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Tervetuloa!



Lohjan rakennusvalvonnan henkilöstö
Esimies, johtava rakennustarkastaja
Paula Mäenpää, soittoaika klo 12.00-13.00
- vaativien hankkeiden rakennuslupien käsittelijä

Lupainsinööri Nina Majuri, puhelinaika klo 12.00-13.00
- lupahakemuksien käsittely

Lupainsinööri Taina Saari, puhelinaika klo 12.00-13.0
- lupahakemuksien käsittely

Rakennustarkastaja Juhani Järvinen, puhelinaika klo 8.00-9.00
- jatkuva valvonta, katselmukset

Tarkastusinsinööri Juha Heikkinen, puhelinaika klo 8.00-9.00
-rakennepiirustukset, katselmukset, lupakäsittelijä, vastaavat

työnjohtajat

LVI- tarkastaja Matti Napari, puhelinaika klo 8.00-9.00
- maalämpöluvat, linjasaneeraukset, jätevesijärjestelmät, kv- ja

iv-työnjohtajat

Lisäksi
yksi virka haussa Peltosen siirtyessä toisiin tehtäviin

Lupasihteeri Kati Finér,
puhelinaika klo 9.00-11.00

ma-to

Toimistosihteeri Leena Saarni
puhelinaika klo 9.00-11.00

ma-to



Esimies, vastaava rakennustarkastaja, Maankäytön ja ympäristön palvelualueen päällikkö
Nicole Ahtokivi, puhelinaika ma klo 15.00-16.00 ja ke klo 8.00-9.00
- neuvonta, lupahakemuksien käsittely, rakennusaikaiset katselmukset, työnjohtajat

Rakennustarkastaja (virka haussa), puhelinaika ma klo 15.00-16.00 ja ke klo 8.00-9.00
- neuvonta, lupahakemuksien käsittely, rakennusaikaiset katselmukset, työnjohtajat

LVI- tarkastaja Timo Rautiainen, puhelinaika ma klo 15.00-16.00 ja ke klo 8.00-9.00
- neuvonta, maalämpöluvat, linjasaneeraukset, jätevesijärjestelmät, kv- ja iv-työnjohtajat

Lupasihteeri Hilkka Kivimäki, puhelinaika ma-pe klo 9.30-11.30
- neuvonta, lupahakemusten ja muiden asiakirjojen vastaanotto, laskutus

Karkkilan rakennusvalvonnan henkilöstö



Vihti
Rakennusvalvonnan henkilöstö

Johtava rakennustarkastaja
Pekka Laitinen, 044 042 1145
- Rakennusvalvonnan esimies, päätöksenteko

Rakennustarkastaja
Petri Teittinen, 044 042 1351
- Rakentamisen neuvonta ja ohjaus, katselmukset, lupavalmistelu

Rakennustarkastaja
Ilkka Juvankoski, 044 467 5597
- Rakentamisen neuvonta ja ohjaus, katselmukset, lupavalmistelu
- Voimassaolon jatkamiset, vanhentuneisiin lupiin liittyvät asiat

Rakennustarkastaja
Samuli Panttila, 050 587 5502
- Rakentamisen neuvonta ja ohjaus, katselmukset, lupavalmistelu

Toimistosihteeri
Eija Hellsten, 09 4258 3150
- Asiakaspalvelu, aineisto-/arkistopalvelut

Toimistosihteeri
Beatrice Kautonen, 09 4258 3040
- Asiakaspalvelu, päätösten täytäntöönpano, rekisteri- ja sovellustehtävät

Aukiolo- ja päivystysajat
aina ajantasaisina
kotisivuillamme
http://www.vihti.fi/asuminen-ja-
ymparisto/rakentaminen/rakennusval
vonta/

etunimi.sukunimi@vihti.fi

rakennusvalvonta@vihti.fi



LUPAPISTE HAKIJAN NÄKÖKULMASTA
Juha Heikkinen



•Nettiselaimella www.lupapiste.fi
–Toimii mobiililaitteilla yhtälailla kuin PC:llä.
–Vaatii vahvan tunnistautumisen rekisteröityessä
(pankkitunnukset tai mobiilivarmenne) ja kirjautumisen
aina käytettäessä

•Hankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan tehtävät
–Kutsuu osapuolet (esim. suunnittelijat ja työnjohtajat)
–Huolehtii että hakemus jätetään
–Seuraa luvan haun edistymistä ja varmistuu että
viranomaisen kommentit huomioidaan

LUPAPISTE HAKIJAN NÄKÖKULMASTA



OHJE-osion esittely, lupapisteessä on erinomaiset videoidut ohjeet.
____________________________________
• Kirjautuminen
• Valitse hakemus tai neuvontapyyntö
• Valitse kiinteistö jolla toimenpide tehdään. Varmista valintasi

oikeellisuus! (apuna esim. https://karttapalvelu.lohja.fi/)
• Valitse toimenpide
• Täydennä pyydetyt tiedot, mm. osapuolet (huomioi valtuutukset),

rakennukset yms.
• Lisää vaaditut liitteet (huomioi. liitetyyppi ja liittyminen, näkyvyys sekä

liitteen oikea tiedostomuoto)
• Jätä hakemus tai kysy viranomaiselta keskusteluosion kautta.

