida, että työssä 

laaditulle ohjeistukselle olisi laajempaakin tarvetta. 
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Kommenteissa on havaittavissa eroavaisuuksia viranomaismenettelyssä. Kahdeksan 

kymmenestä vastaajasta ilmoitti, että jälkiluvittamisen lupamenettely poikkeaa nor-

maalista lupamenettelystä. Kysymyksen tekstikommenteissa yleisimpänä erona ku-

vattiin ulkopuolisen tarkastuksen käyttäminen (2 kommenttia). Yksi vastaaja kom-

mentoi tässä kohtaa, että vastuu rakenteiden oikeellisuudesta jää rakentaja/kiinteis-

tön omistajan vastuulle. Tässä tapauksessa viranomainen ei todennäköisesti pyri var-

mistamaan asiaa.  

Luvattoman rakentamisen tilastoinnin puute näyttää olevan keskeinen ilmiöön liit-

tyvä ongelma ja arviot jälkiluvitustapausten määrissä vaihtelivat yllättävän paljon. 

Neljä vastaaja kymmenestä arvioi määrän alle 1 %:iin. Neljä vastaajaa kymmenestä 

arvioi määrän 1-5 %:iin, yksi 6-10 %:iin ja yksi yli 10 %:iin. Saman kysymyksen jatko 

kysymyksessä 8 vastaajaa kymmenestä ilmoitti, ettei luvatonta rakentamista tilas-

toida erikseen. Kommenteissa mainittiin vielä, ettei rakennusvalvonta tiedä ongel-

man laajuutta.  

Tässä työssä laaditulle ohjeistukselle ulkopuolisen tarkastuksen käyttämisestä vaikut-

taa olevan laajempaakin tarvetta, sillä vastaajista 80 % ilmoitti, ettei luvattoman ra-

kennustyön hyväksymisen menettelystä ole laadittu ohjeistusta. Ohjeistus nähdään 

kuitenkin tarpeellisena tai erittäin tarpeellisena (8/8 vastausta).  

Kyselyn perusteella voidaan päätellä, että luvattoman rakennustyön hyväksymiseksi 

käytetään erilaisia menettelyjä. Vain 2/10 vastaajaa ilmoitti edellyttävänsä ulkopuo-

lista tarkastusta. Näille vastaajille annettiin kaksi lisäkysymystä, jossa molemmat vas-

taajat ilmoittivat, että ulkopuolisen tarkastuksen sisältövaatimukset määritellään ta-

pauskohtaisesti päätöksessä, mutta ilmoittivat myös, että ohjeistus olisi erittäin tar-

peellinen. Lisäksi kommenteissa ilmoitettiin, että ohjeistus olisi tarpeellinen koska 

lausunnot ovat hyvin kirjavia sisällöltään.  

Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö nähtiin 7/10 tapauksessa riittämättömänä ja monitul-

kintaisena. Lainsäädäntöön kaivattiin tarkennusta menettelytavoista ja kaivattiin jäl-

kiluvitukselle omia säädöksiä. Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa 

olisi hyvä huomioida tämä aihekokonaisuus selkeästi. 
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Sanktioiden vaikuttavuus nähtiin riittämättöminä. Vastaajista 80 % oli sitä mieltä, 

että määrätyt sanktiot eivät ole vähentäneet luvatonta rakentamista. Sanktioiden 

vaikuttavuutta ei voida osoittaa, ellei asiasta ole luotettavaa tilastointia ja jatkuvaa 

seurantaa ilmiön kehittymisestä. Syyttäjälle edenneet rakentamisrikkomusasiat ovat 

vaihdelleet vuosittain 8 ja 24 tapauksen välillä. Tätä määrää voidaan pitää vähäisenä 

kyselyssä annettuihin luvattoman rakentamisen määräarvioihin nähden. Voidaankin 

kysyä, päätyykö luvaton rakentaminen aina poliisitutkintaan? 

Ulkopuolisen tarkastajan pätevyysvaatimukset nähtiin lainsäädännössä riittävinä 60 

% vastaajien mielestä. Loput arvioivat, ettei pätevyysvaatimukset ole riittävän sel-

keitä. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että hankkeen vaativuuteen nähden ulkopuo-

liselle tarkastajalle riittää sama pätevyystaso. Tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, 

että varsinaisia lisäyksiä ulkopuolisen tarkastajan pätevyyteen ei ainakaan tässä vai-

heessa tarvita.  

