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Aiheen rajaus

• Näkökulma asunto-osakeyhtiöiden hankkeissa
– Suurin osa rakennuskannasta rivitaloja ja kerrostaloja
– Pääsääntöisesti asemakaava-alueilla

• Maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset luvat ja menettelyt
– Rakennuslupa
– Toimenpidelupa
– Ilmoitusmenettely

• Rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaan kuuluvat asiat



Sääntelyn historia ja tulevaisuus

• Rakennuslaki 1958, 152 pykälää
– Tavoitteissa ja säännöksissä uudisrakentamisen näkökulma

• MRL 1999, 220 pykälää - MRL 2014, 306 pykälää
– Korjaus- ja muutostöiden huomiointi lisääntynyt

• Paraneeko rakentamisen laatu pykälämäärien suhteessa vai
tarvitaanko lisäksi muutakin?

• Suomen rakentamismääräyskokoelmaa 1970-luvulta alkaen
– Koskevat korjaus- ja muutostöitä vain soveltuvin osin

• RakMK korvataan asetuksilla vuoteen 2018 mennessä
– Korjausrakentamiseen selkeämpi soveltamisala tai erilliset asetukset



Sääntelyn todellisuus

• Korjausrakentamisen sääntely on laissa joustavampaa kuin
ennen, mutta:
– Säännökset ovat laissa hajallaan
– Sääntely on osin epätarkkaa ja tulkinnanvaraista
– Ei ole yhtenäisiin tulkintoihin ohjaavia soveltamisohjeita
– Sääntely perustuu tapauskohtaiseen arviointiin vielä enemmän kuin

uudisrakentamisessa
• Lupakynnys monissa asioissa hyvin alhainen, mutta:

– Vaatimusten asettaminen soveltuvin osin
– Luvan edellytysten harkinta soveltuvin osin
– Hakemusaineiston laajuus suhteutettavissa hankkeeseen



Rakennuslupa (MRL 125 §)

• korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen
rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan
laskettavan tilan lisäämiseen.

• korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti
voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin
oloihin.

• rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja
muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen
energiatehokkuuteen. (pl. Tietyt rakennustyypit )

• rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista
varten tarvitaan rakennuslupa. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan
huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen
ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin.



Toimenpidelupa (MRL 126 §)

• muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan
toimenpiteeseen sekä huoneistojärjestelyihin.

• rakennuksen julkisivun muuttamiseen sekä rakennusosan tai teknisen
järjestelmän vaihtamiseen silloin, kun sillä voidaan vaikuttaa merkittävästi
rakennuksen energiatehokkuuteen.



Toimenpidelupa (MRL 126 a §)

• rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai
sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen
seuraavasti:

• rakennuksen julkisivun muuttaminen, kattomuodon, katteen tai sen värityksen
muuttaminen, ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen muuttaminen, katukuvaan
vaikuttavan markiisin asettaminen taikka ikkunajaon muuttaminen
(julkisivutoimenpide)

• rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa
tarkoituksessa taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen
asettaminen (mainostoimenpide)

• muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat
järjestelyt tai muutokset (kaupunkikuvajärjestely)

• asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen (huoneistojärjestely)
• maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai

lämmönkeruuputkiston asentaminen rakennuksen lämmitysjärjestelmää vaihdettaessa
tai uusittaessa taikka käytettäväksi lisälämmönlähteenä (maalämpö).

• Kunta voi rakennusjärjestyksellään vapauttaa tämän lainkohdan mukaisia toimenpiteitä
luvanvaraisuudesta (ei koske huoneistojärjestelyä)



Ilmoitusmenettely (MRL 129 §)

• Laissa ei ole suoraan ilmoitusmenettelynä käsiteltäviä toimenpiteitä
• Sovelletaan niihin asioihin, jotka kunnan rakennusjärjestyksellä on

säädetty toimenpideluvan sijaan ilmoitusmenettelyksi
• Tapauskohtaisesti, hankkeen vaikutusten perusteella, voidaan kuitenkin

edellyttää ilmoituksen sijaan käsittelyä lupana, mikäli laajempi valvonnan
tarve tai esim. naapureiden kuulemistarve



Yhtiömuotoisissa kohteissa huomioitavaa

• Luvan hakija = rakennuspaikan haltija
• Rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehtimisvelvollisuus (MRL

119 §)
• Asukkaiden/osakkaiden toiveet vs. tasapuolisuus
• Yksittäiset asuntokohtaiset muutokset vs. yhtenäisyys

(ympäristöön soveltuvuus ja kaupunkikuva)
• Yhtenäisyys – suunnitelmallinen ja järjestelmällinen

muutostöiden hallinta
• Tarve muun lainsäädännön mukaisille luville / menettelyille



Tapauskohtaista harkintaa, mm.
• Rakentamismääräyskokoelma, noudattaminen soveltuvin osin (MRL 13 §)
• Olennaisten teknisten vaatimusten täyttyminen rakennuksen

käyttötarkoitus huomioon ottaen (MRL 117 §)
• Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet

ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön.
Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua
eivätkä heidän terveydelliset olonsa heikentyä. (MRL 117 §)

• Korjaus- ja muutostöiden lupaa ratkaistaessa noudatetaan yleisiä luvan
edellytyksiä soveltuvin osin (MRL 135 – 136 ja 138 §)

• Hakemusaineistoa voidaan  määritellä hankkeen laatu ja laajuus
huomioiden (MRL 131 §)

• Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa otetaan huomioon
rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja
toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja ammattitaito
sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. (MRL 124 §)



Arvioitavia asioita, mm.
• Milloin ja minkälaisten säännösten aikana rakennus on rakennettu
• Millainen ja missä ympäristössä rakennus on
• Mitä ja miten muutetaan tai korjataan
• Mitä rakennuksen ominaisuuksia on syytä vaatia muutettavaksi ja mitä

säilytettäväksi, jos rakennus laajenee tai sen käyttö muuttuu.
• Kyse ei ole voimassa olevien, uuden rakennuksen rakentamiseen

tarkoitettujen säännösten noudattamisesta sellaisenaan.
• Jos muutokset vaikuttavat rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai

terveydellisiin oloihin
– vaarantuuko rakennuksen käyttäjien turvallisuus muutoksen johdosta
– heikentyvätkö käyttäjien terveydelliset olot muutoksen johdosta.

• Lupaharkinnassa siis vertaillaan tilannetta rakennuksessa ennen ja jälkeen
muutoksen, ei vanhan rakennuksen ominaisuuksia suhteessa
nykysäännöksiin

• Yleinen etu vs. yksityinen etu (MRL 124 §)



Miten selvitetään ?

• Kun korjaamisen tai muutosten tarve ilmenee, niin
yhteydenotto varhaisessa vaiheessa rakennusvalvontaan

• Alustava kuvaus tai selostus muutoksista/korjauksista, jotta
luvan tarve ja sovellettavat menettelyt voidaan arvioida