Huom! Viranomainen ei näe statuksella ”LUONNOS” olevia
hakemuksia laisinkaan, joten jomman kumman yllämainitun tekeminen
on välttämätöntä luvan haun kannalta!

Demo



LUVANVARAISUUS
Pekka Laitinen



Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset
Nina Majuri



Maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) säädetään
rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuus-

luokista ja niiden määräytymisperusteista yleisellä
tasolla (lainmuutos 41/2014).

Valtioneuvoston asetuksella säädetään
tarkemmin suunnittelutehtävien vaativuusluokkien
määräytymisestä suunnittelualoittain (12.3.2015)

(RakMk A2 kumottiin) .

Asetus tuli voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2015

LAKI



Asetuksessa säädetään luvuittain,
milloin kunkin suunnittelualan suunnittelutehtävän

vaativuusluokka määräytyy

vähäiseksi, tavanomaiseksi, vaativaksi
ja poikkeuksellisen vaativaksi.

Valtioneuvoston asetus
rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä



• rakennussuunnittelussa
• kantavien rakenteiden suunnittelussa
• pohjarakenteiden suunnittelussa
• ilmanvaihdon suunnittelussa
• kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelussa
• rakennusfysikaalisessa suunnittelussa, johon sisältyy

myös kosteusvaurion korjaussuunnittelu

Asetusta sovelletaan
laadun, terveellisyyden ja turvallisuuden kannalta

keskeisimpiin rakentamisen suunnittelualoihin



Lämpötekninen suunnittelu
Lämpöenergian kulutuksen hallinta ja energiatehokkuus, Varmistaa asunnon
Lämpöviihtyvyys.

Rakennuksen ilmanpitävyys
Rajoittaa kosteuden virtausta vaipparakenteisiin. Estää epäpuhtauksien (homeiden
ja radonin virtaus sisäilmaan). Pienentää energian kulutusta ja vedon tunnetta.

Kosteustekninen suunnittelu
Estää ja rajoittaa ylimääräisen kosteuden tunkeutuminen ja tiivistyminen rakenteisiin.
Varmistaa rakenteiden riittävä kuivumiskyky. Ehkäistä rakenteiden ja materiaalien
turmeltuminen. Parantaa asunnon kosteusviihtyvyyttä. Vesivahinko korjaukset.

Akustinen suunnittelu
huoneakustiikka, rakennusakustiikka, meluntorjunta,  tärinäeristys

Rakennusfysikaaliseen suunnitteluun
sisältyy



Rakennusfysiikan
ja

kosteusvauriokorjauksen osalta
ei ole

vähäistä suunnittelutehtävää



1) Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan
kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen
vaativassa suunnittelutehtävässä on kyseiseen
suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen
tai
tekniikan alalla suoritettu ylempi
korkeakoulututkinto sekä vähintään kuuden
vuoden kokemus vaativista suunnittelutehtävistä.

Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan
kelpoisuusvaatimuksena on:



2) vaativassa suunnittelutehtävässä kyseiseen
suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen
tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto,
aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai
sitä vastaava tutkinto sekä vähintään neljän
vuoden kokemus tavanomaisista
suunnittelutehtävistä ja vähintään kahden vuoden
kokemus avustamisesta vaativissa
suunnittelutehtävissä;



3) tavanomaisessa suunnittelutehtävässä
kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva,
rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu
tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai
sitä vastaavan tutkinnon tasoinen, sekä vähintään
kolmen vuoden kokemus avustamisesta
vähintään tavanomaisissa suunnittelutehtävissä;



4) vähäisessä suunnittelutehtävässä
rakennuskohteen ja suunnittelutehtävän laatu ja
laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen.



Korjaus- tai muutostyön suunnittelijalla tulee olla
kokemusta korjausten tai muutostöiden

suunnittelutehtävistä.

Korjaus –ja muutostyön suunnittelija



Pääsuunnittelijan on täytettävä rakennus- tai
erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset

vähintään samalta tasolta kuin kyseisen
rakennushankkeen vaativimmassa

suunnittelutehtävässä.

Hänellä on lisäksi oltava asiantuntemus ja
ammattitaito johtaa suunnitelmien

yhteensovittamista.

Pääsuunnittelija



• Jokaisen suunnittelijan on itse mietittävä
minkälaisiin kohteisiin hänen oma koulutus- ja
kokemustaustansa riittää.

• Lisäkoulutus?

• Erikoistuminen vain tiettyihin kohteisiin.

Mihin luokkaan minä suunnittelijana kuulun?