Kyselytutkimus antaa hyvän kokonaiskäsityksen ilmiöstä muualla Suomessa ja vahvis-

taa asiasta toimeksiantajalta saatua käsitystä. Kysely osoittaa selkeästi kehittämistar-

peita tilastoinnissa ja luvattoman rakennustyön hyväksymisen menettelyissä.  

6.2  Laaditut ohjeistukset 

Tässä työssä laadittu ohjeistus viranomaismenettelyistä ja ohjeistus ulkopuolisen tar-

kastuksen sisällön määrittelystä ovat ensimmäiset laatuaan toimeksiantajan käyt-

töön. Ohjeistuksien avulla voidaan yhtenäistää viranomaismenettelyjä luvattomaan 

rakentamiseen liittyen sekä määrittelemään ulkopuolisen tarkastuksen sisältövaati-

muksia.  

Ohjeistuksien käytöstä on jatkuvasti kerättävä kokemuksia ja ohjeistusta tulee kehit-

tää edelleen. Ulkopuolisen tarkastuksen osalta niitä suorittavalle asiantuntijaryh-

mälle olisi hyvä järjestää koulutusta, missä käydään tarkemmin ulkopuolisen tarkas-

tuksen roolia ja merkitystä luvattoman rakentamisen tapauksessa. 
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Ilmoituksen tekemiseen poliisille esitutkintaa varten liittyy jonkin verran tulkintaa. 

Jos arvioidaan, että teko tai laiminlyönti on vähäinen ja yleisen edun ei katsota vaati-

van syytteen nostamista, voidaan ilmoitus jättää tekemättä. Vähäisyyden arvioinnista 

ei ole kuitenkaan olemassa ohjeistusta. Siksi voidaankin olettaa, että tulkinnat ja käy-

tännöt eivät ole yhteneväisiä koko maassa. Ilmoitusvelvollisuuden harkitsemista var-

ten tulisi laatia ohjeistus teon tai laiminlyönnin arvioimiseksi. 

7 Pohdinta 

7.1 Tutkimuksen luotettavuus 

Kyselytutkimusta voidaan pitää suhteellisen luotettavana, vaikka vastaajamäärä kyse-

lyssä on suhteellisen pieni. Tutkimuksen reliabiliteettia voidaankin kyseenalaistaa 

pienellä vastaajamäärällä. Toisaalta jo ilmiön nostaminen esille voi johtaa muutok-

seen, jolloin kyselyn reliabiliteetti voi kärsiä. Kyselytutkimuksen osalta ei ole syytä 

olettaa, etteikö vastaajat ole vastanneet totuudenmukaisesti. Ennakkotiedustelulla 

kyselyyn vastaavasta henkilöstä pyrittiin varmistamaan se, että kyselyyn vastaa ai-

healuetta parhaiten tunteva henkilö organisaatiosta. Tämä osaltaan lisää kyselyn tu-

losten luotettavuutta. Jo näinkin pienellä vastaajamäärällä voidaan osoittaa vaihtelua 

käytännöissä sekä tarpeita tilastoinnin kehittämisessä.  

Työn lähteinä käytetty kirjallisuusaineisto on pääosin laintasoista, joten sen luotetta-

vuutta voidaan pitää erittäin hyvänä. 

Laaditun ohjeistuksen validiteettia voidaan pitää hyvänä. Kyselytutkimus antaa viit-

teitä siitä, että ohjeistus on sellaisenaan yleistettävissä laajempaan valtakunnalliseen 

käyttöön ja soveltuu laajasti luvattoman rakentamisen viranomaismenettelyihin. Ky-

seessä on tiettävästi ensimmäinen aiheesta laadittu tutkimus ja yksityiskohtainen oh-

jeistus.  
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Tutkimus vastaa hyvin aiemmin rajattuun tutkimusongelmaan tai kehittämistehtä-

vään. Pienestä otannasta huolimatta tutkimus antaa hyvän kokonaiskäsityksen luvat-

toman rakentamisen viranomaismenettelyistä sekä rakennustyön hyväksymisestä. 

