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Kannen kuva: Sigge Arkkitehdit Oy on suunnitellut Turun Maaherran Makasiinin viimeisimmän peruskorjauksen. Peruskorjaus 
valmistui 2016–2017 ja rakennuksessa on nykyään taidegalleria, ravintola ja toimistotiloja. Rakennuksen vanhin, Charles (Carlo) 
Bassin suunnittelema osa on 1830-luvulta. Henrikinkadun uudempi osa on vuodelta 1909. Rakennus suunniteltiin alun perin maa- 
herran hevostalliksi, vaunuvajaksi, liiteriksi ja navetaksi. Alkuperäisen käytön lisäksi rakennuksessa on lähes 200 vuoden histo-
riansa aikana ollut mm. asuntoja, maanmittauskonttori, posti, yliopisto ja hallinto-oikeus. Kannen suunnittelu Marina Fogdell. 
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14. Kansainvälinen Alvar Aalto Symposium 30.−31.8.2018 Jyväskylä

Asumisen uudet ratkaisut  
kaupunkiympäristöjen muutoksessa

Alvar Aalto Symposium on joka kolmas vuosi järjestettävä kansain-
välinen arkkitehtuuriseminaari, jonka tavoitteena on herättää 
keskustelua modernin arkkitehtuurin taiteellisista, yhteiskunnal-
lisista ja teknisistä haasteista sekä uusista innovaatioista.

Vuoden 2018 tapahtuman teema nostaa esiin ajankohtaisia asumi-
sen haasteita ja ratkaisuja muuttuvissa kaupunkiympäristöissä. Urbaa-
ni rakentaminen on jatkuvassa muutostilassa ja asuntotuotannon suuria 
haasteita ovat mm. energiankulutuksen pienentäminen, yhdyskuntara-
kenteiden tiivistäminen, lähiöalueiden rakennuskannan kunnostus- ja 
muutostyöt sekä muutokset asukkaiden ikärakenteissa. Luvassa on mo-
nipuolinen tapahtuma, jossa aiheita käsitellään sekä suunnittelun, tutki-
muksen että käytännön rakentamisen näkökulmista.

Alvar Aalto Symposiumissa kuullaan tänä vuonna kiinnostavia pu-
heenvuoroja asumisen ajankohtaisista aiheista. Puhujina on kansain-
välisiä asiantuntijoita, jotka lähestyvät aihetta laaja-alaisista ja monitie-
teisistä näkökulmista. Symposiumin puheenjohtajana toimii arkkitehti, 
professori, Markku Hedman.

Tapahtuman järjestää Alvar Aalto -akatemia/Alvar Aalto -säätiö yh-
teistyössä Jyväskylän kaupungin, Suomen Akatemian ja lukuisten mui-
den yhteistyökumppaneiden kanssa. Tapahtuma on englanninkielinen.

Symposiumin oheisohjelmassa on mm. arkkitehtuuriekskursioita ja 
Alvar Aalto -museossa, Jyväskylässä 8.6.−16.9.2018 esillä oleva näyttely 
Asuntomme probleemina. Alvar Aallon asuntoarkkitehtuuria.

 
Ohjelma, puhujaesittelyt ja liput tapahtuman englanninkielisiltä sivuilta 
osoitteessa www.alvaraalto.fi/alvaraaltosymposium 
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Alvar Aalto Symposium kokoontuu Alvar Aallon suunnittelemassa  
Jyväskylän yliopiston päärakennuksessa (1954–56). 
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Pääkirjoitus

Joustaako käyttötarkoitus?
tehtaita on muutettu onnistuneesti kulttuuri- ja 
muiksi keitaiksi.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla on kansainväli-
sestikin vertailtuna paljon tyhjää toimistotilaa. Kan-
takaupungissa on viimeisen vuosikymmenen aika-
na konvertoitu kymmeniä toimistokäytössä olleita 
rakennuksia asumiseen. Taloudellinen yhtälö toi-
mii niin kauan kun asuntojen hintataso halutuim-
milla alueilla kasvaa. Käyttötarkoituksen muutos on 
usein edellyttänyt pitkällisiä neuvotteluja kaavoi-
tus- ja rakennusviranomaisten kanssa. Muutokset 
voivat olla rakennusteknisesti raskaita, kun kalliita 
asuntoja ostavat asiakkaat ymmärrettävästi odotta-
vat rahoillensa vastinetta. 

Vuoden alusta voimaan tulleet rakentamismää-
räykset suhtautuvat asetus asetukselta hieman eri 
tavoin, milloin ja miten määräyksiä sovelletaan eri 
käyttötarkoitusmuutoksissa. Vaikka uudistuksen 
keskeisenä tavoitteena on ollut selkeyden lisäämi-
nen, jää soveltajalle pakosti liikkumavaraa. Raken-
nuksen ominaispiirteet tulee ottaa huomioon. Ra-
kennuksen käyttötarkoituksen kautta määrittyvät 
olennaiset tekniset vaatimukset, joita asetuksissa 
täsmennetään. Henkilöturvallisuuden varmistami-
seen suhtaudutaan aina huolella, eikä tilanne saa 
mennä ainakaan huonompaan suuntaan.

Joustaako käyttötarkoitus? Joustaa silloin kun 
kysyntä, rakennuksen ominaispiirteet ja yhdyskun-
nan haluttu muutos kohtaavat. Suunnittelulle pitää 
varata riittävästi aikaa.

1.5.2018
LAURI JÄÄSKELÄINEN

Rakennukset rakennetaan palvelemaan jotain 
käyttötarkoitusta. Alueiden käyttö eri tarkoi-
tuksiin on myös keskeinen osa alueiden käy-
tön suunnittelua. Eri toimintoja sovitetaan 

yhteen ja tavoitellaan lain edellyttämällä tavalla yh-
dyskuntarakenteen toimivuutta, taloudellisuutta ja 
ekologista kestävyyttä. Rakennusluvassa vahviste-
taan rakennukselle tai sen osalle käyttötarkoitus, joka 
pitkälti määrittää, millaisia vaatimuksia rakentamis-
määräyksistä suunnittelulle tulee.

Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen 
on laaja-alainen, lukuisia viranomaisia kiinnostava 
kysymys. Staattisina pysyviä yhdyskuntia ei käytän-
nössä ole. Kuluvan vuosikymmenen lopun jo hää-
möttäessä satavuotias itsenäinen Suomi elää jälleen 
kerran suurta rakennemuutosta. Valtaosa kunnista 
taantuu, asukasluku laskee ja väestö ikääntyy. Vain 
muutamassa kasvukeskuksessa toimeliaisuus on vi-
rinnyt pysyvästi. Asuntojen puute haittaa suotuisaa 
talouskehitystä.

Tyhjilleen pitkäksi aikaa jäävä rakennus on huo-
no vaihtoehto. Ilman käyttöä rakennus jää orvoksi. 
Vailla huolenpitoa on rappeutuminen usein nope-
asti etenevää. Rakennuksesta muodostuu myös ta-
loudellinen rasite sen omistajalle.

Suomessa on paljon onnistuneita esimerkkejä 
siitä, kuinka alkuperäistä käyttöä vaille jäänyt ra-
kennus on löytänyt uuden elämän. Tyhjilleen jää-
neet rautatieasemat, koulut, pappilat ja kasarmit 
ovat usein lähteneet kukoistamaan, kun uusi omis-
taja on laittanut koko sielunsa peliin ja taloudelli-
sia uhrauksia tehden rakennuksen pelastanut. Myös 

K
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Rakennussuojelusta nyt –
poimintoja Museoviraston 
näkökulmasta
Nykyaikainen rakennussuojelu on meillä nuorta. Sen kehitys sotien jälkeen 
liittyi laajempaan eurooppalaiseen kehykseen. Suomessa oli idulla uusia lin- 
jauksia aiemminkin, kuten asemakaavalaki 1931, mutta sota ja jälleenrakennus 
 katkaisivat kehityksen. Rakennussuojelulaki 1964 oli sekin alaltaan rajallinen.

E linympäristön raju muutos etenkin kaupun-
geissa oli shokkihoitoa rakennetulle ympä-
ristölle. Muutospaineita aiheuttivat liiken-
ne, asuinolojen kohentaminen, maaltapako 

sekä kaupunkikeskustojen uudistaminen. Samat il-
miöt näkyvät ajassamme myös tänään.

Taustalla kestävyyden tavoitteet
Rakennussuojelusta tuli 1970–1980-lukujen lapsi. 
Lähtökohdaksi muodostui Rakennussuojelukomite-
an mietintö 1974, jonka ajatukset kantoivat niin ra-
kennussuojelu-uudistukseen 1985 kuin maankäyt-
tö- ja rakennuslakiin vuosituhannen vaihteessa. Ko-
mitea määritteli rakennussuojelun kohteet, toimin-
ta-alueen ja aseman yhteiskunnassa. Kaupunki- ja 
yhdyskuntasuunnittelun merkitys kasvoi. Alan hal-
linto, ympäristöhallinto ja museolaitos, luotiin nekin 
1970–90-luvuilla.

Komitea toi kestävyyden tavoitteen suojelupoli-
tiikkaan. Rakennettu ympäristö nähtiin kansallisva-
rallisuutena. Komitea korosti rakennusten jatkuvaa 
kunnossapitoa sekä voimavarojen suuntaamista 
olemassa olevaan rakennettuun ympäristöön. Nä-
kemykset ovat yhä ajankohtaisia, kestävyyteen liit-
tyen tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin.