KORJAUSTAVAT
Paula Mäenpää

06.03.2017



KUNTOARVIO

• yleiskuva rakennuksen teknisestä tilasta ja
korjaustarpeista

• perusparannustarve
• energiatehokkuuden parantaminen
• palvelee pitkän tähtäimen suunnittelua



• hyödynnetään rakenteista otettuja
laboratoriotutkimuksia, kosteusmittauksia ja
lämpökamerakuvauksia

• selvitetään rakenteen vaurioitumisaste
• selvitetään vaurioitumisen etenemisen nopeus
• voidaan tehdä päätelmiä rakenteen

turvallisuudesta, jäljellä olevasta käyttöiästä
sekä korjaustarpeesta

KUNTOTUKIMUS



• Julkaisussa esitetään laatuvaatimuksia
kuntotutkimuksille ja -arvioille sekä niissä
käytettäville tutkimus- ja mittausmenetelmille.

KorjausRYL

Esiselvitykset ja purkaminen
RAKENNUSTIETO 2016



Tavoitteena rakennustaiteellisesti,
kulttuurihistoriallisesti tai kaupunkikuvallisesti
arvokkaan rakennusperinnön ja sen
ominaispiirteen säilyminen
• alkuperäisten rakennusosien säilyttäminen ja

korjaaminen on ensisijainen vaihtoehto
• pyritään säilyttämään alkuperäiselle

rakentamisajankohdalle tyypillisiä materiaaleja,
pintakäsittelyä ja työtapoja

• muutokset luontevasti vanhaan sopeuttaen

SÄILYTTÄVÄ KORJAUSTAPA



Tavoitteena on toteuttaa teknisesti ja
toiminnallisesti korjaus- ja muutostarpeet
tuhoamatta arkkitehtuurin olennaisia
ominaispiirteitä ja sovittaa uudet ratkaisut
luontevasti vanhaan rakennukseen.

SOPEUTUEN UUDISTAVA KORJAUSTAPA



Tavoitteena on rakennusteknisesti ja –taiteellisesti
sekä toiminnallisesti epätyydyttävän
rakennuskannan eriasteinen
uudelleenmuokkaaminen, joka toteutetaan
nykyarkkitehtuurin keinoin.
• lähtökohtana karu arkkitehtuuri ja virikkeetön

ympäristö
• perusparannus julkisivun teknisen korjauksen

yhteydessä on luontevaa
• raskas uudisrakentamiseen rinnastettava

toimenpide

UUDELLEEN MUOKKAAVA KORJAUSTAPA



Katselmusmäärät





Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti
rakennusvalvontaviranomaiselta.
Rakennuslupahakemukseen on liitettävä:
• 1) selvitys siitä, että hakija hallitsee

rakennuspaikkaa;
• 2) rakennussuunnitelmaan sisältyvät

pääpiirustukset, jotka rakennussuunnittelija
varmentaa nimikirjoituksellaan.







• Rakentamista sekä rakennuksen tai sen osan
purkamista koskevassa lupahakemuksessa tai
ilmoituksessa on esitettävä selvitys
rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen
lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen.
Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen
ilmoitettava terveydelle tai ympäristölle
vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen
käsittelystä.

MRA 55.2 §



• Haitta-ainetutkijalle ei ole asetettu
viranomaismääräyksissä tai -ohjeissa yleisiä
koulutus ja kokemusvaatimuksia (pätevyysvaa-
timus). Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan
henkilösertifiointi on tarkoitettu henkilöille, jotka
tekevät asbestin sekä muiden haitallisten ja
vaarallisten aineiden kartoituksia, purkutöihin
liittyvää suunnittelua tai valvontaa
rakennuksissa ja muissa kohteissa.

Haitta-ainetutkijoiden pätevyys



HAITTA-AINEARVION JA -TUTKIMUKSEN
TEETTÄMINEN

Haitta-ainearvio ja tarvittaessa haitta-ainetutkimus teetetään
• rakennuksen korjaus- ja muutoshankkeen alussa ennen

hankesuunnitteluvaihetta
• rakennusten käyttötarkoitusmuutosten yhteydessä
• muutettaessa teollisuus-, varasto- ja liikerakennusten

käyttötarkoitusta
• putkiremontin, julkisivujen, vesikaton korjauksen yhteydessä
• porras- tai kylpyhuonekorjauksen ja teknisten tilojen tai

kellaritilojen korjauksissa
• sisäilmaan vaikuttavien korjausten yhteydessä



Kaikissa ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee
varmistua sisältääkö purettavat rakenteet asbestia. Runsas käyttö
alkoi 1930- luvulla

• 1950-1970- luvulla asbestia sisältävät ulko- ja sisäverhouslevyt
esim. Minerit ja Luja.