Erityisesti luvattoman rakentamisen määrään liittyvien arvioiden vaihtelua voidaan 

pitää yllättävänä. Työssä laaditut työkalut antavat apuvälineitä käytäntöjen yhtenäis-

tämiseksi ja mahdollistavat ulkopuolisen tarkastuksen sisällön parantamisen. Saavu-

tettuja tuloksia voidaan hyödyntää muidenkin kuin toimeksiantaja rakennusvalvon-

nan käyttöön.   

7.2 Tutkimuksen hyödynnettävyys 

Opinnäytetyö on hyödynnettävissä laaditun ohjeistuksen osalta toimeksiantajalle ja 

kyselytutkimuksen tulosten perusteella voi arvioida, että ohjeistus on hyödynnettä-

vissä myös laajemmin rakennusvalvonnan alalla. Kyselytutkimuksen perusteella voi-

daan arvioida, että aiheeseen liittyvä kehittämistä ja lisätutkimusta on tarpeen 

tehdä. 

7.3 Kehitys- ja jatkotutkimusehdotukset 

Opinnäytetyö antaa aihetta lisätutkimukselle kahdessa keskeisessä asiakokonaisuu-

dessa. Toisaalta luvattoman rakentamisen tilastoinnissa näyttää olevan selkeitä puut-

teita. Rakennusvalvonnoille tulisi luoda yhtenäinen käytäntö luvattoman rakentami-

sen tilastoinnista. Tilastoinnin avulla voidaan seurata, miten tilanne kehittyy ja minkä 

laajuisesta ilmiöstä kaikkiaan on kysymys. Nykytilanne ei anna käsitystä siitä, kuinka 

määrätyt sanktiot vaikuttavat luvattoman rakentamisen määrään. 

Kyselytutkimuksen tulokset antavat viitteitä siitä, että käytännöt luvattoman rakenta-

misen osalta vaihtelevat. Ovatko käytännöt luvattoman rakentamisen osalta teon tai 

laiminlyönnin vähäisyyden arvioinnista yhteneväiset ja tehdäänkö ilmoitus poliisille 

esitutkintaa varten samojen kriteerien pohjalta? Näiden kysymysten jatkotutkimuk-

selle näyttäisi olevan tarvetta.  
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Kyselytutkimuksessa saatiin selkeitä viitteitä siitä, että lainsäädäntö luvattoman ra-

kentamisen osalta ei ole riittävän selkeää ja yksiselitteistä. Maankäyttö- ja rakennus-

lain kokonaisuudistuksessa olisi hyvä kiinnittää ilmiöön huomioita. 
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Liitteet 

Liite 1 Teemahaastattelurunko 

Teemahaastattelurunko 

 

Toimeksiantajan taustatiedot  

Yrityksen nimi Mikkelin kaupungin rakennusvalvonta 

Toimiala Rakennusvalvontaviranomainen 

Budjetti n. 1,0 milj. € 

Henkilöstö Johtava rakennustarkastaja, 6 rakennustarkas-
tajaa, LVI-tarkastaja ja 2,5 toimistohenkilöä, yh-
teensä 10,5 henkilöä 

Teemahaastattelun toteutus  

Haastattelija Janne Tervo 

Ajankohta ke 5.2.2020 klo 8.00 alkaen 

Haastattelun kesto n. 30 min 

Haastateltava henkilö Sari Valjakka 

Asema johtava rakennustarkastaja, rakennusvalvon-
nan esimies 

Ilmiö Ulkopuolinen tarkastus osana rakennustyön hy-
väksymisen viranomaismenettelyä 

TEEMAT Teemaa tarkentavia kysymyksiä 

Teema 1: Ulkopuolinen tarkastus Onko käytännöt yhtenäisiä? 
Minkälaisia haasteita on havaittu? 

Teema 2: Aiheeseen liittyvä lain-
säädäntö 

Onko luvattoman rakentamisen sääntely riittä-
vää ja yksiselitteistä? 
Onko sanktiot riittäviä ja helppokäyttöisiä? 

Teema 3: Rakennusvalvonnan 
vaikutusmahdollisuudet 

Millä keinoilla rakennusvalvonta voi vaikuttaa 
ulkopuolisen tarkastuksen sisältöön? 

Teema 4: Tarkastaja Onko pätevyysvaatimukset selkeitä ja yksiselit-
teisiä? 

