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maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 123 § ja 134 §:n 3 momentti,
muutetaan 119—122, 131, 149—151 ja 153 §,
sellaisina kuin niistä ovat 149 § osaksi laissa 476/2004 ja 153 § osaksi laissa 99/2009, sekä
lisätään lakiin uusi 120 a—120 g, 121 a, 122 a—122 f, 134 a, 149 a—149 d, 150 a—150 f,

151 a, 153 a ja 153 b § seuraavasti:

119 §

Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimis-
velvollisuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja
rakennetaan rakentamista koskevien säännös-
ten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mu-
kaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on
oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen
riittävät edellytykset sen toteuttamiseen.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava myös siitä, että rakennushank-
keessa on kelpoisuusvaatimukset täyttävät
suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin
rakennushankkeessa toimivilla on heidän teh-
täviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä
asiantuntemus ja ammattitaito.

120 §

Rakentamista koskeva suunnitelma

Rakentamista koskevia suunnitelmia ovat
rakennussuunnitelma sekä erityissuunnitel-
mat.

Rakennussuunnitelma sisältää rakennuksen
pääpiirustukset, joihin kuuluvat asemapiirros
sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustuk-
set. Erityissuunnitelmat sisältävät tarpeelliset
muut piirustukset, laskelmat ja selvitykset.

Rakentamista koskevat suunnitelmat on
laadittava siten, että ne täyttävät rakentamista
koskevien säännösten ja määräysten sekä hy-
vän rakennustavan vaatimukset.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä rakentamista kos-
kevien suunnitelmien sisällöstä ja esitysta-
vasta.

120 a §

Pääsuunnittelija

Rakentamisen suunnittelussa on oltava
suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vas-
taava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on
rakennushankkeen ajan huolehdittava, että ra-
kennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat
muodostavat kokonaisuuden siten, että raken-
tamista koskevien säännösten ja määräysten
sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyt-
tyvät.
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Pääsuunnittelijan on huolehdittava myös
siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa
tiedon huolehtimisvelvollisuutensa kannalta
merkityksellisistä suunnittelua koskevista sei-
koista.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä pääsuunnittelijan tehtä-
vistä.

120 b §

Rakennussuunnittelija

Rakentamisen suunnittelussa on oltava ra-
kennussuunnitelmasta vastaava rakennus-
suunnittelija. Rakennussuunnittelijan on huo-
lehdittava, että hänellä on käytössään suun-
nittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja että raken-
nussuunnitelma täyttää rakentamista koske-
vien säännösten ja määräysten sekä hyvän
rakennustavan vaatimukset. Lisäksi hänen on
tehtävä rakennussuunnitelmaan rakennus-
työnaikaiset muutokset sekä laadittava
117 i §:n mukainen rakennuksen käyttö- ja
huolto-ohje rakennussuunnitelman sisällön
osalta.

120 c §

Erityissuunnittelija

Tarvittavan erityissuunnitelman laatii eri-
tyissuunnittelija. Erityissuunnittelijan on huo-
lehdittava, että hänellä on käytössään suun-
nittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja että eri-
tyissuunnitelma täyttää rakentamista koske-
vien säännösten ja määräysten sekä hyvän
rakennustavan vaatimukset. Lisäksi hänen on
tehtävä erityissuunnitelmaan rakennustyönai-
kaiset muutokset sekä laadittava 117 i §:n
mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
oman erityisalansa osalta.

Jos erityissuunnitelman on laatinut use-
ampi kuin yksi erityissuunnittelija, rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän on nimettävä heistä
yksi tämän erityisalan kokonaisuudesta vas-
taavaksi erityissuunnittelijaksi. Vastaavan
erityissuunnittelijan on huolehdittava, että
erillistehtävinä laaditut suunnitelman osat
muodostavat keskenään toimivan kokonai-
suuden.

120 d §

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat

Suunnittelutehtävät kuuluvat vaativuus-
luokkiin, joita ovat vaativa suunnitteluteh-
tävä, tavanomainen suunnittelutehtävä ja vä-
häinen suunnittelutehtävä.

Vaativuusluokka määräytyy suunnittelu-
tehtävän arkkitehtonisten, toiminnallisten ja
teknisten vaatimusten, rakennuksen ja tilojen
käyttötarkoituksen, rakennuksen terveellisyy-
teen ja energiatehokkuuteen liittyvien sekä
rakennusfysikaalisten ominaisuuksien, raken-
nuksen koon, rakennussuojelun sekä kuormi-
tusten ja palokuormien, suunnittelu-, las-
kenta- ja mitoitusmenetelmien, kantavien ra-
kenteiden vaativuuden ja ympäristöstä ja ra-
kennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten pe-
rusteella.

Sen lisäksi, mitä edellä 1 momentissa sää-
detään, voi suunnittelutehtävän vaativuus-
luokka olla poikkeuksellisen vaativa, jos jo-
kin 2 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista
tai ominaisuuksista on poikkeuksellinen.

