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maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 181 §, sellaisena kuin se on laissa

955/2012, ja
lisätään lakiin uusi 190 a § seuraavasti:

181 §

Markkinavalvonta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimii ra-
kennustuoteasetuksen mukaisena markkina-
valvontaviranomaisena. Lisäksi Turvallisuus-
ja kemikaalivirasto toimii eräiden rakennus-
tuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain
(954/2012) soveltamisalaan kuuluvien raken-
nustuotteiden markkinavalvojana. Turvalli-
suus- ja kemikaalivirasto huolehtii myös
muiden rakennuskohteeseen pysyviksi osiksi
liitettävien rakennustuotteiden markkinaval-
vonnasta silloin, kun rakennustuote voi vai-
kuttaa olennaisten teknisten vaatimusten täyt-
tymiseen.

Jos on perusteltua syytä epäillä, että raken-
nustuote on vaaraksi turvallisuudelle, tervey-
delle tai ympäristölle taikka se ei ole tyyppi-
hyväksynnän, varmennustodistuksen, valmis-
tuksen laadunvalvonnan, muun vapaaehtoi-
sen sertifikaatin tai vastavuoroiseen tunnusta-
miseen liittyvän sertifikaatin mukainen, Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto voi määrätä
maahantuojan tai valmistajan tai tämän val-
tuuttaman edustajan korjaamaan puutteen
kohtuullisessa määräajassa. Jos puutetta ei

korjata määräajassa tai puute on vakava, Tur-
vallisuus- ja kemikaalivirasto voi kieltää tuot-
teen käyttämisen ja tarvittaessa määrätä maa-
hantuojan tai valmistajan tai tämän valtuutta-
man edustajan ryhtymään toimenpiteisiin
tuotteen poistamiseksi markkinoilta.

Rakennustuotteen maahantuoja tai valmis-
taja tai tämän valtuuttama edustaja on velvol-
linen korvaamaan selvityksestä valtiolle ai-
heutuneet kustannukset, jos selvitys osoittaa,
että rakennustuote ei ole kelpoinen rakennus-
kohteessa käytettäväksi. Korvaus on suoraan
ulosottokelpoinen. Sen perimisestä säädetään
verojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa.

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tu-
lee seurata rakennustuotteiden käyttämistä ja
tarpeen mukaan ilmoittaa havaituista epäkoh-
dista Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

190 a §

Muutoksenhaku Turvallisuus- ja
kemikaaliviraston päätöksestä

Muutosta Turvallisuus- ja kemikaaliviras-
ton tämän lain mukaiseen 181 §:ssä tarkoitet-
tuun päätökseen haetaan valittamalla hal-
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linto-oikeuteen. Toimivaltainen hallinto-oi-
keus määräytyy hallintolainkäyttölain 12 §:n
mukaan.

Tämän lain mukaisen päätöksen tehneellä
viranomaisella on valitusoikeus hallinto-oi-
keuden päätöksestä, jos hallinto-oikeus on
muuttanut viranomaisen päätöstä tai kumon-
nut sen. Markkinavalvontaviranomaisen tä-

män lain tai rakennustuoteasetuksen nojalla
antamaa päätöstä on noudatettava muutok-
senhausta huolimatta.

Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin,
mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.
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