• Osa 1960-1980- lukujen julkisivupinnoitteista esim. Kenitex sisältää
asbestia

ASBESTI



PCB- yhdisteet ja lyijy
• osa 1960-1970- lukujen julkisivujen

saumamassoista ja lämpölasi-ikkunoista
sisältää PCB:tä tai lyijyä ( leviäminen
maaperään )

PAH- yhdisteet:
• 1950- luvun vedeneristeet saattavat olla PAH-

yhdisteitä sisältävää kivihiilipikeä / -tervaa.



RAKENNUSVAIPPAAN KOHDISTUVAT
MUUTOKSET
Juha Heikkinen



Taloyhtiöiden korjausvelka jatkaa edelleen kasvua. Siihen on syynä osakkaiden
haluttomuus kalliisiin remontteihin ja ikääntynyt rakennuskanta. /Aamulehti
2.1.2017

Nykyisellään vanhentuvan rakennuskannan tai perusparannuksia
tavoittelevien toimenpiteiden TOP 4 lista Lohjalla

• Julkisivusaneeraus (kerrostalot)
• Parvekelasitukset (kerros- ja rivitalot)
• Terassien kattaminen (rivitalot)
• Vesikatteen uusiminen (rivitalot)



• Luvanvaraisuus:
– 4/13 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen

energiatehokkuuden parantamisesta korjaus ja muutostöissä
(voimaan jo 1.6.2013)

– Rakennusjärjestys (julkisivumateriaalin vaihtuminen)
– Laajamittaisemmissa hankkeissa esim. savunpoisto

• Painosanat korjaus ja muutostöissä
– Suunnittelija (määrittelee laadun)
– Rakennusfysiikka (kastepiste ja rakenteen kuivuminen)
– Äänitekniikka (rakenteen massan pieneneminen)
– Liittymät (detaljit vanhan ja uuden välillä)
– Asuminen työn aikana (esim. pöly- ja sääsuojaus, ilmanvaihto ja

porrashuoneiden tunnukset!)

JULKISIVUSANEERAUS



• Lupahakemuksen liitteitä esim.
– Piirustusasiakirjat (mm. julkisivu- ja leikkauspiirustus)
– Suunnitelma purkujätteen käsittelystä
– Haitta-aineselvitys
– Hankekohtainen olosuhde- ja kosteudenhallintasuunnitelma
– Korjaus- ja muutostyön energiaselvitys (www.pksrava.fi)

• Hankesuunnittelussa huomioitavia asioita
– Haitta-aineselvityksen tulokset (asbestipurku)
– Saavutettava käyttöiän lisäys (peruskorjaus vai

perusparannus)
– Sää- ja pölysuojaus sekä ilmanvaihto
– Ulkopuolinen valvoja

JULKISIVUSANEERAUS



Se ei vaikuta ulkonäköön - miksi parvekelasin
asentamiseen tarvittaisiin lupa rakennusvalvonnasta?

• Miten parvekkeen käyttö muuttuu lasituksen myötä
– oletettavasti käyttö lisääntyy ja samalla myös esim.

tulen käsittely parvekkeella
– parvekkeelle kertyy kalusteita ja muuta palavaa

tavaraa (palokuorma)
– ovi parvekkeelle on enemmän auki

PARVEKELASITUS



Edellä mainitun johdosta voidaan päätellä, että
parvekelasitus vaikuttaa aina palo-turvallisuuteen
(palokuorma,  palonlämmönkehitys sekä savun
kulkeutuminen muuttuu verrattaessa
avoparvekkeeseen)

• Luvituksen tarve määräytyy sen mukaan tarvitseeko
kohteessa tehdä korjauksia tai muutoksia
parvekkeiden välisiin paloa osastoiviin rakenteisiin
(erityisesti tiiveys)
– Kaideraot, elementtisaumat, vedenpoistoputket

PARVEKELASITUS



PARVEKELASITUS
Ns. hormivaikutus tulee estää parvekkeelta
toiselle. Pystyraot toteutetaan tiiviinä parvekkeen
ulkoreunalla, esim.



PARVEKELASITUS
Parvekelaatan ja seinäelementin/seinärakenteen
raot toteutetaan tiiviinä, esim.



Lohjan kaupunki rakennusjärjestys (voimaan 1.5.2015)

20§ Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta asuinpientalotonteilla.
4) kaikilla yksiasuntoisilla asuinpientalotonteilla

enintään 10 m² suuruisen katetun terassin rakentaminen olemassa olevaan
rakennukseen, ehdolla että katoksen seinäpinta-alasta on oltava avointa 30%,
ja katoksen etäisyys tontin rajaan (kaava-alue) on vähintään 4 metriä ja tilan
rajaan (haja-asutusalue) 5 metriä ja lattiatason korkeus maanpinnasta
korkeintaan 50 cm.

Luvanvaraista aina kun kyseessä paritalo tai sitä suurempi
rakennus. Perusteena julkisivun yhdenmukaisuus ja
paloturvallisuus.