Samassa  rakennushankkeessa  voi  olla   eri
vaativuusluokkiin kuuluvia suunnittelutehtäviä.
   Valtioneuvoston  asetuksella voidaan  antaa
tarkempia    säännöksiä     suunnittelutehtävän
vaativuusluokan  määräytymisestä.

120 e §

Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset

Suunnittelijoiden on oltava luonnollisia
henkilöitä.

Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnitte-
lijan kelpoisuusvaatimuksena on:

1) vaativassa suunnittelutehtävässä kysei-
seen suunnittelutehtävään soveltuva, rakenta-
misen tai tekniikan alalla suoritettu korkea-
koulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-
asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä
vähintään neljän vuoden kokemus tavan-
omaisista suunnittelutehtävistä ja vähintään
kahden vuoden kokemus avustamisesta vaati-
vissa suunnittelutehtävissä;

2) tavanomaisessa suunnittelutehtävässä
kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, ra-
kentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tut-
kinto, joka on vähintään aiemman teknikon
tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen, sekä
vähintään kolmen vuoden kokemus avusta-
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misesta vähintään tavanomaisissa suunnitte-
lutehtävissä;

3) vähäisessä suunnittelutehtävässä raken-
nuskohteen ja suunnittelutehtävän laatu ja
laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen.

Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnitte-
lijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeukselli-
sen vaativassa suunnittelutehtävässä on ky-
seiseen suunnittelutehtävään soveltuva, ra-
kentamisen tai tekniikan alalla suoritettu
ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään
kuuden vuoden kokemus vaativista suunnitte-
lutehtävistä.

Pääsuunnittelijan on täytettävä rakennus-
tai erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuk-
set vähintään samalta tasolta kuin kyseisen
rakennushankkeen vaativimmassa suunnitte-
lutehtävässä. Hänellä on lisäksi oltava asian-
tuntemus ja ammattitaito johtaa suunnitel-
mien yhteensovittamista.

Pääosa 2 ja 3 momentissa edellytetystä ko-
kemuksesta on oltava kyseisen suunnittelualan
suunnittelutehtävistä. Korjaus- tai muutostyön
suunnittelijalla tulee olla kokemusta korjaus-
ten tai muutostöiden suunnittelutehtävistä.

120 f §

Suunnittelijan kelpoisuuden arviointi

Rakennusvalvontaviranomaisen on arvioi-
tava sille ilmoitetun suunnittelijan 120 d ja
120 e §:n mukainen kelpoisuus kyseiseen
tehtävään.

Rakennusvalvontaviranomaisen on tehtävä
pyydettäessä päätös suunnittelijan kelpoisuu-
desta toimia kyseisessä suunnittelutehtävässä.

120 g §

Suunnittelijoiden ilmoittaminen

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoi-
tettava viimeistään rakennuslupahakemuksen
yhteydessä kirjallisesti rakennusvalvontavi-
ranomaiselle, kenet hän on valinnut pääsuun-
nittelijaksi ja rakennussuunnittelijaksi. Ilmoi-
tukseen on sisällytettävä suunnittelijan suos-
tumus tehtävään sekä kelpoisuuden arvioimi-
seksi tarvittavat tiedot suunnittelijan koulu-
tuksesta ja kokemuksesta.

Erityissuunnittelijaa koskeva ilmoitus on

tehtävä ennen erityissuunnitelman toimitta-
mista rakennusvalvontaviranomaiselle. Il-
moittamiseen sovelletaan lisäksi, mitä 1 mo-
mentissa säädetään ilmoituksen sisällöstä.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoi-
tettava kirjallisesti rakennusvalvontaviran-
omaiselle myös suunnittelijan vaihtumisesta
kesken rakennushankkeen. Ilmoittamiseen
sovelletaan lisäksi, mitä 1 momentissa sääde-
tään ilmoituksen sisällöstä.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä 1 ja 2 momen-
tissa tarkoitetun ilmoituksen sisällöstä.

121 §

Aloituskokous

Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvit-
taessa määrätä rakennusluvassa rakennustyön
aloituskokouksen pitämisestä. Aloituskoko-
uksen tarvetta harkittaessa otetaan huomioon
rakennushankkeen vaativuus ja sen toteutta-
jien asiantuntemus ja ammattitaito sekä muut
rakentamisen hyvään lopputulokseen vaikut-
tavat tekijät. Aloituskokous voidaan järjestää
myös maisematyölupaa edellyttävissä hank-
keissa.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että aloituskokous pidetään ennen
rakennustyön aloittamista. Aloituskokouk-
sessa on oltava läsnä ainakin rakennusval-
vontaviranomaisen edustaja, rakennushank-
keeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, raken-
nuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työn-
johtaja.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään
pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvää
koskevat velvoitteet, suunnittelun ja raken-
nustyön keskeiset toimijat ja heidän tarkas-
tustehtävänsä, viranomaiskatselmukset ja
-tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimen-
piteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi.
Aloituskokouksessa sovittuja menettelyitä on
noudatettava rakennustyössä.