Kuluva vuosituhat on ollut osin edellä todetun 
tulosten haastamista. Rakennusperintölakia uudis-
tettiin kyllä myönteisesti. Valtionhallinnon raken-
teita on uusittu ja uusitaan, valtion ohjausta ja puut-
tumista on vähennetty. En pidä muutosta huonona, 
sujuvoittaminen ja mm. uusien käyttöjen helpotta-
minen ovat paikallaan. Kehitys ei myöskään saa joh-
taa rakentamisen ohjauksen ja maankäytön sisältö-
jen liialliseen ohentamiseen, saati kansalaisten vai-
kutusmahdollisuuksien kaventamiseen entisestään. 
Maankäyttö- ja rakennuslain vireillä oleva uudista-
minen on keskeinen asia myös rakennussuojelun 
tulevaisuudelle.

MIKKO HÄRÖ

Eduskuntatalo on harvoja valtion rakennuksia, joista ei tiu- 
kassakaan paikassa luovuttaisi. Sen äskettäin valmistunut 
korjaus ja uudistaminen, hienoine konservointioperaatioi- 
neenkin, ei ollut aivan halpa rakennushanke, mutta kohde oli 
vaivan ja panostensa arvoinen. Suojelu ei olennaisesti nos-
tanut kustannuksia, uudet tilat ja tekniset uudistukset veivät 
rahasta suuren osan.
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Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat uudis-
tuneet. Aiemmat päätökset ovat muodostaneet tiu-
kan ja kattavan paketin. Uudet, 1. huhtikuuta 2018 
voimaan tulleet tavoitteet valmisteltiin tiukassa po-
liittisessa ohjauksessa. Prosessin alussa tavoitteita 
haluttiin selkeyttää ja konkretisoida, mikä ei kuiten-
kaan toteutunut.

Poliitikkojen intressinä näyttää olleen tavoittei-
den sisältöön sinänsä liittymätön halu olla puuttu-
matta kunnalliseen itsehallintoon. Tässä itsehallin-
non luonne on kyllä ymmärretty väärin. Kunnilla on 
kaavoitusvallan haltijoina ollut ja on entistä enem-
män vapaus ratkoa itse miten ne tavoitteita toteut-
tavat. Ajatus siitä, ettei maankäytössä olisi kuntiakin 
ohjaavaa valtakunnallista, vastuullista kokonaisnä-
kemystä, on melkeinpä pelottava.

Tavoitteet ovat supistuneet tuntuvasti, hyvä niin. 

Aiemmin mentiin yksityiskohtiin ja tavoitteet olivat 
sisäisesti ristiriitaisia. Aiemmasta jaosta yleis- ja 
erityistavoitteisiin on luovuttu. Jälkimmäiset olivat 
kaikkia kaavatasoja sitoneita ja koskivat myös kes-
keistä kulttuuriperintöä. Nyt päätöksen ohjaus- ja 
oikeusvaikutukset ovat auki ja muodostunevat tuo-
mioistuimissa MRL:n sisältötavoitteiden pohjalta.

Museovirasto seurasi valmistelua varsin etääl-
tä. Oma huoleni oli, jäisivätkö kulttuuriympäris-
tötavoitteet kokonaan pois. Näin ei onneksi käy-
nyt. Päätös edellyttää aiempaan tapaan että valta-
kunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja 
luonnonperinnön arvot, kohteiden alueellinen mo-
nimuotoisuus ja ajallinen kerroksisuus turvataan.

Itse tavoite on kulttuuriympäristön osalta kirjat-
tu sinänsä niukasti: Huolehditaan valtakunnallises-
ti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonpe-
rinnön arvojen turvaamisesta.

Päätöksen mukaan suomalaisen kulttuuriympä-
ristön kokonaisuus perustuu viranomaisten laati-
miin valtakunnallisiin inventointeihin, jotka koske-
vat valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita, 
valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuu-
riympäristöjä (RKY) ja valtakunnallisesti merkittä-
viä arkeologisia kohteita. On kiusallista, että ympä-
ristöhallinnossa pitkään valmisteltu maisema-alu-
eiden päivitysinventointi on jo pitkään ollut juut-
tuneena ympäristöministeriöön. Syy on poliittinen 
– inventoinnin tullessa julkisuuteen sitä vastaan 
kampanjoitiin jopa sosialisoinnin peikolla.

Valtion puuttumisen ja ohjauksen johdonmukainen vähen- 
täminen korostaa kansalaisten ja yhdistysten, niin kolman-
nen kuin ns. neljännenkin sektorin merkitystä. Niitä tar-
vitaan myös suojelussa kuntien usein suppeiden piirien pää- 
töksenteon vastapainoksi. Kuvassa kirjauksia Suomen kan-
sallismuseoon kootuista kirjauksista kun ihmisiltä kysyttiin, 
mitä he pitävät kansallisaarteina.

Wileniuksen telakka Porvoossa  on yksi harvoista säilyneistä 
perinteisistä veneveistämöistä ja telakoista, puuveneen-
omistajien paratiisi. Porvoon kaupunki tunkee telakkaa ah- 
taalle, samaan aikaan nouseva vesi kertoo kuinka ilmas-
tonmuutoskin osaltaan uhanalaistaa rakennusperintöä.
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Energiatehokkuus ja suojelu
Energiatehokkuusnormit ovat koskeneet 2013 alkaen 
myös korjausrakentamista. Luonnonvarojen säästä-
minen ja kestävyys ovat rakennussuojelunkin ydintä. 
Huonosti sovellettuina normien jälki on silti pahem-
paa kuin 1970-luvun alkupuolen öljykriisin jälkeen.

Laskennallinen energiatehokkuus ei ole sama 
kuin rakennuksen ekologinen tai muu kestävyys, 
etenkään sen koko eliniän mitassa. Rakennusten 
muuttaminen laskennallisesti säästävään suoritus-
tasoon tuottaa liian helposti uusia ongelmia. Nyky-
ratkaisut eivät useinkaan toimi vanhempien raken-
teiden kanssa saati vähennä energiankulutusta.

Kun 1960–70-luvuilla purettiin kasvuoptimismin 
hengessä kokonaisia rakennettuja alueita, tehdään 
purkutyöt nyt entistä enemmän rakennusten sisäl-
lä. Niitä muutetaan laskennallisen energiatehok-
kuuden ja koneellisen ilmanvaihdon ehdoilla. Myös 
suojelukohteita, vaikka juuri suojelun perusteella 
määräyksistä voidaan poiketa. Ja vaikka suojelu tar-
koittaa rakennusten ominaisuuksien ymmärtämistä 
ja huomioimista, historiallisten arvojenkin säilyttä-
mistä. Suunnittelijoiden velvollisuushan on esittää 
tätä tukevia innovatiivisia ratkaisuja. Omistajan ja 
rakennuttajan velvollisuus puolestaan on edellyttää 
tällaisia ratkaisuja. Ja rakennusvalvonnan velvolli-
suus on turvata että näin myös tapahtuu.

Museoviraston huolena on, että olemme taas 
1960–1970-lukujen tapaan unohtaneet perintei-
sen, yksinkertaisen ja vikasietoisen rakentamisen. 
Massiivirakenteet ja luonnonmukainen ilmanvaih-
to ovat ylivoimaisia verrattuina yliteknisiin järjestel-
miin. Tuodaan ne takaisen rakentamiseen, otetaan 
oppia koetelluista ratkaisuista.

Tietoa Museoviraston verkkojulkaisuista
Museovirasto on tuottanut entistä enemmän verkko-
julkaisuja, joilla otetaan kantaa ja taustoitetaan myös  
rakennussuojelun nykytilaan.

Itsenäisyyden juhlavuonna ilmestynyt Sadan 
vuoden satoa (www.sadanvuodensatoa.fi/) esitte-
lee Museoviraston ja sen edeltäjän Muinaistieteel-
lisen toimikunnan työtä. Tarinoista syntyy täyteläi-
nen kuva kulttuuriympäristön vaalimisen vaiheista. 
Mukana ovat mm. linnat ja linnoitukset, kirkot, ase-
makaavalaki 1930-luvun alussa, rakennussuojelu-
komitea, rakennussuojelun lainsäädäntö, puukau-
pungit, teollinen perintömme, keskeisiä suojelu-
kiistoja, asemakaavoitus ja modernismin arkkiteh-
tuurista huolehtiminen.

Toinen, erittäin ajankohtainen julkaisu esittelee 
sotien jälkeisiä koulurakennuksia (www.koulura-
kennus.fi). Kouluja, joiden todelliset tai liioitellut-
kin sisäilmaongelmat ovat päivittäin julkisuudes-
sa. Kouluja, jotka ovat laajalti jäämässä käytöstä. 
Kouluja, joita halutaan korjauskelvottomina pur-
kaa. Koulurakennukset ovat vuosikymmenten ajan 
muuntuneet uusin tarpeisiin ja opetusmenetelmi-
en uudistuksiin. Vanhatkin koulutalot ovat sopeutu-
neet opetuksen muutoksiin ja tukeneet luovaa kehi-
tystä. Innostava oppimisympäristö ei ole koulutalon 
iästä kiinni.