Teema 5: Rakennushanke ja 
hankkeeseen ryhtynyt 

Voidaanko luvatonta rakentamista ja laimin-
lyöntejä ennalta ehkäistä? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ULKOPUOLISEN TARKASTUKSEN SISÄLTÖVAATIMUKSET  1(3)
       Liite lupapäätökseen 
 

 

    

Luvan asiointitunnus LP-491-      

Rakennusluvan kuntalupatunnus       

 

 = vaaditaan. 

 

 Tarkastus rakenteiden lujuudesta ja vakaudesta. MRL 117 a §:n sekä lakia 

täydentävien asetusten olennaisten vaatimusten toteutuminen tulee osoittaa. 

Tarkastaminen edellyttää tarkistuslaskelmia sekä riittäviä rakenneavauksia. 

 Rakenteista on esitettävä toteutusta vastaavat rakenneleikkaukset.   

 Tarkastus rakennuksen paloturvallisuudesta. MRL 117 b §:n sekä lakia täydentävien 

asetusten olennaisten vaatimusten toteutuminen tulee osoittaa. Tarkastaminen 

edellyttää riittäviä rakenneavauksia.  

 Tarkastuksen pitää sisältää ainakin seuraavat tarkastelut (Ympäristöministeriön 

asetus 848/2017): 

  Yleiset palotekniset asiat asetuksen 4 - 10 § mukaan 

  Rakenteiden kantavuuden säilyttäminen asetuksen 11 - 13 § mukaan 

  Palon rajoittaminen palo-osastoon asetuksen 14 - 21 § mukaan 

  Palon kehittymisen rajoittaminen asetuksen 22 - 28 § mukaan 

  Palon leviämisen estäminen naapurirakennukseen asetuksen 29 - 30 § mukaan 

  Poistuminen palon sattuessa asetuksen 31 - 37 § mukaan 

  Palotekniset laitteistot asetuksen 38 - 39 § mukaan 

  Sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt asetuksen 40 - 43 § mukaan 

 Tarkastuksen pitää sisältää lisäksi tarkastelu (Ympäristöministeriön asetus 745/2017): 

  Savupiippujen ja tulisijojen turvallisuus asetuksen 1 - 12 § mukaan 

 Tarkastus rakennuksen terveellisyydestä. MRL 117 c §:n sekä lakia täydentävien 

asetusten olennaisten vaatimusten toteutuminen tulee osoittaa. Tarkastaminen 

edellyttää riittäviä rakenneavauksia ja rakennusfysikaalisia laskelmia.  

 Tarkastuksen pitää sisältää ainakin seuraavat tarkastelut (Ympäristöministeriön 

asetus 782/2017): 

  Yleiset kosteustekniset periaatteet asetuksen 5 - 11 § mukaan 

  Rakennuspohjan kuivatus asetuksen 16 - 17 § mukaan 

MLITERVOJAN
Tekstiruutu
Liite 2 Lomake: ulkopuolisen tarkastuksen sisällön määritteleminen



       ULKOPUOLISEN TARKASTUKSEN SISÄLTÖVAATIMUKSET  2(3)
       Liite lupapäätökseen 
 

 

    

  Rakennuksen alapohja ja maanvastaiset seinärakenteet asetuksen 18 - 23 § 

mukaan 

 Yläpohja ja ulkoilman vastaiset seinä- ja kattorakenteet asetuksen 24 - 27 § 

mukaan 

  Märkätilat asetuksen 28 - 29 § mukaan 

 Tarkastuksen pitää sisältää ainakin seuraavat tarkastelut (Ympäristöministeriön 

asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 1047/2017):  

Vesi- ja viemärilaitteiston osalta voidaan käyttää erillistä asiantuntijaa. 

  Rakennuksen vesilaitteisto asetuksen 4 - 12 § mukaan 

  Vesilaitteiston käyttövarmuus asetuksen 13 - 19 § mukaan 

  Vesilaitteiston käyttöönoton mittaukset asetuksen 20 - 24 § mukaan 

  Rakennuksen jätevesilaitteisto asetuksen 25 - 29 § mukaan 

  Jätevesilaitteiston käyttövarmuus 30 - 34 § mukaan 

  Hulevesilaitteisto asetuksen 35 - 38 § mukaan 

  Vesi- ja viemärilaitteiston toteutussuunnitelmat 

 Tarkastuksen pitää sisältää ainakin seuraavat tarkastelut (Ympäristöministeriön 

asetus 1009/2017):  

Sisäilmaston ja ilmanvaihdon osalta voidaan käyttää erillistä asiantuntijaa. 

