
Lohjan rakennusvalvonta 

15.2.2016 



Rakennusvalvonnan uudet puhelinajat 

Tulosalue esimies, johtava rakennustarkastaja  

Paula Mäenpää, soittoaika klo 12.00-13.00 

 - lupakäsittely / lautakunnan luvat 

 

Tarkastusinsinööri, Matti Peltonen, soittoaika klo 8.00-9.00 

- työnjohtajien hyväksynnät, rakennepiirustukset, katselmukset,  
 

Lupainsinööri Nina Turpeinen, puhelinaika klo 12.00-13.00 

- lupahakemuksien käsittely 

 

Lupainsinööri Sanna Laaksonen, puhelinaika klo 12.00-13.00 
- 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 

 

LVI- tarkastaja Matti Napari, puhelinaika klo 8.00-9.00 

 

 
 

  
 

  

Lupasihteeri Kati Finér,  

puhelinaika klo 9.00-11.00  

ma-to 

 

Toimistosihteeri Leena Saarni 

puhelinaika klo 9.00-11.00  

ma-to 



Poikkeamistoimivalta on kokonaan kunnalla 

• Kunnan on kuitenkin pyydettävä elinkeino-, 

liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto aina, 

kun poikkeaminen koskee: 

• 1) luonnonsuojelun kannalta merkittävää 

aluetta; 

• 2) rakennussuojelun kannalta merkittävää 

kohdetta tai aluetta; tai 

• 3) maakuntakaavassa virkistys-, suojelu- tai 

liikennealueeksi varattua aluetta. 

 

1.4.2016 voimaan astuvat lakimuutokset 



• Poikkeamista koskevaan hakemukseen, joka on 

tullut vireille elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskuksessa ennen tämän lain 

voimaantuloa, ehdotetaan sovellettavan tämän 

lain voimaan tullessa voimassa olleita 

säännöksiä. 

 

Lakimuutokset tulevat voimaan 1 päivänä 

huhtikuuta 2016.  

 



• Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen tässä laissa säädetystä tai 

sen nojalla annetusta rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevasta säännöksestä, 

määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. 

• Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: 

• 1) aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle 

järjestämiselle; 

• 2) vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista;  

• 3) vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista; tai 

• 4) johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia 

ympäristö- tai muita vaikutuksia. 

• Edellä 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuna vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena ei 

pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo 

rakennetulle alueelle.  

• Poikkeamista ei voida myöntää maisematyölupaa koskevista säännöksistä eikä 137 §:ssä 

säädetyistä rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella. 

• Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamista koskevasta 

hakemuksesta. 

 

171 §  

Poikkeamistoimivalta ja poikkeamisen 

edellytykset 

 



• Kunta ei kuitenkaan saa myöntää poikkeusta, kun kysymys on: 

• 1) uuden rakennuksen rakentamisesta ranta-alueelle, jolla ei ole 

voimassa 72 §:n 1 momentissa tarkoitettua kaavaa, ellei kyse ole 

olemassa olevan asuinrakennuksen laajentamisesta tai 

korvaamisesta; (11.2.2011/134) 

• 2) vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavassa 

osoitetusta tontti- tai rakennuspaikkakohtaisesta 

kokonaisrakennusoikeudesta taikka vähäistä suuremman 

rakennusoikeuden osoittamisesta alueelle, jolle asemakaavassa ei 

ole osoitettu rakennusoikeutta; (30.12.2008/1129) 

• 3) poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta 

kaavamääräyksestä; tai 

• 4) poikkeamisesta 53 §:n 3 momentissa tarkoitetusta 

asemakaavan hyväksymisestä johtuvasta rakennuskiellosta. 

1.4.2016 poistuva lakiteksti: 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132a11.2.2011-134
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132a30.12.2008-1129


• alueellinen poikkeaminen, kun kysymys on 

asemakaava-alueella olemassa olevan asuin-, 

liike- tai toimistorakennuksen tilojen 

muuttamisesta asuinkäyttöön tai muuhun 

ympäristöhäiriötä aiheuttamattomaan käyttöön 

• vähäinen poikkeaminen rakennusluvan 

yhteydessä 

• tilapäinen rakennus  

1.4.2016 voimaan astuvat lakimuutokset 



Paloviranomaisen kanssa viikkopalaverit 

keskiviikkoisin klo 13.30 

 

Sisäiset lausunnot hoidetaan suoraan! 