KATETUT TERASSIT



VESIKATTEEN UUSIMINEN

Avainsanoina
1. Palo-osastoinnit
2. Kulkuyhteydet palo-osastointeihin
3. Rakennusfysikaaliset asiat (tuuletus yms.)
4. Haitta-aineselvitys

Erillisenä mainintana Lohjalla - Katon värin vaihtaminen ei vaadi
lupaa, jos se täyttää rakennusjärjestyksen 20.1§ ehdot.



Vesikatteen uusiminen päätyy lupaharkinnassa joko toimenpide- tai
rakennusluvaksi.

Vesikatteen uusimisen yhteydessä velvoitetaan taloyhtiöitä
esittämään palo-osastoinnit, puuttuvat osastoinnit tulee toteuttaa
1. Asuntojen väliset osastoinnit ristikkotilassa (EI30)
2. Räystäsosastoinnit palo-osastointien kohdalla (EI15 tai EI30)
3. Kulkuyhteydet osastointeihin

VESIKATTEEN UUSIMINEN



VESIKATTEEN UUSIMINEN
Asuntojen välinen EI30 palo-osastointi ja räystään palosuojaus.
Räystään osastoinnilla erityisesti merkitystä kun viereisen
huoneiston ikkuna tai ulkovarasto sijoittuu lähelle huoneistojen
välistä seinää.



VESIKATTEEN UUSIMINEN
Räystään pystysuuntainen suojaus yleensä mahdollista vain jos
vesikatteen alla on esim. raakaponttilaudoitus tai vast.

Lähde: OULUN RAKENNUSVALVONTA. Pientalon laatu: Palokortti, versio 12.02.2008



LVI
Matti  Napari ja Timo Rautiainen



MAALÄMPÖ

• Pohjavesialueet
• Herkät alueet
• Muut riskikohteet



Maalämpö / taloyhtiö
• Hankitaan pääsuunnittelija

• Nimetään suunnittelijat, pätevyys ja kokemusta vastaavien
kohteiden suunnittelusta

• Tarvittavat liitteet:
- kartta- ja liitepaketti
- valtakirja pääsuunnittelijalle, nimenkirjoitusoikeuden

omaavalta allekirjoitus
- kaupparekisteriote
- kopio yhtiökokouksen päätöksestä

• Suunnitelmat
- asemapiirustus kaavamerkinnöin
- kytkentäkaaviot



Tarvittavat piirustukset
- Asemapiirustus, merkitty lämpökaivon sijainti

- Kytkentäkaavio

LÄMPÖKAIV
O



• Nimetään vastaavat työnjohtajat

• Vastuuhenkilö suorittaa työnjohtajan tarkastukset,
merkinnät tarkastusasiakirjaan

Rakentaminen





PORAUSRAPORTTI



Maalämpö pohjavesialueella

• Ei hyväksytä pohjavesialueella

• Lohjalla haetaan lausunto erikseen
ympäristöpuolelta



Putki- ja käyttövesiremontit
• Pääsääntöisesti vaatii aina luvan

• Nimetään pääsuunnittelija + kvv suunnittelija
suunnittelijalla oltava kokemusta vastaavista hankkeista

• Erityisesti huomioitava:
• äänitekniset asiat
• palotekniset läpiviennit
• asbestikartoitus ennen 1994 valmistuneista

• Nimetään vastuuhenkilöt
• kvv työnjohtaja
• vastaava työnjohtaja (sisältää rak.tekn.töitä)



• Lupaa ei tarvita:
• Uusittaessa vanhojen kalusteiden tilalle
• Vesijohdot/ viemärit asennetaan vanhojen tilalle



Toiminta lupakäsittelyn aikana

• Sähköinen lupakäsittely nopeuttaa luvankäsittelyä

• Suositeltavaa on seurata lupakäsittelyn etenemistä
lupapisteen kautta
• pääsuunnittelija / suunnittelijat toimittavat pyydetyt

lisäselvitykset
• selvitysten toimittaminen edellytys lupakäsittelyn

etenemiselle



LINJASANEERAUS

• MYÖS PIENTALON KÄYTTÖVESIPUTKISTON
UUSIMINEN

• AINA LUVANVARAISTA; TOIMENPIDELUPA
• SUUNNITELMAT + HAITTA-AINESELVITYS
• VASTAAVA TYÖNJOHTAJA, KVV-TJO
• HUOM. ERILLISIÄ VIEMÄRIPINNOITUKSIA EI

LUVITETA



IV-SANEERAUS

• TOIMENPIDELUPA, JOS IV:n TASOA
PARANNETAAN TAI TILAAN TULEE
KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUUTOS
(TYÖNJOHTAJAT, HAITTA-AINESELVITYS)

• Painovoimainen -> koneellinen poisto -> lto /
tulo- ja poistoilmakojeet



KÄYTTÖTARKOITUKSENMUUTOS

• ESIM. LIIKETILAN MUUTOS RAVINTOLAKSI
• TOIMENPIDELUPA (TYÖNJOHTAJAT, HAITTA-

AINESELVITYS)
• LVI-SUUNNITELMAT
-SELVITYS RASVANEROTUSKAIVON
TARPEELLISUUDESTA
+ RAKENNESUUNNITELMAT TARVITTAESSA



Puiden kaataminen, pihajärjestelyt, jätekatos
Nicole Ahtokivi

06.03.2017



PUIDEN KAATAMINEN

Maisematyöluvan tarve (MRL 140§)
• asemakaava-alueella;
• yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään;
• alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto

asemakaavan laatimiseksi;
• maanrakennustyöt;
• lupamenettelyn perusteet kuten rakennusluvista (MRL 130 §).