  Rakennuksen sisäilmasto asetuksen 3 - 7 § mukaan 

  Ilmanvaihto ja ilmanvaihtojärjestelmät asetuksen 8 - 25 § mukaan 

  Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönoton mittaukset 26 - 27 § mukaan 

  Ilmanvaihtojärjestelmän toteutussuunnitelmat 

 Tarkastus rakennuksen käyttöturvallisuudesta. MRL 117 d §:n sekä lakia 

täydentävien asetusten olennaisten vaatimusten toteutuminen tulee osoittaa. 

 Tarkastuksen pitää sisältää ainakin seuraavat tarkastelut (Ympäristöministeriön 

asetus 1007/2017): 

  Putoamisen ja harhaan astumisen estäminen asetuksen 3 - 9 § mukaan 

  Rakennusosien ja varusteiden turvallisuus asetuksen 10 - 15 § mukaan 

  Ulkotilojen turvallisuus asetuksen 16 - 19 § mukaan 
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       Liite lupapäätökseen 
 

 

    

  Kokoontumistilan turvallisuus asetuksen 20 - 24 § mukaan 

   Huollon turvallisuus asetuksen 25 § mukaan 

   Ajoneuvo- ja tavaraliikenteen turvallisuus 26 § mukaan 

 Tarkastus rakennuksen esteettömyydestä. MRL 117 e §:n sekä lakia täydentävien 

asetusten olennaisten vaatimusten toteutuminen tulee osoittaa. 

 Tarkastuksen pitää sisältää ainakin seuraavat tarkastelut (Valtioneuvoston asetus 

241/2017): 

  Pientaloissa asetuksen 2 - 4 § mukaan 

  Varasto- ja tuotantorakennuksissa asetuksen 2 - 5, 8, 10 ja 11 § mukaan 

  Hallinto-, palvelu-, toimisto- ja liikerakennuksissa asetuksen 1 - 13 § mukaan 

 Tarkastus meluntorjunnasta ja ääniolosuhteista. MRL 117 f §:n sekä lakia 

täydentävien asetusten olennaisten vaatimusten toteutuminen tulee osoittaa. 

 Meluntorjunta ja ääniolosuhteet tulee esittää lupavaiheessa. 

Tarkastuksen pitää sisältää ainakin seuraavat tarkastelut (Ympäristöministeriön 

asetus 796/2017): 

  Meluntorjunnan ja ääniolosuhteiden kannalta tarpeelliset rakenteet on 

toteutettu ja ne täyttävät niille asetetut vaatimukset. Meluntorjunnan ja 

ääniolosuhteiden toteutumista voidaan osoittaa asianmukaisilla mittauksilla.  

 Tarkastus rakennuksen energiatehokkuudesta. MRL 117 g §:n sekä lakia 

täydentävien asetusten olennaisten vaatimusten toteutuminen tulee osoittaa. 

 Energiatehokkuuden toteutuminen tulee osoittaa lupavaiheessa selvityksin ja 

laskelmin hankkeen laatu ja laajuus huomioiden. 

 Tarkastuksen pitää sisältää ainakin seuraavat tarkastelut (Valtioneuvoston asetus 

1010/2017): 

  Laskennassa käytetyt lähtötiedot ovat oikein ja täsmäävät toteutettujen 

ratkaisujen kanssa (U-arvot, pinta-alat yms.).  

 Muut tarkastukset ja selvitykset.  

  Sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus (Sähköturvallisuuslaki 1135/2016, 43 §) 



MLITERVOJAN
Tekstiruutu
Liite 3 Kysely













Perusraportti
Luvaton rakentaminen ja rakennustyön tarkastus
Vastaajien kokonaismäärä: 10

1. Edustamani rakennusvalvonnan alueen asukasluku on?

Vastaajien määrä: 10

n Prosentti

alle 10 000 2 20%

10 000 - 50 000 3 30%

yli 50 000 5 50%

alle 10 000

10 000 - 50 000

yli 50 000

0% 10% 20% 30% 40% 50%5% 15% 25% 35% 45%

20%

30%

50%

MLITERVOJAN
Tekstiruutu
Liite 4 Kyselyn tulokset



 

2. 1.1 Onko rakennusvalvonnassanne laadittu omaa ohjeistusta ns. luvattoman rakentamisen lupamenettelyä varten (jälkiluvittaminen)?