Sivusto kertoo 1950-, 1960- ja 1970-luvun kou-
lutalojen arkkitehtuurista, rakenteista ja taloteknii-
kasta. Lisäksi esitellään hyviä koulurakennusten in-
ventointeja maamme kaupungeista sekä esimerkil-
lisiä korjaushankkeita. Perushavaintoja ovat mm. 
että talotekniikkaa oikein käyttäen ei synny ongel-
mia, ja koulut ovat myös korjattavissa. Yllätys ei lie-
ne sekään, että ulkoistetusta ja kilpailutetusta yllä-
pidosta seuraava kohteiden huono tuntemus johtaa 
ongelmiin.

Valtiolle rakennettu
Valtiolle rakennettu -sivustolla (www.valtiolleraken-
nettu.fi) puolestaan kerrotaan valtiosta rakennuspe-
rintönsä vaalijana. Hyvä traditio ei ole vielä täysin 
katkennut vaikka uhanalainen onkin.

K
uva: M

ikko H
ärö

Perinteinen kivikaupunki on kestävyyttä parhaimmillaan; pitkäikäistä, energiatehokasta, arvostettua, kompaktia. 

Tilaajapalvelu puh. 0207 476 401www.rakennustietokauppa.fi
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Sotien jälkeen yhteiskunnan tarpeisiin vastat-
tiin mm. virastojen, hoivalaitosten, tutkimuslaitos-
ten ja yliopistojen verkostolla sekä yhteiskuntake-
hityksen ohjauksella. Valtio kirjaimellisesti rakensi 
hyvinvointivaltiota. Valtaosa julkisista rakennuksis-
ta onkin viime vuosikymmeniltä. Valtion suojelu-
politiikan suurin haaste onkin tunnistaa ja vaalia 
1940–2000-lukujen kulttuuriperintöä. Perinteisem-
mät monumentithan on jo turvattu.

Valtion vastuut rakennusperinnön hoidosta ovat 
yhä huomattavat yksityistämisistä, kuten yliopisto-
kiinteistöjen yhtiöittämisestä huolimatta. Museovi-
raston analyysi (2015) osoitti, että valtion silloisis-
ta 11 000 rakennuksesta peräti viidennes sijoittui 
valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin ym-
päristöihin. Osuus on ratkaisevasti suurempi kuin 
keskimäärin. Valtion kiinteistönhaltijat Senaatti-
kiinteistöt, Metsähallitus ja Liikennevirasto ovat rat-
kaisevassa asemassa kansallisen kulttuuriperinnön 
turvaajina. Liikenne- ja viestintäministeriön hallin-
toa uudistetaan parhaillaan, ja hallinnonalan ra-
kennusperintö saattaa tästä hyvinkin kärsiä.

Valtiolle rakennettu -sivusto tarjoaa tietoa eten-
kin suuremmille kiinteistönomistajille, myös yksi-
tyisille. Perusajatuksena on, että olevat rakennukset 
ja rakenteet ovat voimavara. Voimavaran aktiivinen, 
hyvä hoito turvaa rakennusten käytettävyyden ja sa-

malla kulttuurihistoriallisten merkitysten ja arvojen 
välittymisen tuleville polville. Korjauksiin ryhdyttä-
essä harkinta, riittävät mutta ekonomiset selvityk-
set sekä muutosten minimoiminen vähentävät kus-
tannuksia. Jos käyttöjen turvaaminen vaatii tiloihin 
muutoksia, kannattaa ne suunnitella rakennuksen 
ominaispiirteisiin tukeutuen. Edellä todettu pätee 
kaikkiin, uusiinkin rakennuksiin ja myös niihin joi-
ta ei haluta pitää varsinaisina arvokohteina.

Erkki Virtanen pohti vuonna 2017 laatimas-
saan selvityksessä (Valtion rahoittaman rakentami-
sen ongelmat, Valtioneuvoston kanslia) aiheuttaako 
suojelu ongelmia projektinhallinnassa. Ei aiheuta. 
Hän totesi: ”…nykyiseen käytäntöön ei liity mainitta-
via ongelmia, kunhan suoje-
lukysymykset otetaan hank-
keessa ajoissa huomioon.” 
Tähän näkemykseen on help-
po yhtyä. ■

Filosofian maisteri Mikko Härö. Osastonjohtaja. 
Museovirasto, kulttuuriympäristöpalvelut.

Tilaajapalvelu puh. 0207 476 401www.rakennustietokauppa.fi
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asetusten valmistuminen vasta viime hetkillä.
”Rakennuslupahakemuksia jätettiin ruuhkaksi 

asti viime vuoden puolella, kun ei tiedetty tarkasti, 
mitä on tulossa. Pääosin muutokset ovat alan kan-

nalta järkeviä ja yhtenäistävät käytäntöjä. Eten-
kin käyttöturvallisuus- ja esteettömyysmää-

räyksien muutoksilla tulee olemaan mer-
kittävä vaikutus käytännön rakentami-
seen”, Koponen arvioi.

Lehtinen ei näe lupien hakemises-
sa oleellista ongelmaa syntyneen, vaik-

ka asetusten tarkennuksia tuli vielä kalk-
kiviivoillakin. Keskeinen sisältö oli ollut jo 

laajalti tiedossa, ja viimeisimmät veivät vaa-
timuksia kevyempää suuntaan.

”Hiukan se hankaloitti, kun ei oltu varmoja 
 voimaantulevista määräyksistä, mutta oli-

han mahdollisuus jättää lupa puutteelli-
senakin. Anomuksen jättöpäivähän sii-
nä ratkaisee. Ja todellakin viimeisimmät 
asetukset lievensivät tasoa, kuten Teppo 

sanoo. Uuteen aikaan siirtymistä pyrittiin 
myös helpottamaan intensiivisellä koulu-

tuksella. Oulussa ja Helsingissä yhteensä 
1400 ammattilaista oli paikalla. Jalkautusta teh-

dään monilla paikkakunnilla kovasti ja siten 
avitetaan uuteen tilanteeseen sopeutumis-

ta”, Seppälä kertoo suunnitelmista.

Kärkikaupungit kantavat päävastuun
Uuteen määräysrakenteeseen siirryttyä 

onkin Koposen mielestä syytä paneutua 
tarmolla yhteisten käytäntöjen tuottami-

seen ja jättää hetkeksi taka-alalle asetukset, 
joiden merkitystä on hänestä liikaakin korostettu.

”Käytännön rakentamisessa tarvitaan sitä 
tulkintaa, joka perinteisesti on ollut ympäristömi-

nisteriön ohjeissa, ja joista suurin osa nyt puuttuu. 
Ja sen puutteen purkamisessa on erittäin arvokasta 
kärkikaupunkien Topten-toiminta.”

Uuden rakenteen vaatimien tulkintojen vaiku-
tusta koko alan kehittymiseen Lehtinen pitää mer-
kittävänä.

”Asetustasolla kerrotaan vaatimustaso ja perus-

Yhtenäiset käytännöt parantavat 
kustannustehokkuutta!
Kolme rakentamisen määräysten uudistuksen tuntevaa konkaria kokoontui 
saman pöydän ääreen keskustelemaan muun muassa uudistuksen 
vaikutuksista ja siitä, keitä uudistus eniten koskee.

Vanhan, 1970-luvulta peräisin olleen rakenta-
mismääräyskokoelman uudistamisen lähtö-
laukauksena oli vuoden 2013 alussa voimaan 
tullut maankäyttö- ja rakennuslain muutos. 

Sillä kumottiin vanhat rakentamismääräykset 
siten, että ne olivat siirtymäsäännöksellä 
voimassa enintään 5 vuotta.

”Nyt ollaan uuden ajan alussa, ja ero 
on vanhaan suuri. Ministeriöstä ei tule 
asetuksentasoisia ohjeita, mutta perus-
telumuistiot ovat aiempaa laajempia ja 
kattavampia. Ohjeita voidaan kyllä jul-
kaista, mutta ne pitäytyvät asetuksen ja 
sen perustelujen puitteissa eivätkä ole mi-
tenkään sitovia”, tarkentaa asiantuntijatapaami-
sen alussa ympäristöministeriön uutta lin-
jaa rakennusneuvos Teppo Lehtinen.

Saman pöydän ääreen uuden mää-
räysrakenteen vaikutuksia kokoontuivat 
pohtimaan myös Rakennustarkastusyh-
distys RTY:n puheenjohtaja Pekka Sep-
pälä ja Rakennusteollisuus RT:n johtaja 
Antti Koponen.

Koko alan aktivoiduttava
Muutos on todellakin suuri ja vaatii alan toi-
mijoiden merkittävää aktivoitumista. Paine 
on kohdistunut ja kohdistuu jatkossakin 
erityisesti rakennustarkastajiin. 

Määräykset annetaan edelleen toki 
ympäristöministeriön tai valtioneuvos-
ton asetuksina ja niille laaditaan perus-
telumuistiot. Mutta kun tavoitteena on 
rakentamista koskevan sääntelyn selkeys 
sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja enna-
koitavuus, tarvitaan vanhaa aikaa oleellisesti 
enemmän rakennusvalvontojen yhteistoimintaa 
yhtenäisten tulkintojen aikaansaamiseksi.

”Puhuisin tulkintojen sijasta mieluummin yhtei-
sistä käytännöistä. Tulkinta tuntuu sanana liian voi-
makkaalta eikä sovi nykyiseen ajattelutapaan”, täs-
mentää Seppälä.