121 a §

Laadunvarmistusselvitys

Rakennusvalvontaviranomainen voi raken-
nusluvassa tai aloituskokouksen perusteella
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edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvältä
erillistä laadunvarmistusselvitystä toimenpi-
teistä rakentamisen laadun varmistamiseksi.
Laadunvarmistusselvitystä voidaan edellyt-
tää, jos rakennushanke tai osa siitä on erittäin
vaativa tai jos aloituskokouksessa sovittujen
menettelyjen perusteella ei voida perustellusti
olettaa, että rakentamisessa saavutetaan ra-
kentamista koskevien säännösten ja määräys-
ten mukainen lopputulos.

Laadunvarmistusselvitykseen on merkit-
tävä olennaiset tiedot niistä toimista, joilla
varmistetaan, että rakentamisessa saavutetaan
rakentamista koskevien säännösten ja mää-
räysten mukainen lopputulos. Laadunvarmis-
tusselvityksessä osoitettuja menettelyjä on
noudatettava rakennustyössä. Rakennushank-
keeseen ryhtyvän on liitettävä laadunvarmis-
tusselvitys 150 f §:n mukaiseen rakennustyön
tarkastusasiakirjaan.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä laadunvarmistus-
selvityksen sisällöstä.

122 §

Vastaava työnjohtaja

Rakennuslupaa edellyttävässä rakennus-
työssä on oltava rakennustyötä johtava vas-
taava työnjohtaja. Toimenpidelupaa edellyt-
tävässä työssä on oltava vastaava työnjohtaja
vain silloin, kun se on kohteen käytön aikai-
seen turvallisuuteen tai terveellisyyteen liitty-
vien syiden taikka maiseman ja ympäristönä-
kökohtien vuoksi välttämätöntä.

Vastaavan työnjohtajan on vastattava ra-
kennustyön kokonaisuudesta ja laadusta sekä
huolehdittava, että rakennustyö tehdään
myönnetyn luvan, rakentamista koskevien
säännösten ja määräysten sekä hyvän raken-
nustavan mukaisesti.

Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava,
että rakennustyön aloittamisesta ilmoitetaan
rakennusvalvontaviranomaiselle ja että ra-
kennustyön tarkastusasiakirja pidetään raken-
nustyömaalla ajan tasalla.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä vastaavan työnjohtajan
työnjohtotehtävistä ja ilmoitusvelvollisuuden
sisällöstä.

122 a §

Erityisalojen työnjohtajat

Rakennuslupaa edellyttävässä rakennus-
työssä on vastaavan työnjohtajan lisäksi ol-
tava kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston ra-
kentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston ra-
kentamisesta vastaavat työnjohtajat, jos se on
laitteistojen rakentamisen vaativuuden vuoksi
tarpeellista.

Jos rakennuslupaa edellyttävä rakennustyö
tai osa siitä on vaativa, rakennusvalvontavi-
ranomainen voi rakennusluvassa, aloitusko-
kouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön
aikana määrätä, että rakennustyössä on oltava
myös muiden erityisalojen työnjohtajia.

Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava,
että kyseisen erityisalan rakennustyö tehdään
myönnetyn luvan, rakentamista koskevien
säännösten ja määräysten sekä hyvän raken-
nustavan mukaisesti.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä erityisalojen työnjohta-
jien työnjohtotehtävistä.

122 b §

Rakennustyön johtotehtävien vaativuusluokat

Rakennustyön johtotehtävät jaetaan vaati-
vuusluokkiin rakennuksen ja tilojen käyttö-
tarkoituksen, rakennussuojelun, rakennuksen
koon, rakennusfysikaalisten ja terveydellisten
ominaisuuksien, kuormitusten ja palokuor-
mien, suunnittelumenetelmien, kantavien ra-
kenteiden vaativuuden, ympäristöstä ja ra-
kennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten sekä
rakentamisolosuhteiden ja työnsuorituksessa
käytettävien menetelmien perusteella.

Vaativuusluokat ovat vaativa työnjohtoteh-
tävä, tavanomainen työnjohtotehtävä sekä vä-
häinen työnjohtotehtävä.

Sen lisäksi, mitä edellä 1 ja 2 momentissa
säädetään, työnjohtotehtävän vaativuus-
luokka voi olla poikkeuksellisen vaativa, jos
jokin 1 momentissa tarkoitetuista vaatimuk-
sista tai ominaisuuksista on poikkeuksellinen.

Samassa rakennushankkeessa voi olla eri
vaativuusluokkiin kuuluvia työnjohtotehtä-
viä.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
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tarkempia säännöksiä työnjohtotehtävän vaa-
tivuusluokan määräytymisestä.