Vastaajien määrä: 10

n Prosentti

Kyllä 3 30%

Ei 7 70%

Kyllä

Ei

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

30%

70%



 

3. 1.1.1 Olisiko ohjeistus mielestäsi tarpeellinen?

Vastaajien määrä: 7

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo Mediaani

Ei lainkaan tarpeellinen 0 0 1 4 2 Erittäin tarpeellinen 7 4,14 4

0% 0% 14,29% 57,14% 28,57%

Yhteensä 0 0 1 4 2 7 4,14 4

1 2 3 4 5

Erittäin tarpeellinenEi lainkaan tarpeellinen



 

4. 1.2 Poikkeaako jälkiluvituksen lupamenettely normaalista lupamenettelystä?

Vastaajien määrä: 10

n Prosentti

Kyllä, miten? (max. 200 merkkiä) 8 80%

Ei 2 20%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti

Kyllä, miten? (max. 200 merkkiä) Lisä maksu luvan hintaan

Kyllä, miten? (max. 200 merkkiä) hinta 2-kertainen, laadunvarmistusselvitys jo lupaan, selvitys luvatta rakentamisesta

Kyllä, miten? (max. 200 merkkiä) ulkopuolinen tarkastus tarvittaessa

Kyllä, miten? (max. 200 merkkiä) Ulkopuolinen tarkastu määrätään, selvitys tehdyistä töistä

Kyllä, miten? (max. 200 merkkiä) Arvio rakennuksen ikäluokasta huomioidaan oleellisilta seikoiltaan silloisen voimassa olleiden asetusten mukaisesti.

Kyllä, miten? (max. 200 merkkiä) Edellyttää lisätyötä tutkinnassa

Kyllä, miten? (max. 200 merkkiä) mm. vastaava tj ei vaadita, tämän johdosta lisätään luvalle, että rakenteiden oikeellisuus jää rakentajan/kiinteistön omistajan vastuulle

Kyllä, miten? (max. 200 merkkiä) Voidaan vaatia asiantuntijalausuntoja vaatimuksenmukaisuuden täyttymisestä eri osa-alueilla.

Kyllä, miten? (max. 200 merkkiä)

Ei

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

80%

20%



 

5. 1.3 Arvioi jälkiluvitustapausten määrää suhteessa kuntanne kokonaislupamäärään keskimäärin vuodessa:

Vastaajien määrä: 10

n Prosentti

Ei ole ollenkaan 0 0%

alle 1 % 4 40%

1 - 5 % 4 40%

6 - 10 % 1 10%

yli 10 % 1 10%

Ei ole ollenkaan

alle 1 %

1 - 5 %

6 - 10 %

yli 10 %

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22% 24% 26% 28% 30% 32% 34% 36% 38% 40%

40%

40%

10%

10%



 

6. 1.4 Onko luvaton rakentaminen tilastoitu erikseen?

Vastaajien määrä: 10

n Prosentti

Kyllä 2 20%

Ei 8 80%

Kyllä

Ei

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

20%

80%



 

7. Voit vapaasti kommentoida teeman aihealuetta (max. 500 merkkiä).

Vastaajien määrä: 3

Vastaukset

Rakennusvalvonta ei tiedä ongelman laajuutta.

Luvatonta rakentaminen tulee ilmi mm. kiinteistökauppojen yhteydessä, kiinteistöveroprojektin yhteydessä, muiden lupaa vaativien hankkeiden yhteydessä, naapurin ilmoituksesta.

Empiirisesti todettu, että lainsäädäntö tarvitsisi erityismenettelyä ja omat asetuksensa menettelyistä jälkiluvituksen suhteen. Tämä mahdollistaisi oikeusturvan todellisen kaikille hankkeen osapuolille.
Tämänhetkisellä lainsäädännöllä jälkeenpäin suoritettava huolehtimisvelvollisuus tekee kynnyksen suunnittelijoille ja muille asiantuntijoille osallistua hankkeeseen.



 

8. 2.1 Onko rakennusvalvonnassanne laadittu ohjeistusta rakennustyön hyväksymisen menettelystä edellä kuvatuissa tilanteissa?