Uuteen aikaan astuttaessa vuodenvaihteessa ai-
heutti oman ongelmansa ministeriön muutamien 

RISTO PESONEN

Teppo 
Lehtinen

Pekka 
Seppälä

Antti 
Koponen
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telumuistio avaa sitä vaatimustasoa. Hallinnon jat-
kuvuuden kannalta on tärkeätä tietää, mitä määräyk- 
sen esittelijä on pohtinut pykäliä laatiessaan. Lisäksi 
perustelu toimii myöhemminkin lukutulkkina esit-
telijän ajatuksille.”

Muutos pohjaa vuonna 2013 tulleeseen lakiin. 
Silloin piti lähteä miettimään, miten rakenne olisi 
järkevä järjestää. Ministeriöstä ei enää saanut antaa 
tulkintoja, ja ne oli poistettava.

”Se on parantanut ja tulee parantamaan kaikki-
en rakentamisen osapuolten välillä yhteistoimintaa. 
Vuorovaikutuksen kautta se kehittyy kontakteissa 
molempiin suuntiin. Tulkintoja pohtiessaan raken-
nusvalvonnat ovat alan muiden osapuolten kans-
sa kontaktissa, ja rakennustarkastajat myös keske-
nään. Syntyy osaamisen ja taidon vaihtopinta, joka 
on parempi kuin vanha järjestely, jossa ”ylhäältä” 
tulivat ohjeet”, Lehtinen hehkuttaa.

Yhteisiä käytäntöjä on valmiina puolensataa, mut-
ta Seppälä muistuttaa, etteivät ne kata kauttaaltaan 
asetuksia. Niissä linjataan nimenomaan sellaisia osia, 
joissa yhteinen käytäntö on katsottu tarpeelliseksi.

”Ne, jotka tuntuvat hyviltä ja joustavilta, pide-
tään sellaisenaan. Jos taas saadaan kentältä palau-

tetta, niin mehän muutamme käytäntöjämme. Ra-
kennustarkastajien palaverissa todettiinkin, ettei 
me olla yli-ihmisiä, niin että kaikki asiat loksahtai-
sivat aina kerralla kohdalleen.”

Tätä menettelyä Koponen pitää oikeana ja käy-
täntöjen tuleekin olla jatkuvasti kehittyviä. Ne ovat 
vielä tuoreita, eikä kentältä ole ehtinyt tulla suurem-
min palautetta. Eräitä määräyksiin epähuomiossa 
tulleita virheitä ollaankin jo sujuvasti korjaamassa.

Rakennusvalvonnat laadusta huolehtimaan
Seppälä korostaa kustannustehokkuuden parane-
van, kun alan kaikkien toimijoiden kanssa toimitaan 
yhteistyössä.

Joulukuussa yleisölle avautuva Helsingin uusi keskustakirjasto Oodi on kansainvälisen arkkitehtuurikilpailun tulos. 
Arkkitehtitoimisto Ala nousi voittajaksi. Aaltoilevassa julkisivussa tulee näkymään niin lasia, puuta kuin hiukan kiveä.

”Käytännön rakentamisessa 
tarvitaan sitä tulkintaa, joka 
perinteisesti on ollut ympä-
ristöministeriön ohjeissa, ja 
joista suurin osa nyt puuttuu.”

K
uva: Lauri Jääskeläinen
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”Jatkossa ei enää tarvita monia eri ratkaisuja 
kunnasta riippuen. Niin saadaan yhteisiä käytäntö-
jä ja päästään eroon turhauttavasta nykymenette-
lystä. Talotehtaan seinällähän on ollut jopa 50 rat-
kaisumallia riippuen siitä, mihin kuntaan talotoimi-
tus on menossa.”

Lehtinen pitää täysin mennyttä aikaa olevana, 
jos ministeriöltä  tulisi tarkkoja teknillisiä ohjeita. 
Tuloksena olisi staattinen, ei-ajassa-elävä järjestel-
mä. 

”Ohjeiden muokkaamisen tulee tapahtua siellä, 
missä toiminta on, ja se on rakennusvalvonnan taso. 
Siellä ollaan vuorovaikutuksessa alan kanssa ja pys-
tytään laatuketjusta huolehtimaan. On muistettava, 
että määräykset eivät ole ainoa laatua ohjaava teki-
jä, vaan pohja luodaan myös sopimustekniikalla ja 
läpinäkyvyys on tärkeätä.”

Enää ei odotella määräyksiä ”ylhäältä”
Koponen ja Seppälä toivovat, että ministeriön asetus-
ten lisäksi saadaan ministeriön ohje, miten asetusta 
tulkitaan. Luonnollisesti myös ministeriön oppaat 
ovat tervetulleita perustelumuistioiden lisäksi.

”Yksi oikea tulkinta tarvitaan, mutta vain yksi. 
Sitten on muita, joiden toimivuus tulee selvittää pe-
rustellusti – vaikkapa Toptenin toimesta. Pitää olla 
mahdollisuus poiketa siitä yhdestä tulkinnasta ja et-
siä muutakin tapaa”, Koponen korostaa vaihtoehto-
jen tarvetta.

Rakennustarkastajat ovat valmiit kantamaan täs- 
tä vastuuta. Tarkoitus ei todellakaan ole, että ala 
odottelee, koska niitä määräyksiä tulee ylhäältä.

”Tietenkin hanke- ja tapauskohtainen säädös-
tulkinta on aina päätöksen tekijällä, mutta yhteiset 
valtakunnalliset käytännöt antavat selkänojaa päät-
täjälle”, Seppälä muistuttaa.

Kärkikaupunkien yhteistyöllä käynnistyneeseen 
säädösten tulkintatyöhön on mahdollista tulla mui-
denkin mukaan. Tällä hetkellä Toptenissä on muka-
na 16 kaupunkia.

”Kyllä nyt lähdetään tekemään läpinäkyviä, jär-
keviä, toteuttavia yhteisiä käytäntöjä, joista aina tie-
detään, kuka on niitä tehnyt. Siitä syntyy koko alal-
le vahvaa vastuullisuutta! Betonivaurio osoitti, että 
määräykset luovat pohjan, ja viranomaisohjetta ei 
tarvitse määrittelemään jokaista risausta, vaan yh-
teisesti voidaan sopia menettelytavoista.”

RTY:n puheenjohtajana Seppälä on vakuuttu-
nut, että laajentuvan Toptenin rakennusvalvonnat 
ovat sitoutuneet yhdessä hyväksyttyihin asetusten 

käytäntöihin ja ovat valmii-
ta tekemään tarpeen mukaan 
lisää laatukortteja. Hän toi-
voo lähitulevaisuudessa kat-
tavasti Suomessa sitoudutta-
van niihin. ■

Diplomi-insinööri, vapaa toimittaja Risto Pesonen.

Kantavien 
rakenteiden 
laatuvastuuta 
selvennetään
Rakennustarkastajien mukaan ei ympä-
ristöministeriön vuoden 2014 asetuksen 
suunnitelma kantavien rakenteiden laa-
dunvarmistamiseksi ole muodostunut 
vallitsevaksi käytännöksi. Siksi he ovat yh-
dessä valmistelleet laadunvarmistukseen 
liittyviä erityistoimenpiteitä.

Niissä esitetyistä vastuista on syntynyt 
tiukkaakin keskustelua erityisesti raken-
nesuunnittelijoiden puolelta, jotka pitävät 
vääränä asettaa konstruktööri vastuun-
kantajaksi laadun todentamisesta. Suun-
nittelijoiden mukaan laatu ja sen varmista-
minen tehdään työmaalla, joten vastuukin 
tulee palauttaa urakoitsijalle ja vastaavalle 
mestarille.

Toimenpiteisiin on odotettavissa tarkis-
tuksia, sillä SKOL:n ja RT:n vetämänä ollaan 
laatimassa kantaville rakennusmateriaa-
leille malliasiakirjat, miten käytännössä 
rakennusvalvonnan vaatimus toteutetaan.

”Nyt ollaan hiukan sekavassa tilantees-
sa, sillä rakennustarkastajat eivät itsekään 
oikein tiedä, mitä tulisi vaatia. Yhteistuu-
min haetaan tasapainoa, mikä on toteu-
tuksen valvonnassa suunnittelun rooli ja 
mikä työmaan. Tarkassa syynissä ovat kan-
tavien rakenteiden laadunvarmistuksen 
prosessin kriittiset kohdat suunnittelupöy-
dältä valmiiseen rakenteeseen asti. Jotain 
konkreettista vastuunjaosta syntyy kesän 
kuluessa”, kertoo Antti Koponen RT:stä.

”Nyt lähdetään tekemään 
läpinäkyviä, järkeviä, toteuttavia 
yhteisiä käytäntöjä, joista aina 
tiedetään, kuka on niitä tehnyt.”
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ohjeistettu opiskelija-asuntojen aputilojen mitoitta-
mista irtaimistovarastojen, polkupyörien säilytysten, 
varastojen ja kiinteistön hoidon tilojen osalta. Muina 
yhteistiloina tulee osoittaa ainakin pesula ja kuivaus-
huone, keittiötilalla varustettu kerhotila ja talosauna 
sekä esteettömyysasetuksen mukainen wc-tila.