122 c §

Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan
kelpoisuusvaatimukset

Vastaavan työnjohtajan ja eritysalan työn-
johtajan kelpoisuusvaatimuksena on:

1) vaativassa työnjohtotehtävässä kysei-
seen tehtävään soveltuva, rakentamisen tai
tekniikan alalla suoritettu korkeakoulutut-
kinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tut-
kinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi
teknikon tai sitä vastaava tutkinto; lisäksi hä-
nellä tulee rakennuskohteen laatu ja tehtävän
vaativuus huomioon ottaen olla riittävä koke-
mus ja perehtyneisyys kyseisen alan työnjoh-
totehtävissä;

2) tavanomaisessa työnjohtotehtävässä ky-
seiseen tehtävään soveltuva, rakentamisen tai
tekniikan alalla suoritettu ammattikorkeakou-
lututkinto tai aiempi ammatillisen korkea-as-
teen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka
aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto
taikka muuten osoitetut vastaavat tiedot; li-
säksi hänellä tulee rakennuskohteen laatu ja
tehtävän vaativuus huomioon ottaen olla riit-
tävä kokemus rakennusalalla;

3) vähäisessä työnjohtotehtävässä voi toi-
mia henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua
tutkintoa, mutta jolla muutoin voidaan katsoa
olevan tehtävään tarvittavat edellytykset.

Poikkeuksellisen vaativassa työnjohtoteh-
tävässä työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksena
on kyseiseen tehtävään soveltuva, rakentami-
sen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakou-
lututkinto tai aiempi sitä vastaava tutkinto
sekä lisäksi riittävä kokemus ja hyvä perehty-
neisyys kyseisen alan vaativista työnjohtoteh-
tävistä.

122 d §

Työnjohtajan hyväksymistä koskeva hakemus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haet-
tava rakennusvalvontaviranomaiselta vastaa-
van työnjohtajan hyväksymistä ennen raken-
nustyön aloittamista. Erityisalan työnjohtajan
hyväksymistä rakennushankkeeseen ryhtyvän

on haettava ennen kyseisen erityisalan raken-
nustöiden aloittamista.

Hakemuksessa on selvitettävä työnjohtajan
kelpoisuus kyseiseen työnjohtotehtävään.
Vastaavaa työnjohtajaa koskevaan hakemuk-
seen on liitettävä kirjallinen ilmoitus, jossa
työnjohtaja sitoutuu vastuuvelvollisena johta-
maan rakennustyötä.

122 e §

Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan
hyväksyminen

Rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy
vastaavan työnjohtajan tai erityisalan työn-
johtajan, jos tämä täyttää 122 c §:ssä säädetyt
kelpoisuusvaatimukset.

Rakennusvalvontaviranomaisen on peruu-
tettava hyväksyminen, jos siihen on tehtävien
olennaisen laiminlyömisen johdosta tai
muusta vastaavasta syystä aihetta. Rakennus-
valvontaviranomaisen on tarvittaessa kuul-
tava työnjohtajaa.

Jos rakennusvalvontaviranomainen on hy-
väksynyt henkilön enintään viittä vuotta ai-
kaisemmin vastaavaksi työnjohtajaksi tai eri-
tyisalan työnjohtajaksi vastaavanlaiseen ra-
kentamishankkeeseen kunnassa, uutta hyväk-
syntää ei tarvitse hakea. Tällöin riittää, että
rakennusvalvontaviranomaiselle ilmoitetaan
vastaavana työnjohtajana tai erityisalan työn-
johtajana toimimisesta sekä toimitetaan
122 d §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus.

122 f §

Työnjohtajan tehtävän alkaminen ja
päättyminen

Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työn-
johtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittö-
mästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty
tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jä-
tetty, ja päättyvät loppukatselmukseen. Työn-
johtaja voi vapautua tehtävästä ennen loppu-
katselmusta vain pyytämällä kirjallisesti ra-
kennusvalvontaviranomaiselta vapautusta tai
siten, että rakennusvalvontaviranomainen hy-
väksyy toisen henkilön työnjohtajan tilalle.
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131 §

Rakennuslupahakemus

Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti raken-
nusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupaha-
kemukseen on liitettävä:

1) selvitys siitä, että hakija hallitsee raken-
nuspaikkaa;

2) rakennussuunnitelmaan sisältyvät pää-
piirustukset, jotka rakennussuunnittelija var-
mentaa nimikirjoituksellaan.

Rakennusvalvontaviranomainen voi hank-
keen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarvit-
taessa edellyttää, että rakennuslupahakemuk-
seen liitetään myös:

1) ote alueen peruskartasta tai asemakaava-
alueelle rakennettaessa ote asemakaavasta
sekä kiinteistörekisterin ote ja tarvittaessa
tonttikartta, jos ne eivät jo ole rakennusval-
vontaviranomaisen käytettävissä;

2) selvitys rakennuspaikan perustamis- ja
pohjaolosuhteista sekä näiden edellyttämästä
perustamistavasta ja tarvittavista muista toi-
menpiteistä;

3) energiaselvitys;
4) selvitys rakennuspaikan terveellisyy-

destä ja korkeussuhteista;
5) pätevän henkilön laatima selvitys raken-

nuksen kunnosta;
6) muu rakennuslupahakemuksen ratkaise-

miseksi tarvittava olennainen selvitys.
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan

antaa tarkempia säännöksiä pääpiirustusten ja
selvitysten sisällöstä ja esitystavasta.