• kaavoitukselta 

• ympäristönsuojelulta 

• ympäristöterveydeltä 

• museoilta 

• kuntatekniikalta 

Yhden luukun rakennusvalvonta 



• * Autosuojan perällä varasto yli 10m2, 

vaaditaanko osastointi vesikattoon vai 

voidaanko osastointi tehdä kattoon? Mitkä raja-

arvot näille?  

• - Mikäli autosuoja ja varasto ovat yhteensä  

kerrosalaltaan alle 60 m2, ei osastoinnin 

toteuttamisella saavuteta merkittävää hyötyä 

(eli voidaan jättää osastoimatta, mikäli 

kymmenen neliötä ylittyy lievästi). 

 

USEIN KYSYTTYÄ 



• * Räystään osastointivaatimus avoimen 

autosuojan liittyessä asuntoon? 

• - 1 metrin suojalevytys räystään suuntaisesti 

osastoinnin kohdalla sekä järjestelyt lähelle 

rakentamisen ohjeen mukaisesti (YM39).  

 

USEIN KYSYTTYÄ 



• Linjaus: Savunpoistossa ensisijaisesti 

kattoluukut.   

• runkosyvyys pelkillä savunpoistoikkunoilla voi 

olla maksimissaan 20 metriä. 

Savunpoistoikkunat sijoitetaan ylimpään 

kolmannekseen. Teholliseen pinta-alaan 

lasketaan puolet aukosta. Katolla tehollinen 

pinta-ala lasketaan yhden suhde yhteen. 

 

SAVUNPOISTO 



• Linjaus: Lähtökohtalinjaus koskien nosto-ovia 

sekä pienvarastojen uloskäytäväjärjestelyjä 

(varastokoppien koko yli 50 neliömetriä): 

• 900 + varatie = vähimmäisedellytys 

• 1200 + varatie = lähtökohtatilanne 

• Jos uloskäyntiovi halutaan osaksi isoa nosto-, 

taitto- tai kippiovea tmv., niin kynnyksen on 

täytettävä uloskäytäväoven vaatimukset. 

 

LINJAUS 



125 § 

Rakennuslupa 

 
• Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. 

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

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

• Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen rakennuksen vaippaan tai 
teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja muutostyöhön, 
jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen 
energiatehokkuuteen. Rakennuslupaa ei kuitenkaan tarvita, jos 
kyseessä on rakennus, jonka energiatehokkuutta ei tarvitse 117 g §:n 
2 momentin nojalla parantaa. (21.12.2012/958) 



• ”Energiatehokkuutta on parannettava 
rakennuksen tämän lain mukaan rakennus- tai 
toimenpideluvanvaraisen korjaus- ja 
muutostyön tai rakennuksen käyttötarkoituksen 
muutoksen yhteydessä, jos se on teknisesti, 
toiminnallisesti ja taloudellisesti 
toteutettavissa.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 

energiatehokkuutta käsittelevässä kohdassa 

117 g § (21.12.2012/958) vaaditaan:  

 



• Ympäristöministeriön esityksissä perustelujen tekemistä 
on luonnehdittu seuraavilla tavoilla [5]:  

• Teknisesti toteutettavalla tarkoitetaan ratkaisua, joka 
suunnitellaan ja toteutetaan siten, että muun muassa 
kosteustekniset, palotekniset, äänitekniset sekä 
sisäilmasto-olosuhteiden ominaisuudet eivät heikkene.  

• Toiminnallisesti toteutettavalla ratkaisulla tarkoitetaan 
ratkaisua, jonka seurauksena rakennuksen käyttäminen 
aiottuun käyttötarkoitukseensa ei merkittävästi heikkene 
verrattuna alkuperäiseen ratkaisuun.  