Valtioneuvoston asetus rakennuksen esteettömyy-
destä muokkasi ovivaatimuksia. Ovileveysvaatimus 
ei koske enää saunaa, mutta koskee parveketta ja te-
rassia. Pientalossa ovileveysvaatimukset koskevat 
vain sisääntulokerrosta. Ulko-oven ovileveys mää-
räytyy paloasetuksen mukaan.

Esteettömyysasetuksen osalta on tulkintoja, suo-
situksia ja poikkeamisharkintaa. Pientalojen pääul-
ko-oven ovileveydeksi suositellaan vähintään 10M 
paloasetuksen salliman 9M-oven sijasta.

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyt-
töturvallisuudesta päivitti porras- ja lasivaatimuk-
sia. Yksinomaan varatienä käytettävän ja asunnossa tai 
majoitustilassa muihin kuin asumista palveleviin vält-
tämättömiin tiloihin johtavan portaan nousu voi olla 
enintään 220 millimetriä ja etenemän on oltava vähin-
tään 220 millimetriä. Portaassa ja luiskassa on oltava 
käsijohde molemmilla puolilla syöksyä. Asunnoissa ei 
voi enää käyttää 6 mm:n tasolasia turvalasin asemasta.

Lopulliset käytännöt odottavat ympäristöminis-
teriön ohjeen valmistumista. IV-konehuoneeseen 
on rakennettava vähintään 220/220 nousu- ja ete-

Nostoja säännösmuutoksista 
ja yhtenäisistä käytännöistä
Rakennusvalvonnat sekä Rakennusteollisuus RT ry, RAKLI ry, SKOL ry ja 
RALA ry ovat yhteistyössä laatineet rakentamista sujuvoittavia yhtenäisiä 
käytäntöjä. Yhtenäisiä TOPTEN-käytäntöjä tunnustavia rakennusvalvontoja 
on nyt 16. Tervetuloa mukaan!

Käytäntöjä päivitetään soveltamiskokemusten 
perusteella tarpeen mukaan. Käytännöt tar-
kemmin osoitteessa www.pksrava.fi.

Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 
812/2017 ja rakennusvalvontojen tulkinnat tukevat 
hyvän rakentamistavan mukaisten riittävän väljien, 
helppohoitoisten, yleisiin tiloihin avautuvien teknisten 
tilojen sekä kuilu- ja hormivarausten suunnittelua.

Rakennusvalvontojen tulkinnan mukaan teknis-
ten tilojen yleisiin tiloihin avautuvuus täyttyy myös 
ulkokautta kuljettaessa. Rakennusoikeuden ylityk-
sen saa tehdä kuilua tai hormia rajaavien seinien 
ulkopintojen mukaan.

Kun vain IV-konehuoneeseen kulkua varten ra-
kennetaan kiinteä porras, jonka etenemä ≥220 mm 
ja nousu ≤220 mm, voi portaan vaatima tila ylittää 
sallitun kerrosalan. Jos rakennukseen rakennetaan 
useampi kuin yksi hissi ja yksi niistä on palomies-
hissi, joka on myös rakennuksen käyttäjien normaa-
lissa arkikäytössä, voi palomieshissi ylittää sallitun 
kerrosalan. Rakennusvalvonnat tulkitsevat yhtenäi-
sellä tavalla asunnon sisäisen portaan laskemista 
rakennuksen kerrosalaan.

Ympäristöministeriön asetus asuin-, majoitus- ja 
työtiloista mahdollistaa 16 neliömetrin opiskelija-
asuntojen rakentamisen, jos yhteisissä tiloissa on sa-
massa rakennuksessa riittävät oleskelu- tai muiden 
toimintojen tilat.

Rakennusvalvontojen yhtenäisellä käytännöllä on 

PASI TIMO

Kerros- ja kokonaisalan laskentaan on laadittu yhteinen laskentataulukko, joka huomioi myös lakimuutoksen.

http://www.pksrava.fi/
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nemävaatimuksen täyttävä kiinteä porras. Alle 700 
mm lattiasta ulottuvissa ikkunoissa on käytettävä 
aukipitorajoittimia, jotka ovat vapautettavissa vain 
erillisellä työkalulla, mikäli ikkunan avaaminen ai-
heuttaa putoamisvaaran. Vaihtoehtoisesti voi käyt-
tää ulkopuolista kaiderakennetta.

Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja 
viemärilaitteistosta sisältää maltillisia muutoksia. 
Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen il-
manvaihdosta huomioi painovoimaisen ilmanvaih-
don ja mahdollistaa seinäpuhalluksen. Asetukset an-
tavat tarkastusasiakirjamenettelyn mukaisille raken-
nusvaiheiden vastuuhenkilöille vastuita.

Rakennusvalvontojen käytännöt sisältyvät sisäil-
masto ja ilmanvaihto -oppaaseen sekä vesi- ja viemä-
rilaitteistot -oppaaseen, jotka on julkaistu talotekniik-
kainfo.fi-sivustolla. LVI-laitteistojen suunnittelun- ja 
toteutuksen perusteet -asiakirja esitetään lupahake-
muksen yhteydessä. Rakennusvalvonnat ohjeistavat 
myös painovoimaisen ilmanvaihdon määräystenmu-
kaisuuden täyttämisessä huomioitavissa seikoissa.

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen 
kosteusteknisestä toimivuudesta edellyttää kos-

teudenhallintaselvitystä ja kosteudenhallintakoordi-
naattoria sekä antaa tarkastusasiakirjamenettelyn mu-
kaiselle rakennusvaiheen vastuuhenkilölle vastuita.

Rakennusvalvonnat ohjeistavat kosteudenhal-
lintaselvityksen sisältöä. Jos hankkeessa ei käytetä 
Kuivaketju10-toimintamallia, on laadittava laajem-
pi kosteudenhallintaselvitys.

Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääni-
ympäristöstä haastaa pientalorakentajat kaikkia 
asuinrakennuksia koskevalla ulkovaipan ääneneristä-
vyysvaatimuksella. Asuntojen välinen sekä uloskäytä-
vän ja asunnon välinen ilmaääneneristysluku muut-
tui äänitasoeroluvuksi ja askeläänitasoluvun mitatta-
va alue laajeni entistä alhaisempiin taajuuksiin. Kaik-
ki aiemmin käytössä olleet välipohjaratkaisut eivät 
täytä uuden asetuksen askeläänitasolukuvaatimusta.

Rakennusvalvontojen suosituksilla ohjataan 
säännösten huomioimiseen. Pientalon rakentajal-
le on annettu ulkovaipan ääneneristyksen tauluk-
komitoitusmahdollisuus. Taulukkomitoituksen ar-
vot edellyttävät mm. ääniloukkujen rakentamista 
ristikkoyläpohjaa käytettäessä. Jos taulukkomitoi-
tuksen vaatimukset eivät täyty, edellyttää perusvaa-
timuksen täyttymisen varmistaminen erillistä huo-
nekohtaista laskelmaa.

Ympäristöministeriön asetus rakennusten palotur-
vallisuudesta täsmentää ja muuttaa käytäntöjä. P1-
paloluokan rakennuksen kerroslukurajat poistuivat, 
P2-paloluokan rakennuksen soveltamisala laajeni 
ja korkeusraja muuttui. P3-paloluokan kerrostalo ei 
enää ole mahdollinen. 3–4-kerroksinen kaupunki-
pientalo on P1- tai P2-paloluokkaa. Uloskäytävävaa-
timukset, puun käytön periaatteet julkisivuissa ja va-
rateissä sekä eristeiden käytön periaatteet päivittyi-
vät. Asunnon kerrostaso-oven sisäovi ei saa avautua 
enää sisäänpäin.

Rakennusvalvonnat ovat yhtenäistäneet raken-

Aukipitorajoittimen helppo vapautettavuus ei saa aiheuttaa 
putoamisvaaraa. 

Rakennuksen palotekninen korkeus. Rakennuksen ”poistumiskorkeus”.
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nuksen kerrosluvun ja paloteknisen korkeuden 
määrittämistä. Ullakon käyttötarkoituksesta riippu-
matta ullakkoa ei lasketa kerroslukuun. Rakennuk-
sen paloteknisen korkeuden määrittäminen saa en-
tistä suuremman merkityksen. Ullakolle sijoitettavi-
en tilojen paloturvallisuudelle tuoman vaativuuden 
kasvaminen huomioidaan määrittämällä rakennuk-
sen palotekninen korkeus ullakon yläpohjan läm-
möneristeen alapinnan mukaan ja määrittämällä 
rakennuksen poistumiskorkeus ullakon lattiapin-
nan mukaan. On linjattu myös korkeuden ja pois-
tumiskorkeuden määrittämisen periaatteita raken-
nettaessa rinteeseen tai pihakannen viereen.

Yhtenäisellä käytännöllä on myös korostettu ul-
koseinien lämmöneristekerroksen vaatimuksenmu-
kaisuuden osoittamista. Irtaimistovarastojen osal-
ta on linjattu, että irtaimistovarastojen, jotka eivät 
ole kellarikerroksessa, savunpoistoa ei saa järjestää 

osastoidun uloskäytävän kautta, mutta uloskäytä-
vää saa käyttää niiden sammutusreittinä. Merkittä-
vänä yhtenäistämistoimena voidaan pitää uloskäy-
tävän perusvaatimuksiin, mm. kerrostasojen sivu-
käytäviin, liittyvää käytäntöä.