134 a §

Erityissuunnitelmien toimittaminen

Rakennusvalvontaviranomainen voi mää-
rätä rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai
erityisestä syystä rakennustyön aikana laadit-
tavaksi ja toimitettavaksi rakennushankkeen
laadun tai laajuuden vuoksi tarpeellisia eri-
tyissuunnitelmia.

Jos rakennusvalvontaviranomainen on
määrännyt toimitettavaksi erityissuunnitel-
man, rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava siitä, että suunnitelma toimitetaan
rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kuin
ryhdytään työvaiheeseen, jota suunnitelma
koskee.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä erityissuunnitel-
mien sisällöstä ja esitystavasta.

149 §

Rakennustyö ja sen valvonta

Rakennustyö on tehtävä siten, että se täyt-
tää rakentamista koskevien säännösten ja
määräysten sekä hyvän rakennustavan vaati-
mukset.

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa
luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja
päättyy loppukatselmukseen. Valvonta koh-
distuu viranomaisen päättämissä työvaiheissa
ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputu-
loksen kannalta merkittäviin seikkoihin.

149 a §

Naapurin alueen käyttäminen

Rakennusvalvontaviranomainen voi hake-
muksesta antaa naapuria kuultuaan luvan
naapurin alueen käyttämiseen hakijalle vält-
tämättömän rakennustyön tai muun toimenpi-
teen tekemiseksi, jollei tästä aiheudu naapu-
rille muuta kuin tilapäistä ja vähäistä haittaa
tai häiriötä. Hakijan on toimenpiteen jälkeen
kunnostettava naapurin alue ja saatettava se
käyttöä edeltäneeseen tilaan.

149 b §

Rakennuksen paikan merkitseminen

Rakennusvalvontaviranomaisen on tarvit-
taessa määrättävä rakennusluvassa, että en-
nen rakentamisen aloittamista kunnan asian-
omaisen viranomaisen on huolehdittava ra-
kennuksen paikan ja korkeusaseman merkit-
semisestä hyväksyttyjen piirustusten mukai-
sesti.

149 c §

Rakennustyön aloittaminen

Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä raken-
nustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä
aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviran-
omaiselle. Aloittamisilmoitusta ei kuitenkaan
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tarvitse tehdä, jos ennen rakennustyön aloit-
tamista on pidetty aloituskokous.

Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun
ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöi-
hin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien
asentamiseen. Rakennuksen korjaus- ja muu-
tostyössä rakennustyö katsotaan aloitetuksi,
kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien
purkamiseen tai rakentamiseen.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin
vastaava työnjohtaja ja tarvittaessa erityisalan
työnjohtaja on hyväksytty. Rakennustyö on
keskeytettävä kunnes hankkeelle on hyväk-
sytty uusi työnjohtaja, jos työnjohtajan hy-
väksyminen peruutetaan tai tämä eroaa tehtä-
västä.

149 d §

Ennen rakennustyön aloittamista sallitut
toimet

Kaivaminen, louhiminen, puiden kaatami-
nen tai muu näihin verrattava rakentamista
valmisteleva toimenpide voidaan tehdä ennen
rakennustyön aloittamista noudattaen, mitä
maisematyöluvasta säädetään. Myös tällai-
sesta rakentamista valmistelevasta toimenpi-
teestä on ennen sen aloittamista ilmoitettava
rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennuksen perustuksen paalutustyö voi-
daan tehdä ennen rakennustyön aloittamista
rakennusvalvontaviranomaiselle toimitetun
paalutussuunnitelman mukaisesti. Paalutus-
työstä on ennen sen aloittamista ilmoitettava
rakennusvalvontaviranomaiselle. Ennen ra-
kennustyön aloittamista tehtävässä paalutus-
työssä on oltava rakennusvalvontaviranomai-
sen hyväksymä vastaava työnjohtaja tai eri-
tyisalan työnjohtaja.

150 §

Viranomaiskatselmukset

Rakennusvalvontaviranomainen voi raken-
tamista koskevassa luvassa määrätä pohjakat-
selmuksen, sijaintikatselmuksen, rakennekat-
selmuksen sekä lämpö-, vesi- ja ilmanvaihto-
laitteiden katselmuksen toimittamisesta, jos
se on tarpeen rakennustyön valvomiseksi.

Katselmuksen toimittava viranhaltija sel-

vittää, ovatko tiettyyn rakennustyövaiheeseen
kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvi-
tykset sekä havaittujen epäkohtien tai puuttei-
den johdosta edellytetyt toimenpiteet tehdyt.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän
edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on ol-
tava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden
ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä
katselmuksessa, jos heidän asiantuntemus-
taan tarvitaan jonkin katselmukseen liittyvän
asian selvittämisessä.