• Taloudellisesti toteutettavalla tarkoitetaan tarkastelun 
perusteella kustannustehokkaasti toteutettavissa olevaa 
ratkaisua. Taloudellisessa tarkastelussa käytetään 
soveltuvin osin samoja muuttujia kuin kansallisien 
vaatimustasojen yleisessä arvioinnissa käytettävässä 
kustannusoptimaalisuuden laskennassa [6],[7].  

 



TUULETETTU YLÄPOHJA 

 Lämmöneristeen lisääminen tuuletettuun 

yläpohjaan on helppo tapa vähentää 

energiankulutusta. 
 

 Lämmöneristyksen parantamisen 

alentaa tuuletustilan lämpötilaa. 

→ kosteuden tiivistyminen ja homeen 

kasvu yläpohjassa lisääntyy 

→ yläpohjien vikasietoisuus heikkenee 
 

 Yläpohja on saatava ilmatiiviiksi aina kun 

lämmöneristystä lisätään! 

Kosteus- ja homeongelmia on havaittu paljon 

Etelä-Ruotsissa, mutta myös Suomessa. 

Kuva: Lars-Erik Harderup & Jesper Arfvidsson, Lund, Ruotsi 

Juha Vinha            16  



Juha Vinha            17  

Paine-erojakauma syntyy, jos 
tuloilmanvaihto on suurempi 
kuin poistoilmanvaihto. 

Ilmavuodot lisäävät 
energiankulutusta. 

Sisäilman kosteus virtaa 
rakenteisiin rakennuksen 
yläosasta. 

Mikrobien ja radonin virtaus 
sisälle on vähäistä. 

Vuotokohdat toimivat 
korvausilmakanavina. 

Tyynellä säällä ilmavuodot eivät 
aiheuta lisäenergian-kulutusta, 
mutta vetovalitukset 
lisääntyvät. 

Sisäilman kosteuslisä ei aiheuta 
haittaa rakenteille. 

Suuri riski alapohjasta tuleville 
mikrobeille ja radonille. 

Rakennuksen yläosan 
ilmavuodot lisäävät 
energiankulutusta. 

Rakennuksen alaosan 
ilmavuodot heikentävät 
LTO:n hyötysuhdetta. 

Kosteuskonvektioriski 
rakennuksen yläosassa. 

Vedontunne ja radonriski 
rakennuksen alaosassa. 

RAKENNUKSEN PAINE-EROT TALVITILANTEESSA 

Lämpötilaerojen ja ilmanvaihdon vaikutus 

1. Ylipaine sisällä 2. Alipaine sisällä 

(koneellinen poisto) 

3. Tasapainotettu ilmanvaihto 

(koneellinen tulo-poisto) 



Luvaton rakentaminen 

 
• Rakennustyön keskeytys MRL 180 § 

• Ilmoitettava asiasta poliisille esitutkintaa 

varten MRL 186 § 

• Ulkopuolinen tarkastus jo tehdylle työlle MRL 

150 c § 

• Lupamaksut korotettuna lisätyöstä johtuen 

 

 



• Rakennusvalvontaviranomainen voi lupahakemusta käsitellessään 

tai rakennustyön aikana vaatia rakennushankkeeseen ryhtyvältä 

riippumattoman ja pätevän asiantuntijan lausunnon siitä, täyttääkö 

suunniteltu ratkaisu tai rakentaminen sille säädetyt vaatimukset. 

• Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lausunnon, jos 

rakentamisessa käytetään sellaisia rakennuksen turvallisuuteen, 

terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen merkittävästi 

vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden 

toimivuudesta ei ole yleisesti varmuutta tai aikaisempaa 

kokemusta.  

150 c § (17.1.2014/41) 

Ulkopuolinen tarkastus 

 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132?search[type]=pika&search[pika]=ulkopuolinen tarkastus


• Ulkopuolista tarkastusta voidaan vaatia myös: 

• 1) jos rakentamisessa havaitaan tai epäillään tapahtuneen virhe tai 

laiminlyönti, jonka vaikutuksia tai korjaamista ei voida luotettavasti 

arvioida 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 aiheutuvista kustannuksista. 

 