P3-paloluokan pientalon paloturvallisuuden pe-
rusteista on laadittu laaja yhtenäinen käytäntö. Ra-
kennusvalvonnat suosittelevat vahvasti, että jokai-
sen poistumisalueen jokaiseen makuuhuoneeseen 
toteutetaan oma varatie. Varatie järjestyy helposti 
suunnittelemalla tuuletusikkuna vähintään 6M le-
vyiseksi. Varatieikkunan helposta avattavuudesta 
johtuen alle 700 mm lattiasta ulottuvassa varatieik-
kunassa on käytettävä ulkopuolista kaidetta, mikäli 
ikkunan avaaminen aiheuttaa putoamisvaaran.

Muita mainintoja. Kantavien rakenteiden toteutuk-
sen laatusuunnitelman ja sen toteutuksen valvontaan 
on kiinnitettävä asiantuntija. Kaupunkikuvallisen esit-
telyaineiston sisältöä, erityissuunnittelijoiden ja työn-
johtajien kelpoisuutta ja ulkomaisen suunnittelijan 
pätevyyden osoittamista on 
ohjeistettu. Rakenne- ja poh-
jarakennesuunnittelun yleisiä 
periaatteita on avattu. Kanta-
vien rakenteiden tuotekelpoi-
suuden varmentamista on oh-
jeistettu joidenkin ongelmal-
lisiksi havaittujen tuotteiden 
osalta. ■

Diplomi-insinööri Pasi Timo. Tarkastuspäällikkö. 
Vantaan rakennusvalvonta.

Pääpiirustusten sisällön laatuun kiinnitetään erityistä huomiota. 
Pääpiirustukset hyväksytään rakentamisessa noudatettavaksi. 

P3-paloluokan pientalon osastoinnin perusvaatimukset rajan suhteen.

Rakennusvalvontojen edellyttämässä savu- 
piippu- ja tulisijasuunnitelmassa esitetään 
mm. savupiipun yhteensopivuus tulisijasta 
savupiippuun johdettavien palokaasujen 
lämpötilan kanssa. 
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käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvois-
ta (788/2017) sekä ympäristöministeriön asetus uu-
den rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 
(1009/2017). Näiden lisäksi ympäristöministeriö on 
antanut ohjeen rakennuksen energiankulutuksen ja 
lämmitystehontarpeen laskennasta (kuva 1).

Soveltamisala
Energiatehokkuusasetusta sovelletaan sisäilmaston 
ylläpitämiseen energiaa käyttävän, katetusta seinäl-
lisestä rakenteesta koostuvan uuden rakennuksen 
suunnitteluun ja rakentamiseen. Asetus koskee myös 
rakennuksen laajennusta ja kerrosalaan laskettavan 
tilan lisäämistä. Näihin on annettu eräiltä osin ase-
tuksessa lievennyksiä.

Energiatehokkuusasetusta lukiessa ja sen sovel-
tamisalaa tarkasteltaessa on huomattava, että maan-
käyttö- ja rakennuslain 117 g §:ssä annetaan ne poik-
keukset, joihin vaatimuksia ei sovelleta. Vaatimuksia 
ei sovelleta 1) rakennukseen, jonka kerrosala on alle 
50 neliömetriä, 2) loma-asumiseen tarkoitettuun ra-
kennukseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi vä-
hemmän kuin neljän kuukauden ajan vuodessa, 3) 
määräajan paikallaan pysytettävään tai tilapäiseen 
rakennukseen, jonka käyttöaika on enintään kaksi 
vuotta, 4) teollisuus- ja korjaamorakennukseen, 5) 
muuhun kuin asuinkäyttöön tarkoitettuun maatila-
rakennukseen, jossa energiantarve on vähäinen tai 
jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakoh-
tainen energiatehokkuussopimus, 6) rakennukseen, 

Uuden rakennuksen energia- 
tehokkuusasetuksessa tavoitteena 
kustannusoptimaalisuus
Vuoden alusta voimaan tulleella ympäristöministeriön asetuksella uuden 
rakennuksen energiatehokkuudesta tavoitellaan parempaa kustannus-
optimaalisuutta, selkeytetään laajennuksia ja kerrosalaan laskettavan 
tilavuuden lisäämistä koskevia säännöksiä ja otetaan huomioon massiivi-
puurakenteen ympäristömyönteisiä ominaisuuksia. 

Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuk-
sen energiatehokkuudesta korvasi 1.1.2018 
lähtien aikaisemman Suomen rakentamis-
määräyskokoelman osan D3 vuodelta 2012. 

Uudistus johtui kahdesta eri muutostekijästä. Toi-
nen johtui Suomen rakentamismääräyskokoelman 
rakenteen mullistaneesta maankäyttö- ja rakennus-
lain muutoksesta, joka edellytti määräysten ja ohjei-
den selkeää eriyttämistä, ja toinen johtui rakennus-
ten energiatehokkuusdirektiivin velvoittamasta lähes 
nollaenergiarakennuksia koskevasta vaatimustasosta.

Lähes nollaenergiarakennus-termi tarkoittaa di-
rektiivin velvoitteiden valossa vaatimusten ylläpitä-
mistä kehityksen mukana. Se ei siis tarkoita sanan-
mukaisesti loikkaa lähes nollaan. Energiatehok-
kuuden vaatimustaso on asetettava lähelle kustan-
nusoptimaalista tasoa, mutta direktiivi ei edellytä 
energiatehokkuutta koskevien vaatimusten asetta-
mista tasoille, jotka eivät ole kustannustehokkai-
ta arvioidun taloudellisen elinkaaren aikana. Ener-
giatehokkuutta koskevia vaatimuksia on tarkistetta-
va säännöllisesti enintään viiden vuoden välein ja 
tarvittaessa saatettava ajan tasalle, jotta ne vastaavat 
tekniikan kehitystä rakennusalalla.

Energiatehokkuutta koskevat määräykset muo-
dostuvat kokonaisuudesta, johon kuuluvat lähes nol-
laenergiarakentamista koskeva maankäyttö- ja ra-
kennuslain muutos (1151/2016), ympäristöministeri-
ön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudes-
ta (1010/2017), valtioneuvoston asetus rakennuksissa 

PEKKA KALLIOMÄKI

Lähes nollaenergiarakentamista koskeva MRL:n muutos (1151/2016)

Kuva1. Energiatehokkuutta koskeva määräyskokonaisuus.
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jota käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskon-
nolliseen toimintaan, ja 7) laissa tarkemmin määri-
teltyyn suojeltuun rakennukseen.

Perusrakenteet ennallaan
Energiamääräysten perusrakenteet ovat säilyneet 
ennallaan. Keskeiset vaatimukset asetetaan kuten ai-
kaisemminkin E-luvulle, rakennuksen lämpöhävi-
ölle (vaipan, vuotoilman ja ilmanvaihdon lämpöhä-
viö), kesäajan huonelämpötilalle ja ilmanvaihtojär-
jestelmän ominaissähköteholle. Vaatimuksia on vain 
energiatehokkuusmielessä parannettu kustannus-
optimaalisuustavoitteen kannalta eräiltä osin. Uu-
tena mahdollisuutena asuinrakennuksissa voidaan 
vaatimusten täyttyminen E-luvun osalta osoittaa ra-
kenteellisella energiatehokkuudella, jolle asetukses-
sa esitetään omat vertailuarvot. 

E-lukuun muutoksia
Rakennuksen käyttötarkoitusluokan mukaista E-lu-
kua, eli laskennallista energiatehokkuuden vertai-
lulukua, on parannettu selvästi muiden kuin asuin-
rakennusten osalta. Asuinrakennuksissa E-lukuun 
ei ollut tarvetta tehdä merkittävää korjausta. Koska 
energiamuotojen kertoimia pienennettiin sähkön, 
kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen osalta, ei E-lu-
kuja voi suoraan verrata aikaisempiin. 

Käyttötarkoitusluokituksessa muutettiin ketjuta-
lon osana oleva rakennus kuulumaan erillisen pien-
talon kanssa samaan luokkaan ja asuinkerrostalo, 
jossa on asuinkerroksia enintään kahdessa kerrok-
sessa, kuulumaan rivitalojen kanssa samaan luok-
kaan. E-luvulle asetettua raja-arvoa ei kuitenkaan 
sovelleta 1) asunnon rakentamiseen asuinkerros-
talon ullakolle, 2) käyttötarkoitusluokan 1 mukai-
sen rakennuksen laajennukseen eikä kerrosalaan 
laskettavan tilan lisäämiseen, 3) sellaisen muun 
käyttötarkoitusluokan mukaisen rakennuksen laa-
jennukseen tai kerrosalaan laskettavan tilan lisää-
miseen, missä ilmanvaihdon tai lämmityksen jär-
jestämisessä voi käyttää olemassa olevaa ilman-
vaihto- tai lämmitysjärjestelmää, eikä loma-asumi-
seen suunniteltavaan pientaloon.

Puun ympäristömyönteisiä ominaisuuksia ote-
taan vaatimuksissa huomioon sallimalla massiivi-
puurakennuksissa E-luvun raja-arvojen ylitys 20 
prosentilla pientalossa, joissa lämmitetty nettoala 
on alle 150 neliömetriä, 15 prosentilla pientaloissa, 

joissa lämmitetty nettoala on yli 150 neliömetriä, ja 
10 prosentilla muissa rakennuksissa. Massiivipuu-
rakenteen paksuuden tulee olla vähintään 180 mm. 