Jos katselmus antaa aihetta huomautuk-
seen, katselmuksen toimittaneen viranhaltijan
on kirjallisesti määrättävä tarvittavista toi-
menpiteistä ja määräajasta epäkohdan tai vir-
heen poistamiseksi tai korjaamiseksi. Asian-
osaisen oikeudesta vaatia määräykseen oikai-
sua rakennusvalvontaviranomaiselta sääde-
tään 187 §:ssä.

Katselmus voidaan toimittaa pysyväisluon-
teiseen asumiseen käytetyissä tiloissa vain,
jos se on välttämätöntä katselmuksen koh-
teena olevan asian selvittämiseksi.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä katselmusten toi-
mittamisesta.

150 a §

Viranomaistarkastukset rakennustyön aikana

Rakennusvalvontaviranomainen voi katsel-
musten lisäksi määrätä tehtäväksi myös muita
tarkastuksia, jos se on tarpeen lupamääräys-
ten, suunnitelmien tai rakentamista koskevien
säännösten ja määräysten noudattamisen val-
vomiseksi. Rakennusvalvontaviranomainen
määrää tarkastuksista rakentamista koske-
vassa luvassa, aloituskokouksessa tai erityi-
sestä syystä rakennustyön aikana.

Jos tarkastus antaa aihetta huomautuksiin,
viranhaltijan on kirjallisesti määrättävä tarvit-
tavista toimenpiteistä ja määräajasta epäkoh-
dan tai virheen poistamiseksi tai korjaami-
seksi. Asianosaisen oikeudesta vaatia määrä-
ykseen oikaisua rakennusvalvontaviranomai-
selta säädetään 187 §:ssä.

Tarkastus voidaan tehdä pysyväisluontei-
seen asumiseen käytetyissä tiloissa vain, jos
se on välttämätöntä tarkastuksen kohteena
olevan asian selvittämiseksi.
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150 b §

Asiantuntijatarkastus

Rakennusvalvontaviranomainen voi hake-
muksesta sallia, että rakennushankkeeseen
ryhtyvä tai hänen palveluksessaan oleva
asiantuntija tarkastaa rakennustyön suunnitel-
manmukaisuuden.

Asiantuntijatarkastuksen tekijällä on oltava
tarkastuksen tekemiseen tarvittava koulutus
ja kokemus, ja hänen on annettava suostu-
muksensa tarkastustehtävään kirjallisesti.

Tarkastus on merkittävä 150 f §:n mukai-
seen rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Rakennusvalvontaviranomaisen hyväk-
symä asiantuntijatarkastus täydentää raken-
nustyönaikaista viranomaisvalvontaa.

150 c §

Ulkopuolinen tarkastus

Rakennusvalvontaviranomainen voi lupa-
hakemusta käsitellessään tai rakennustyön ai-
kana vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvältä
riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lau-
sunnon siitä, täyttääkö suunniteltu ratkaisu tai
rakentaminen sille säädetyt vaatimukset.

Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia
lausunnon, jos rakentamisessa käytetään sel-
laisia rakennuksen turvallisuuteen, terveelli-
syyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittä-
västi vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusme-
netelmiä tai tuotteita, joiden toimivuudesta ei
ole yleisesti varmuutta tai aikaisempaa koke-
musta. Ulkopuolista tarkastusta voidaan vaa-
tia myös:

1) jos rakentamisessa havaitaan tai epäil-
lään tapahtuneen virhe tai laiminlyönti, jonka
vaikutuksia tai korjaamista ei voida luotetta-
vasti arvioida tai toteuttaa ilman ulkopuolista
tarkastusta; ja

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

Vaatimuksesta on annettava rakennus-
hankkeeseen ryhtyvälle kirjallinen päätös,
josta ilmenevät vaatimuksen perustelut ja si-
sältö.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa ul-
kopuolisesta tarkastuksesta aiheutuvista kus-
tannuksista.

150 d §

Erityismenettely

Rakennusvalvontaviranomainen voi edel-
lyttää, että erittäin vaativassa rakennushank-
keessa tehdään:

1) 121 a §:ssä tarkoitettu laadunvarmistus-
selvitys;

2) 150 b §:ssä tarkoitettu asiantuntijatar-
kastus;

3) 150 c §:ssä tarkoitettu ulkopuolinen tar-
kastus.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu erityisme-
nettely voidaan edellyttää, jos kohteeseen liit-
tyy erityinen riski siitä, että rakenteellisen
turvallisuuden, paloturvallisuuden, terveelli-
syyden tai rakennusfysikaalisen toimivuuden
vaatimuksia ei saavuteta tai että kulttuurihis-
toriallisia arvoja menetetään.

Erityismenettelyä voidaan vaatia uuden ra-
kennuksen rakentamisessa sekä rakennuksen
korjaus- tai muutostyössä.