EI
• jos toimenpide on vähäinen -> ota yhteyttä (neuvontapyyntö)
• jos kyse kaavan toteuttamiseksi tarpeellisten toimenpiteiden

suorittamisesta



Asemapiirustuksessa tulee esittää:
• pääsy piha-alueelle;
• kiinteistön jalankulku ja ajoneuvoliikennejärjestelyt;
• autopaikkajärjestelyt;
• hulevesijärjestelmä;
• pelastustiet;
• luiskat, tukimuurit, portaat, aidat;
• kiinteistön käyttöön ja jäte- ym. huoltoon kuuluvat tilat ja

rakennukset;
• säilytettävät, istutettavat ja poistettavat puut ja istutukset;
• leikkipaikat ja oleskelualueet.

PIHAJÄRJESTELYT



Luvan tarve pihajärjestelyissä:

• jos toimenpide vaikuttaa turvallisuuteen tai terveellisyyteen;
• rakennusten rakentaminen;
• rakennelmien rakentaminen;
• pihajärjestelyn muuttaminen;
• autoparkkipaikkojen rakentaminen tai uudelleen sijoittaminen;
• tonttiliittymän rakentaminen tai muuttaminen;
• aidan rakentaminen.

• -> ota yhteyttä (neuvontapyyntö: www.lupapiste.fi)

PIHAJÄRJESTELYT



Jätekatoksen luvantarve

• riippuu jätekatoksen pinta-alasta (katso kunnan rakennusjärjestyksestä)

• jätteen syväkeräyssäiliö edellyttää yleensä toimenpidelupaa
• etäisyys ≤ 8 m muihin rakennuksiin -> ei osastointivaatimuksia
• etäisyys ≥ 8 m muihin rakennuksiin -> käyttötapaosastointi
• syväkeräyssäiliö ≤ 4 m muihin rakennuksiin -> jäteastia tulee

varustaa lämpöanturilla varustetulla jauhesammuttimella.

JÄTEKATOS



Asemapiirros
Nina Majuri



PALOTARKASTAJAT
Jukka Saari ja Asko Ryhänen



LAAJARUNKOISET RAKENNUKSET
Juha Heikkinen



300/2015 Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen
turvallisuuden arvioinnista. (voimassa 1.4.2015)
Linkki: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150300

Sovelletaan lain 1§ määrittämällä soveltamisalalla
Lyhyesti:
• Sovelletaan

1. Rakennuksessa on laajarunkoinen osa jonka kerrosala jossain
kerroksessa on vähintään 1000m2

2. Kattokannattajat ovat tehdasvalmisteisia ja jänneväli yli 18m;
tai paikalla valmistettuja ja niiden jännevali on väh. 15 metriä

3. Tai maneesiin jonka kattokannattajat yllämainitun mittaisia (ei
kerrosala minimiä)

300/2015 ns. ”hallilaki”



2§Arviointivelvollisuus
Edellä 1 §:ssä tarkoitetun laajarunkoisen rakennuksen omistajan on
huolehdittava, että tässä laissa tarkoitettu pätevä asiantuntija arvioi rakennuksen
laajarunkoisen osan keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden.
Asiantuntijan on osoitettava omistajalle kelpoisuutensa arviointitehtävään. 
Asiantuntijan kelpoisuuteen sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:ää.
Arvioitavan rakennuksen kantavien rakenteiden suunnittelija ei saa arvioida
rakennusta.

3 §Asiantuntijan tehtävät ja arvioinnin sisältö
Asiantuntijan on arvioitava, onko rakennuksen kantavuuden kannalta keskeisissä
rakenteissa vikoja tai puutteita, jotka voivat johtaa rakennuksen tai sen osan
sortumiseen.
Arvioinnin on perustuttava rakennesuunnitelmiin taikka muuhun riittävään
selvitykseen sekä rakennuksen ja rakenteiden havainnointiin paikalla.
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä kantavien
rakenteiden arvioinnin sisällöstä

300/2015  ns. ”hallilaki”



5 §Asiantuntijan velvollisuus ilmoittaa välittömästä vaarasta
Asiantuntijan on ilmoitettava viipymättä rakennuksen omistajalle ja haltijalle, kunnan
rakennusvalvontaviranomaiselle ja pelastusviranomaiselle, jos hän arvioinnin
yhteydessä havaitsee rakennuksessa tai sen keskeisissä kantavissa rakenteissa vian
tai puutteen, josta aiheutuu välitön vaara henkilöturvallisuudelle.