Rakennukseen kuuluvalla laitteistolla ympäris-
töstä olevasta energiasta otettu energia siltä osin, 
kuin se on käytetty rakennuksessa vakioituun käyt-
töön perustuvan energiankulutuksen kattamiseen, 
vähentää ostoenergian tarvetta ja pienentää siten 
E-lukua. Rakennuksesta mahdollisesti ulos vietävä 
energia ei pienennä E-lukua.

Tasauslaskenta ja sähkön huipputeho
Rakennuksen lämpöhäviön laskennassa ei muutet-
tu vaipan U-arvojen tai ilmanvuotoluvun vertailuar-
voja. Ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton 
vuosihyötysuhteen vertailuarvoa sen sijaan nos-
tettiin 45 prosentista 55 prosenttiin. Vähintään 180 
mm:n puurakenteen lämmönläpäisykerrointa kos-
keva vertailuarvo on laajennettu koskemaan massii-
vipuurakenteita eli hirsirakenteen ohella myös ris-
tiinliimattua massiivipuurakennetta. Ilmanvaihto-
järjestelmän ominaissähkötehon enimmäisarvoja 
pienennettiin 10 prosentilla.

Kokonaan uutena vaatimuksena on, että suunnit-
telussa on otettava huomioon mahdollisuuksia säh-
kön huipputehon tarpeen pienentämiseksi ja sähkön 
ohjattavuuden parantamiseksi. Tämä tarkoittaa va-
rautumista sähkön kysyntäjoustoon ja sopeutumista 
vaihtelevan uusiutuvan energian tuotantoon.

Energiaselvitys ja rakennustyön tarkastusasiakirja
Määräystenmukaisuus osoitetaan energiaselvitykseen 
sisältyvillä tarkasteluilla. Energiaselvitys on päivitettä-
vä ennen rakennuksen käyttöönottoa, jos lupavaiheen 
energiaselvityksen perusteena 
oleviin suunnitelmiin on tullut 
muutoksia. Uutena vaatimuk-
sena on, että rakennusvaiheen 
vastuuhenkilön on tehtävä 
merkintä rakennustyön tarkas-
tusasiakirjaan siitä, että raken-
nustyö vastaa energiaselvityk-
sessä esitettyä. ■

Diplomi-insinööri Pekka Kalliomäki. 
Rakennusneuvos. Ympäristöministeriö, 
rakennetun ympäristön osasto

Lämpöhäviön tasauslaskennan vaiheet ja määräystenmukaisuuden osoittaminen.

Varaavan tulisijan asuinhuoneistoon tuot- 
tamaksi lämmitysenergiaksi voidaan las- 
kea enintään 3 000 kWh vuodessa tulisi-
jaa kohden, kun se aiemmin oli 2 000 kWh. 
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eroavaisuus lakien välillä. MRL 117 g §:n mukaan 
energiatehokkuusvaatimuksia ei sovelleta loma-
asumiseen tarkoitettuun asuinrakennukseen, joka 
on tarkoitettu käytettäväksi vähemmän kuin neljän 
kuukauden ajan vuodessa. Energiatodistuslaissa ei 
käyttökuukausien määrä johda energiatodistuksen 
hankintavelvoitteeseen. Energiatodistuslain 3 §:n 
mukaan kaikki sellaiset loma-asumiseen tarkoite-
tut rakennukset, joita ei käytetä majoituselinkeinon 
harjoittamiseen, ovat lain velvoitteiden ulkopuolel-
la. Energiatodistuslain soveltamisalan rajauksella 
vältetään vanhojen mökkien käyttöaikojen tutkimi-
nen ja energiatodistuksen edellyttäminen mökkejä 
myytäessä tai vuokrattaessa.

Toinen poikkeama soveltamisalassa koskee puo-
lustushallinnon rakennuksia. Energiatodistusta ei 
tarvita sellaiselle puolustushallinnon käytössä ole-
valle rakennukselle, johon tai jonka käyttöön liittyy 
salassa pidettävää tietoa.

Uusi energiatodistusasetus
Energiatodistuslain terminologisten muutosten joh-
dosta oli tarpeen muuttaa myös energiatodistusase-
tusta. Jotta vuoden alussa muuttuneet uuden raken-
nuksen energiatehokkuutta koskevat säädökset (ns. 
lähes nollaenergiarakentamisen säädökset) ja ener-
giatodistusasetus muodostaisivat johdonmukaisen 
kokonaisuuden, oli tarpeen muuttaa energiatodis-
tuksen laskentasääntöjä ja rakennusten ryhmitte-
lyä energialuokituksissa. Myös energiatodistuslo-
maketta ja sen täyttöohjeita päivitettiin ja selkeytet-
tiin. Vanha asetus kumottiin ja uusi ympäristömi-
nisteriön asetus rakennuksen energiatodistuksesta 
(1048/2017) tuli voimaan 1.1.2018.

Energiatodistuslaki ja  
-asetus muuttuivat
Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun 
osto- ja vuokraustilanteessa. Uudisrakentamisessa energiatodistus on 
apuväline energiatehokkuuden tavoitteiden asettamiseen.

Rakennuksen energialuokkaa kuvaava kirjain-
tunnus A:sta G:hen on tuttu kodinkoneiden 
energiamerkinnästä. On helpompi antaa ta-
voitteeksi A-luokan rakennus kuin antaa ra-

kennuksen energiatehokkuuden vertailuluvulle (E-
luku) lukuarvo, yksikkönä kWh

E
/m2 a.

Energiatodistus laaditaan uudisrakennuksel-
le rakennuslupaa haettaessa. Olemassa oleville ra-
kennuksille energiatodistus tarvitaan niitä myytä-
essä tai vuokrattaessa. Tietyissä rakennuksissa to-
distus on laitettava esille. Tällaisia ovat esimerkiksi 
rakennukset, joissa viranomainen tai laitos tarjoaa 
julkisia palveluja yleisön käyntien kohteena olevis-
sa tiloissa, joiden kerrosala yhdessä rakennuksessa 
ylittää 250 m2.

Lakiin muutoksia
Laki rakennuksen energiatodistuksesta ja ympäristö-
ministeriön asetus rakennuksen energiatodistukses-
ta tulivat voimaan 1.6.2013. Energiatodistuslakiin 
on tehty viime vuosina muutoksia, joista viimeisin 
lainmuutos (laki 755/2017) tuli voimaan 1.12.2017. 
Tuolloin muutettiin muun muassa lain 3 §:ää, jossa 
säädetään energiatodistuksen hankkimis- ja käyt-
tövelvollisuuden kohteena olevista rakennuksista. 
Energiatodistuslain pykäliin 9–11 tehtiin rakennuk-
sen energiatehokkuuden ilmaisemiseen liittyviä ter-
minologisia muutoksia.

Energiatodistuslain 3 §:n mukaan energiatodis-
tuksen hankkimis- ja käyttövelvollisuuden ulko-
puolelle jäävät rakennukset ovat lähes samat kuin 
MRL:n 117 g §:ssä luetellut, energiatehokkuusvaa-
timusten soveltamisalan ulkopuolelle jäävät raken-
nukset. Soveltamisalassa on kuitenkin muutama 

MAARIT HAAKANA
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Laskentasäännöt muutettiin yhdenmukaiseksi 
lähes nollaenergiarakentamisen säädösten kanssa. 
Esimerkiksi uimahallien, jäähallien, liikenteen ra-
kennusten, varastorakennusten ja erillisten moot-
toriajoneuvosuojien osalta poistuivat laskennallis-
ta ostoenergiankulutusta koskevat laskentasään-
nöt, jotka olisivat poikenneet lähes nollaenergiara-
kentamisen säännöksistä. Varaavien tulisijojen ja 
ilmalämpöpumppujen laskentasääntöjä muutettiin 
myös yhdenmukaisiksi lähes nollaenergiarakenta-
misen säädösten kanssa.

Rakennusten ryhmittely eri energialuokitusas-
teikoille muutettiin yhdenmukaiseksi uuden raken-
nuksen energiatehokkuutta koskevan asetuksen 
(1010/2017) kanssa. Esimerkiksi pienille asuinraken-
nuksille on kolme pinta-alaperusteista luokitteluas-
teikkoa, kun aiemmin asteikkoja oli neljä. Energiate-
hokkuusluokkien raja-arvot säilytettiin pääsääntöi-
sesti samoina kuin aiemmassa asetuksessa, vaikka 
energiamuodon kertoimia muutettiin vuoden 2018 
alussa voimaan tulleella valtioneuvoston asetuksella 
rakennuksissa käytettävien energiamuodon kertoi-
mien lukuarvoista (788/2017). Toisaalta uudisraken-
tamisen vaatimukset tiukentuivat lähes nollaener-
giarakentamisen säädösten voimaantulon myötä.

Energiatehokkuusvaatimukset täyttävä uusi ra-
kennus sijoittuu B-luokkaan, mutta B- ja C-luokan 
välinen raja ei ole energiatehokkuusvaatimusten 
raja-arvo. Kun minkään energialuokan raja ei liity 
energiatehokkuusvaatimusten raja-arvoon, selkey-
tyy energiatodistuksen ja energiatehokkuusvaati-

musten eri rooli. Energiatodistus luokittelee raken-
nuksen energiatehokkuutta ja mahdollistaa vertai-
lun eri rakennusten välillä. Todistuksella ei kuiten-
kaan osoiteta rakentamisen vaatimusten täyttymistä. 
Tämä hoidetaan energiaselvityksellä, jonka sisällös-
tä säädetään MRL:n nojalla annetussa uuden raken-
nuksen energiatehokkuutta koskevassa asetuksessa.