Rakennusvalvontaviranomaisen on erityis-
menettelyä koskevassa päätöksessä määrättävä
menettelyn laajuudesta ja kohdistumisesta.

Lisäksi rakennusvalvontaviranomainen
voi erityismenettelyä koskevassa päätök-
sessä määrätä, että rakennushankkeeseen
ryhtyvä ja rakennuksen omistaja seuraavat
117 a—117 g §:n mukaisten olennaisten tek-
nisten vaatimusten toteutumista erityisme-
nettelyn kohteena olevien rakenteiden tai ra-
kennuksen ominaisuuksien osalta rakennuk-
sen käytön aikana.

Rakennusvalvontaviranomainen voi mää-
rätä erityismenettelystä rakennusluvassa
taikka aloituskokouksessa tai erityisestä
syystä rakennustyön aikana.

150 e §

Suunnitelmasta poikkeaminen rakennustyön
aikana

Rakennustarkastaja tai muu kunnan mää-
räämä rakennustarkastajan tehtäviä hoitava
viranhaltija voi rakennustyön aikana antaa
suostumuksen poiketa lupapäätöksessä hy-
väksytyistä suunnitelmista, jos poikkeaminen
ei sen laatu ja lupaharkintaa koskevat sään-
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nökset ja määräykset huomioon ottaen mer-
kitse luvan merkittävää muuttamista eikä vai-
kuta naapurien asemaan. Muutoksen sisältö
ja siihen suostumuksensa antaneen viranhalti-
jan nimi on merkittävä hyväksyttyihin suun-
nitelmiin. Muutettu suunnitelma on toimitet-
tava pyydettäessä rakennusvalvontaviran-
omaiselle.

Jos lupapäätöksessä hyväksytyistä suunni-
telmista poikkeaminen sen laatu ja lupahar-
kintaa koskevat säännökset huomioon ottaen
merkitsee luvan olennaista muuttamista tai
vaikuttaa naapurien asemaan, suunnitelmasta
poikkeamiselle on haettava rakennusvalvon-
taviranomaiselta lupa.

Rakennustyön aikana erityissuunnitelmiin
tehdyt merkittävät muutokset on toimitettava
erityissuunnittelijan allekirjoittamina raken-
nusvalvontaviranomaiselle ennen kyseessä
olevien työvaiheiden aloittamista.

150 f §

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että rakennustyömaalla pidetään
rakennustyön tarkastusasiakirjaa.

Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa
sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöi-
den sekä työvaiheita tarkastaneiden on var-
mennettava tekemänsä tarkastukset rakennus-
työn tarkastusasiakirjaan.

Tarkastusasiakirjaan on merkittävä myös
perusteltu huomautus, jos rakennustyö poik-
keaa rakentamista koskevista säännöksistä.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä tarkastusasiakirjan
sisällöstä ja siihen tehtävistä merkinnöistä.

151 §

Rakennuttajavalvonta

Rakennusvalvontaviranomainen voi hake-
muksesta antaa rakennushankkeeseen ryhty-
välle luvan valvoa rakennustyötä kokonaan
tai osittain itse rakennushankkeeseen ryhty-
vän esittämän valvontasuunnitelman mukai-
sesti. Valvontasuunnitelmassa on esitettävä

tiedot rakennushankkeesta ja rakennuttajaval-
vonnan toteuttamisesta.

Lupa voidaan antaa, jos esitetyn valvonta-
suunnitelman ja rakennushankkeeseen ryhty-
vän ja muiden rakennushankkeessa mukana
olevien koulutuksen ja kokemuksen perus-
teella voidaan olettaa, että rakentaminen to-
teutetaan rakennusluvan sekä rakentamista
koskevien säännösten ja määräysten mukai-
sesti ilman viranomaisvalvontaa. Lupaa ei
kuitenkaan saa antaa, jos kyseessä on asuin-
rakennuksen rakentaminen.

Rakennusvalvontaviranomainen voi pe-
ruuttaa rakennuttajavalvontaa koskevan lu-
van, jos hyväksymisen jälkeen ilmenee, että
rakennuttajavalvonnalle ei ole edellytyksiä.

Rakennuttajavalvonta ei supista tämän lain
mukaista rakennusvalvontaviranomaisen toi-
mivaltaa. Loppukatselmus on rakennuttaja-
valvonnasta huolimatta toimitettava 153 §:n
mukaisesti.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä valvontasuunni-
telman sisällöstä ja toteuttamisesta.