9 §Siirtymäsäännökset
Edellä 1 §:ssä tarkoitetun rakennuksen omistajan on huolehdittava, että rakennuksen
rakenteellinen turvallisuus on arvioitu viimeistään neljän vuoden kuluttua tämän lain
voimaantulosta, jos rakennuksen rakennesuunnittelusta, rakentamisesta ja rungon
toimituksesta ovat vastanneet toisistaan riippumattomat tahot. Rakennuksissa, joiden
suunnittelusta tai rakentamisesta ovat vastanneet toisistaan riippuvaiset tahot tai on
vastannut runkotoimittajasta riippuvainen taho, rakenteellinen turvallisuus on kuitenkin
arvioitava viimeistään kahden vuoden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

300/2015  ns. ”hallilaki”



Soveltaminen uudisrakentamisessa
– Lain 1§ soveltumisalaan kuuluvan laajarunkoisen

rakennuksen osalta vaaditaan rakennesuunnitelmien
tarkastamisen ulkopuolisen tahon toimesta jo lupavaiheessa.

Lain soveltamisella uudisrakentamisessa halutaan
varmistua siitä, ettei uudisrakentamisen taso laske alle
sen mitä tällä lailla vaaditaan olemassa olevalta
rakennuskannalta.

Lain soveltaminen uudisrakentamisessa



Lakimuutokset: RakMK, esteettömyys ,
käyttöturvallisuus

Nicole Ahtokivi
06.03.2017



Suomen rakentamismääräyskokoelma
RakMK

Rakentamista koskevat asetukset uudistetaan vuoteen
2018 mennessä.

Uudistustyön tilanne

Valmistunut
• suunnittelua, työnjohtoa ja viranomaisvalvontaa koskevat asetukset ja

ohjeet 1.6.2015 (Kumottu A1, A2)
• kantavia rakenteita koskevat asetukset 1.9.2014 (kumottu B1- B10)



Suomen rakentamismääräyskokoelma
RakMK

Uudistus käynnissä: asetukset ja ohjeet, jotka koskevat

• paloturvallisuutta (E1,E3)
• terveellisyyttä, mm. kosteuden hallintaa ja taloteknisiä järjestelmiä (C2,

D1, D2)
• Käyttöturvallisuutta (F2)
• esteettömyyttä (F1)
• meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita (C1)
• energiatehokkuutta mm. ”lähes 0” (D2, D3)
• rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjetta (A4)
• asuntosuunnittelua (sisältää myös MRL-muutoksen) (G1)
• Eurokoodit



MRL 117 § Rakentamiselle asetettavat vaatimukset
• Rakennuksen tulee soveltua rakennettuun ympäristöön ja maisemaan sekä täyttää

kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatimukset.
• Rakennus on suunniteltava ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt

tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutos toteutettava siten, että
rakennus täyttää siihen yleisesti ennakoitavissa oleva kuormitus ja rakennuksen
käyttötarkoitus huomioon ottaen 117a–117 g §:ssä tarkoitetut olennaiset
tekniset vaatimukset. (21.12.2012/958)

• Rakennuksen tulee olla tarkoitustaan vastaava, korjattavissa, huollettavissa ja
muunneltavissa sekä, sen mukaan kuin rakennuksen käyttö edellyttää, soveltua
myös sellaisten henkilöidenkäyttöön, joiden kyky liikkua tai toimia on rajoittunut.

• Korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomioon rakennuksen ominaisuudet ja
erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. Muutosten johdosta
rakennuksen käyttäjienturvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelliset
olonsa heikentyä.

• Rakentamisessa tulee lisäksi muutoinkin noudattaa hyvää rakennustapaa.

MRL:n lakimuutos



117 d § (21.12.2012/958) Käyttöturvallisuus
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus sen
käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että sen
käyttö ja huolto on turvallista. Rakennuksesta eikä sen ulkotiloista ja kulkuväylistä
saa aiheutua sellaista tapaturman, onnettomuuden tai vahingon uhkaa, jota ei
voida pitää hyväksyttävänä.

Hallituksen tavoite: Kaatumis- ja putoamistapaturmat ehkäistään
• Uudet määräykset ulko- ja sisäportaille, portaiden kaiteille ja käsijohdoille

sekä lasirakenteisiin.

MRL:n lakimuutos



Hallitusohjelma ja lausuntoversion ratkaisut

• Asuntotuotannossa täysin esteettömiksi asunnoiksi
edellytetään rakentamaan vain tietty osuus uudiskohteen
asunnoista.
− omakoti- ja paritalot kokonaan asetuksen ulkopuolelle,
− opiskelija- ja nuorisoasunnot vapautettu kylpyhuoneen

mitoitusvaatimuksista,
− asuntojen kylpyhuoneissa riittää 1300 mm ympyrä 1500 mm sijaan,

Esteettömyys 1



• Rakentamisen esteettömyysvaatimuksia lievennetään nuoriso-
ja opiskelija-asunnoissa.