Vastaajien määrä: 10

n Prosentti

Kyllä 2 20%

Ei 8 80%

Kyllä

Ei

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

20%

80%



 

9. 2.1.1 Olisiko ohjeistus mielestäsi tarpeellinen?

Vastaajien määrä: 8

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo Mediaani

Ei lainkaan tarpeellinen 0 0 0 6 2 Erittäin tarpeellinen 8 4,25 4

0% 0% 0% 75% 25%

Yhteensä 0 0 0 6 2 8 4,25 4

1 2 3 4 5

Erittäin tarpeellinenEi lainkaan tarpeellinen



 

10. 2.2 Edellyttääkö rakennusvalvontaviranomainen edellä kuvatuissa tilanteissa rakennustyön hyväksymiseksi:

Vastaajien määrä: 10

n Prosentti

Rakennustyön tarkastusasiakirjan (MRL 150 f §) 1 10%

Asiantuntijatarkastuksen (MRL 150 b §) 3 30%

Ulkopuolisen tarkastuksen (MRL 150 c §) 2 20%

Muu menettely, mikä? (max. 200 merkkiä) 4 40%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti

Muu menettely, mikä? (max. 200 merkkiä) Joku edellämainituistakin voi käydä. Riippuu kohteesta

Muu menettely, mikä? (max. 200 merkkiä) Tarkastusasiakirja aina, asiantuntijatarkastus/ulkopuolinen tarkastus harkinnan mukaan

Muu menettely, mikä? (max. 200 merkkiä) Rakennustyön tarkastusasiakirjan lisäksi voidaan tapauskohtaisesti edellyttää muitakin yllä mainittuja tarkastuksia.

Muu menettely, mikä? (max. 200 merkkiä) Harkitaan kohteen koon ja ominaisuuksien mukaan

Rakennustyön tarkastusasiakirjan (MRL 150 f §)

Asiantuntijatarkastuksen (MRL 150 b §)

Ulkopuolisen tarkastuksen (MRL 150 c §)

Muu menettely, mikä? (max. 200 merkkiä)

0% 10% 20% 30% 40%5% 15% 25% 35%

10%

30%

20%

40%



 

11. 2.2.1 Onko ulkopuolisen tarkastuksen sisällön määrittelemiseksi laadittu ohjeistusta?

Vastaajien määrä: 2

n Prosentti

Kyllä 0 0%

Ei, sisältö määritellään tapauskohtaisesti päätöksessä 2 100%

Ei, sisältöä ei määritellä päätöksessä 0 0%

Kyllä

Ei, sisältö määritellään tapauskohtaisesti päätöksessä

Ei, sisältöä ei määritellä päätöksessä

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100%



 

12. 2.2.2 Olisiko ohjeistus mielestäsi tarpeellinen?

Vastaajien määrä: 2

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo Mediaani

Ei lainkaan tarpeellinen 0 0 0 0 2 Erittäin tarpeellinen 2 5 5

0% 0% 0% 0% 100%

Yhteensä 0 0 0 0 2 2 5 5

1 2 3 4 5

Erittäin tarpeellinenEi lainkaan tarpeellinen



 

13. Voit vapaasti kommentoida teeman aihealuetta (max. 500 merkkiä).

Vastaajien määrä: 2

Vastaukset

Sisäisessä ohjeistuksessa: ulkopuolinen tarkastus määrätään, kun luvan laiminlyönti tai työnjohtajan laiminlyönti. Tarkastuksessa tulee ottaa kantaa rakentamisen luvan ja määräystenmukaisuuteen
sekä rakennustyön tarkistusasiakirjan sisältöä vastaavasti. Ohjeistusta / lomake tms. tarpeen, koska lausunnot ovat hyvin kirjavia sisällöltään.

Ulkopuolisen tarkastuksen ohjeistus koetaan oleelliseksi. Ulkopuoliset tarkastukset ovat vaihdelleet tasoltaan huomattavasti.



 

14. 3.1 Onko lainsäädäntö edellä kuvattuihin tilanteisiin riittävä ja yksiselitteinen?