151 a §

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuu-
det rakennuttajavalvonnassa

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava siitä, että valvontasuunnitelmaa
noudatetaan.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoi-
tettava rakennusvalvontaviranomaiselle, jos:

1) rakennuttajavalvonnan hyväksymisen
edellytyksissä tapahtuu muutos, joka vaatii
rakennusvalvontaviranomaisen mahdollista
uutta harkintaa;

2) valvontasuunnitelmaa täydennetään;
3) rakennustyössä käytetään rakennustuot-

teita, joiden kelpoisuudesta ei ole riittävää
varmuutta;

4) rakennustyössä käytetään uusia työme-
netelmiä, joista ei ole aikaisempaa yleistä
kokemusta;

5) rakentamisessa havaitaan virhe, jonka
korjaustoimenpiteiden arviointi saattaa edel-
lyttää ulkopuolista asiantuntemusta.
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153 §

Loppukatselmus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyt-
töön ennen kuin rakennusvalvontaviranomai-
nen on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa
käyttöön otettavaksi.

Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun ra-
kennushankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut
rakennusvalvontaviranomaiselle, että:

1) rakennustyö on saatettu loppuun raken-
nusluvan sekä rakentamista koskevien sään-
nösten ja määräysten mukaisesti;

2) rakennusvalvontaviranomaisen määrää-
mät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä
vaaditut toimenpiteet on tehty;

3) muuhun lakiin perustuvat ja rakennuk-
sen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikut-
tavat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpi-
teet on tehty;

4) rakennustyön tarkastusasiakirjaan on
tehty 150 f §:ssä edellytetyt merkinnät ja
tarkastusasiakirjan yhteenveto on toimitettu
rakennusvalvontaviranomaiselle;

5) rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos
sellainen on laadittava, on riittävässä laajuu-
dessa valmis ja toimitettavissa rakennuksen
omistajalle; ja

6) ympäristönsuojelulain mukainen lupa,
jos sellaista tarvitaan rakennuksen käyttötar-
koituksen mukaiseen toimintaan, on saanut
lainvoiman.

Rakennusvalvontaviranomaisen on laadit-
tava loppukatselmuksesta pöytäkirja. Loppu-
katselmukseen sovelletaan lisäksi, mitä
150 §:n 2 momentissa säädetään siitä, keiden
on oltava läsnä katselmuksessa sekä mitä
150 §:n 3 momentissa säädetään.

Katselmus voidaan toimittaa pysyväisluon-
teiseen asumiseen käytetyissä tiloissa vain,
jos se on välttämätöntä katselmuksen koh-
teena olevan asian selvittämiseksi.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haet-
tava loppukatselmuksen toimittamista myön-
netyn luvan voimassaoloaikana.

153 a §

Osittainen loppukatselmus

Rakennusvalvontaviranomainen voi hy-

väksyä rakennuksen tai sen osan käyttöön
otettavaksi myös osittaisessa loppukatsel-
muksessa. Edellytyksenä hyväksymiselle on,
että rakennustyö on vain vähäisiltä osin kes-
ken ja että rakennus tai sen osa täyttää
153 §:n 2 momentin 2—6 kohdassa tarkoite-
tut edellytykset ja on turvallinen, terveellinen
ja käyttökelpoinen.

Rakennusvalvontaviranomaisen on laadit-
tava osittaisesta loppukatselmuksesta pöytä-
kirja. Osittaiseen loppukatselmukseen sovel-
letaan lisäksi, mitä 150 §:n 2 momentissa
säädetään siitä, keiden on oltava läsnä katsel-
muksessa sekä mitä 150 §:n 3 ja 4 momen-
tissa säädetään.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haet-
tava loppukatselmusta myönnetyn luvan voi-
massaoloaikana myös silloin, kun rakennus
tai sen osa hyväksytään käyttöön otettavaksi
osittaisessa loppukatselmuksessa.

Ympäristöministeriön asetuksella voidaan
antaa tarkempia säännöksiä rakennuksen tai
sen osan käyttöönoton edellytyksistä osittai-
sessa loppukatselmuksessa.

153 b §

Suorituskyvyttömyysvakuuden toteaminen

Rakennusvalvontaviranomaisen on todet-
tava asuinrakennuksen käyttöön hyväksymi-
seksi tarvittavan loppukatselmuksen yhtey-
dessä, onko sille toimitettu todistus asunto-
kauppalain (843/1994) 2 luvun 19 §:ssä tai 4
luvun 3 a §:ssä tarkoitetusta suorituskyvyttö-
myysvakuudesta.

Jos todistusta ei ole toimitettu, rakennus-
valvontaviranomaisen on ilmoitettava siitä
Kilpailu- ja kuluttajavirastolle viipymättä
loppukatselmuksen toimittamisen jälkeen.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelle-
taan myös silloin, kun asuinrakennus tai sen
osa hyväksytään käyttöön osittaisessa loppu-
katselmuksessa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syys-
kuuta 2014.

Tämän lain voimaantullessa kelpoisuus-
vaatimukset täyttävänä suunnittelijana ja
työnjohtajana pidetään myös henkilöä, joka
on ennen tämän lain voimaantuloa rakennus-
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valvontaviranomaisen vastaaviin erittäin vaa-
tiviin tehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan

näin katsoa olevan tehtävän vaatimat edelly-
tykset.

Helsingissä 17 päivänä tammikuuta 2014
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