− perusasunnot vapautettu kokonaan kylpyhuoneen mitoitusvaatimuksista
− sen sijaan 5 % asunnoista erityisasunnon esteetön mitoitus
− yleisissä tiloissa vierailu-WC

• Kaavoitus- ja rakennussuojelulainsäädäntöä muutetaan siten,
että suojelulla ei estetä asuinrakennusten esteettömyyden
parantamista, esimerkiksi hissien jälkiasentamista.

− huomioidaan rakennusperintölain uudistuksen yhteydessä tarvittavilta osin
− tässä asetuksessa: jälkiasennettavan hissin mitat voivat joustaa, kun kyse

arvokkaasta porrashuoneesta.

Esteettömyys 2



• Rakennuksen korjaaminen, käyttötarkoituksen muuttaminen tai
perusparantaminen ei laukaise uudisrakentamistasoisia
velvoitteita esimerkiksi esteettömyys- ja äänieristysvaatimusten
osalta.

− asetusta sovelletaan vain rakennuslupaa edellyttäviin toimenpiteisiin
soveltaminen rajataan vain mainittuihin rakennustyyppeihin tai
käyttötarkoituksiin,

− edellytetään esteettömyyden parantamisen tarkoituksenmukaisuutta
rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon
ottaen,

− sovelletaan vain korjattavaan/muutettavaan osaan, ei koko rakennukseen.

Esteettömyys 3



ENNAKKOKYSYMYKSET JA MUUTA
AJANKOHTAISTA



Ennakkokysymys 1

• Onko kunnilla olemassa yhteinen ”kaavake”, jolla
luvanvarisen korjausrakentamisen edelyttämä asetuksen
4/13 energialaskenta esitetään.
Asetuksen mukaan on kolme eri vaihtoehtoa, josta jokin pitää
toteutua jne.
Energiatodistuksen mukainen laskenta hyvä pohja mutta
energiatodistuksen mukainen tuloste ei suoraan vastaa 4/13
asetuksen vaatimuksiin.



Ennakkokysymys 2

• Kysymys: Varsinkin asuntokauppaan liittyvissä kuntotarkastuksissa
tulee usein vastaan kohteita, joissa remontteja on tehty ilman
rakennuslupaa. Mm. vanhat ullakot ja kellarit otettu käyttöön.

• Usein asiakas sanoo käyneensä asiasta keskustelua rak.
valvonnan kanssa, eikä heidän mielestä puutteeseen ole otettu
juuri kantaa.

• Itse kirjaan yleensä niin, että muutokselle tms. ei ole haettu
rakennus- tai muutoslupaa ja asia pitäisi varmistaa
rakennusvalvonnasta.

• Mikä on Vihdin ja Lohjan käytäntö esim. 1960 - 1980 -luvuilla
tehtyihin lisärakentamisiin muutos- tai rakennuslupien suhteen ?
Onko rajaa, kuten joku vuosikymmen, mihin ei enää puututa, paitsi
mikäli tulee uusia vesipisteitä tai sähköasennuksia jne.



Ennakkokysymys 3
• Mitä hyötyä on fise-pätevyydestä, se tulee usein esiin lupapiste.fi-

ilmoittautumisessa? Fise-pätevyyden ylläpito on erittäin kallista.
• Tarviiko joka kuntaan laittaa työtodistukset ja cv:t vai riittääkö yhden kerran

eli onko lupapiste.fi -järjestelmä valtakunnallinen?
• Pääseekö esim. Vihdin rakennusvalvonta esim. Lohjan rakennusvalvonnan

järjestelmään tämän lupapiste.fi kautta?
• Mitä tarkoittaa kuvien toimittaminen “lukittuna”?
• Voiko lupapisteen kautta esim. vastaava mestari keskustella

“luottamuksellisesti” rakennustarkastajan kanssa vai tuleeko keskustellut
kaikille projektin henkilöille?

• Mikä on Vihdin / Karkkilan / Lohjan kanta kylmän rakennuksen
rakentamiseen, mikä on m2-määrä ettei tarvitse hakea lupaa?

• Kysymys terassin kattamista ja lasituksesta, mikä kanta paloviranomaisella
on esim. rivitaloyhtiön asunnon valokatteen asentamisesta palomääräyksien
suhteen välikattoa ja naapuria vastaan?

• Jos taloyhtiön terassi lasitetaan viekö se rakennusoikeutta? Sama kysymys
kesämökin osalta?



• Vapaata keskustelua, lisää kysymyksiä?

Kaikki esitetty Powerpoint aineisto toimitetaan
rakennusvalvontojen kotisivuille.

Kiitos osallistumisesta.

Muuta ajankohtaista