Vastaajien määrä: 10

n Prosentti

Kyllä 3 30%

Ei. Mitä pitäisi täsmentää? (max. 200 merkkiä) 7 70%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti

Ei. Mitä pitäisi täsmentää? (max. 200 merkkiä) Lisää opaskirjoja/ohjeistusta

Ei. Mitä pitäisi täsmentää? (max. 200 merkkiä) eritystarkastuksen osalta voisi olla

Ei. Mitä pitäisi täsmentää? (max. 200 merkkiä) Lainsäädännössä tulisi olla suoraan kerrottu yhtenäinen toimintatapa, joka ei anna tulkinnanvaraa...

Ei. Mitä pitäisi täsmentää? (max. 200 merkkiä) Työnjohtajan hyväksynnän epääminen seuraavissa tulevissa hankkeissa

Ei. Mitä pitäisi täsmentää? (max. 200 merkkiä) Jälkiluvituksille tulisi laatia oma lainsäädäntö. Ei kuitenkaan niin, että jälkiluvitus olisi kannattavampaa, vaan että oikeusturva jakautuisi "järkevämmin"

Kyllä

Ei. Mitä pitäisi täsmentää? (max. 200 merkkiä)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70%

30%

70%



 

15. 3.2 Onko rakennushankkeeseen ryhtyvälle mahdollisesti määrättävät sanktiot vaikuttaneet luvattomaan rakentamiseen vähentävästi?

Vastaajien määrä: 10

n Prosentti

Kyllä 2 20%

Ei 8 80%

Kyllä

Ei

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80%

20%

80%



 

16. 3.3 Jos rakennusvalvonnassanne käytetään ulkopuolista tarkastusta edellä kuvattuihin tapauksiin, onko ulkopuolisen tarkastuksen käyttö riittävän
yksiselitteistä lainsäädännössä?

Vastaajien määrä: 10

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo Mediaani

Ei lainkaan yksiselitteisesti 1 3 5 1 0 Täysin yksiselitteisesti 10 2,6 3

10% 30% 50% 10% 0%

Yhteensä 1 3 5 1 0 10 2,6 3

1 2 3 4 5

Täysin yksiselitteisestiEi lainkaan yksiselitteisesti



 

17. Voit vapaasti kommentoida teeman aihealuetta (max. 500 merkkiä).

Vastaajien määrä: 2

Vastaukset

Tätä kohtaa ei voi yksiselitteisesti ohjeistaa!

Rakennusvalvonnan harkinnassa on käyttää tätä menettelyä. Lakiteksti "voi". Mikä on kynnys menettelyyn. Kansallisen käytännön yhtenäisyyden epäselvyys.



 

18. 4.1 Onko ulkopuolisen tarkastuksen suorittajan pätevyysvaatimukset lainsäädännössä riittävän selkeät?

Vastaajien määrä: 10

n Prosentti

Kyllä 6 60%

Ei 4 40%

Kyllä

Ei

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

60%

40%



 

19. 4.2 Onko rakennusvalvonnassanne laadittu omaa ohjeistusta ulkopuolisen tarkastajan pätevyysvaatimuksista?

Vastaajien määrä: 10

n Prosentti

Kyllä 1 10%

Ei 9 90%

Kyllä

Ei

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%

10%

90%



 

20. 4.3 Pitääkö ulkopuolisen tarkastajan pätevyys olla hankkeen vaativuuteen (vähäinen, tavanominen, vaativa, poikkeuksellisen vaativa) nähden
mielestäsi:

Vastaajien määrä: 10

n Prosentti

Sama luokka riittää 10 100%

Yhtä luokkaa korkeampi, miksi? 0 0%

Avoimeen tekstikenttään annetut vastaukset
Vastausvaihtoehdot Teksti

Sama luokka riittää

Yhtä luokkaa korkeampi, miksi?

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

100%



 

21. Voit vapaasti kommentoida teeman aihealuetta (max. 500 merkkiä).

Vastaajien määrä: 1

Vastaukset

Työnjohtajan tehtävän laiminlyönnissä riittäisi sama pätevyys, kuin on edellytetty työnjohtajalta. Erityismenettelyssä esim. rakennesuunnittelussa tai toteutuksen tarkastusmenettelyssä tulisi kokemus
olla parempi kuin hankkeessa nimetyllä suunnittelijalla tai työnjohtajalla. Miten määritellään? Riittääkö kokemuksen parempi laajuus vai nostetaanko vaativuusluokkaa. Ei lainsäädännössä
määriteltyä.