Energiatodistuksen ulkonäköön tehtiin muutok-
sia, jotta uusi todistus erottuisi helpommin aiempien 
säädösten mukaan laadituista todistuksista. Etusivul-
la otsikkoon lisättiin vuosiluku 2018 ja energialuokan 
tunnukseen alaindeksi 2018. Etusivulle on merkittä-
vä, onko todistus laadittu uuden rakennuksen raken-
nuslupaa haettaessa tai käyttöönottovaiheessa taikka 
olemassa olevalle rakennukselle. Olemassa olevalle 
rakennukselle todistuksessa on ilmoitettava raken-
nuksen havainnointikäynnin päivämäärä. Sivunu-
merointi ja todistustunnus on nyt jokaisella sivulla.

Etenkin uudisrakentamiseen tahdotaan tuoda 
energiatodistusasetuksen muutoksella ohjaavuutta 
ja kannustavuutta. Energialuokka A on saavutetta-
vissa aiempaa kohtuullisemmin ponnistuksin, mikä 
toivottavasti saa entistä useamman rakentajan ta-
voittelemaan parasta A-luokkaa.

Energiatodistus rakennuslupavaiheessa
Energiatodistuslain 5 §:n mukaisesti energiatodistus 
tarvitaan, kun haetaan rakennuslupaa uudisraken-
tamista varten. Rakennuslupavaiheen energiato-
distus on korvattava täydennetyllä tai tarkennetul-
la todistuksella ennen rakennuksen käyttöönottoa, 
jos todistus on puutteellinen tai tiedot tarkentuvat 
hankkeen edetessä. Rakennusvalvonta voi hyväksyä 
rakennuslupaa haettaessa ainoastaan ARA:n ener-
giatodistusrekisterissä sähköisesti allekirjoitetun 
energiatodistuksen. Vain tällainen todistus on lain 
edellyttämä, virallinen energiatodistus.

Uusi energiatodistusasetus tuli voimaan 
1.1.2018, joten sen jälkeen on energiatodistus laa-
dittava uuden asetuksen mukaisesti haettaessa ra-
kennuslupaa. Käytännössä uudenlaisia todistuksia 
on laadittu helmikuun alusta, kun ARA:n energiato-
distusrekisteriin tehdyt muutokset saatiin käyttöön.

Jos rakennuslupahakemus on tullut vireille en-
nen lain 755/2017 voimaantuloa, sovelletaan ra-
kennuksen käyttöönottoon saakka säännöksiä, jot-
ka olivat voimassa kun kysei-
nen laki tuli voimaan.

Korjaus- tai muutostyön, 
rakennuksen laajentamisen 
tai rakennuksen käyttötar-
koituksen muuttamisen yh-
teydessä ei tarvita energiato-
distusta. ■

Diplomi-insinööri Maarit Haakana. 
Ympäristöneuvos. Ympäristöministeriö, 
rakennetun ympäristön osasto.
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Terveellisyys, turvallisuus ja  
käyttövarmuus perustekijät uudessa 
rakennusten vesi- ja viemäri- 
laitteistoja koskevassa asetuksessa
Ympäristöministeriön 1.1.2018 voimaan tullut asetus (1047/2017) 
rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista on osa Suomen rakentamis-
määräyskokoelman kokonaisuudistusta. Uuden asetuksen myötä kumoutui 
vanha rakentamismääräyskokoelman osa RakMk D1 kiinteistöjen vesi- ja 
viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet vuodelta 2007.

KAISA KAUKO

Fresh drinking water tanskalaiseen malliin. 
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Uusi asetus antaa velvoittavia säännöksiä 
vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelua ja 
rakentamista koskevista vaatimuksista. Ter-
veellisyyteen kohdistuvat vaatimukset ovat 

ensiarvoisen tärkeitä puhuttaessa talousveden joh-
tamiseen tarkoitetusta laitteistosta ja viemärivesien 
poisjohtamisesta.

Soveltamisala laajentunut
Yksi merkittävä uudistus asetuksessa on sen sovelta-
misala. Asetus koskee uuden rakennuksen ja kiinteis-
töllä sijaitsevien vesi- ja viemärilaitteistojen suunnitte-
lun ja rakentamisen lisäksi myös rakennuksen korjaus- 
ja muutostyötä, laajennusta ja kerrosalaan laskettavan 
tilan lisäämistä sekä käyttötarkoituksen muutosta.

Uudistuksen yhtenä tavoitteena on ollut myös 
säännösten terävöittäminen ja selkeyttäminen. 
Vanhojen määräysten muokkaamisen lisäksi ase-
tukseen on tuotu uusia säännöksiä. Ohjeita ei ase-
tustasolla ole; jatkossa on tarvittaessa mahdollisuus 
julkaista suositusluontoisia ohjeita. Alan eri toimijat 
ovat aktiivisesti lähteneet Talotekniikkateollisuus 
ry:n johdolla kokoamaan opasmateriaalia suunnit-
telun ja toteutuksen käytännön työn tueksi.

Vesi- ja viemärilaitteiston suunnitelmasta on käy-
tävä ilmi laitteistoissa käytettävät osat, tuotteet ja ma-
teriaalit. Suunnittelija voi päättää, miten ne suunni-
telmassa ilmoitetaan. Tärkeätä on, että osat ja laitteet 
sopivat yhteen niin terveellisyyden kuin kestävyyden 
ja käyttövarmuudenkin kannalta. Tällä pyritään vält-
tämään myös muun muassa korroosioriskiä. Toteu-
tusvaiheessa tapahtuva osien ja laitteiden mahdol-
linen vaihtaminen tulee käytännössä viedä lopul-
liseen suunnitelmaan. Rakennustuotteita koskevat 
vaatimukset tullaan jatkossa antamaan erillisissä 
tuoteryhmäkohtaisissa asetuksissa. Valmistelutyötä 
tehdään rinnan tyyppihyväksyntäasetusten kanssa.

Terveellisyys lähtökohtana veden  
lämpötilojen suunnittelurajoille
Veden lämpötilarajat on uudessa asetuksessa mää-
ritelty sekä kylmälle että lämpimälle vedelle. Kyl-
mävesilaitteistossa olevan veden lämpötila saa olla 
korkeintaan 20 ˚C; kuitenkin vähintään kahdeksan 
tunnin käyttämättömän jakson jälkeen sallitaan kyl-
män veden lämpötilaksi enintään 24 ˚C. Legionella-
bakteerien lisääntyminen voi alkaa jo reilun kahden-
kymmenen asteen lämpötilassa ja jatkua noin nel-
jänkymmenenviiden asteen lämpötilaan asti. Mah-
dollisen legionellavaaran eliminoimiseksi lämpimän 
käyttöveden lämpötilan on verkoston kaikissa osissa 
oltava vähintään 55 ˚C. 

Vesipisteestä saatavan lämpimän veden odotus-
ajan tulee olla korkeintaan 20 sekuntia. Ympäristö- 
ministeriön asetus antaa suunnitteluarvot veden läm- 
pötilalle, kun taas sosiaali- ja terveysministeriön asu- 
misterveysasetus Valviran ohjeiden täydentämänä an-
taa lämpötilalle terveysperusteiset toimenpiderajat. 

Suunnittelua ja rakentamista ohjataan asetuksessa 
osaltaan terveysperusteisesti myös niin, että läm-
pimän käyttöveden kiertojohtoon ei enää voi asen-
taa lämpöä luovuttavia laitteita tai järjestelmiä. Pe-
riaatteena on, että käyttövesi on ihmisen käyttöön 
tarkoitettua vettä ja lämmitysvesi on lämmitykseen 
tarkoitettua vettä, eikä lämpimän käyttöveden läm-
pöä siirretä käytettäväksi lämmitykseen ja lämpöä 
luovuttaviin laitteisiin. Näin voidaan taata parem-
min lämpimän käyttöveden lämpötilan pysyvyys vä-
hintään 55 ˚C:ssa ja saavuttaa säädettävillä lämmi-
tysratkaisuilla parempaa energiatehokkuutta.

Uudisrakentamisessa lämpimän käyttöveden 
kiertojohtoon ei enää saa liittää lämmönluovutti-
mia eikä lattialämmitystä. Korjaus- ja muutostöis-
sä lämmönluovuttimet, esim. kuivauspatterit, voi-
daan uusia siten, että niiden lämmönluovutusteho 
huonetilaa kohti on korkeintaan 200 W. Vesikiertoi-
set ratkaisut ovat tervetulleita ja suositeltavia, mut-
ta ne tulee liittää lämmitysverkkoon tai omaan läm-
mityskiertoon. Pyrkimyksenä on käyttää mahdolli-
simman energiatehokkaita ratkaisuja ja vähentää 
terveysriskin mahdollisuutta. Muun muassa Ener-
giateollisuudella on ohjeet siihen, miten märkätilo-
jen lattialämmitys hoidetaan lämmityspiirillä kau-
kolämpökohteissa. Samaan piiriin on mahdollisuus 
liittää myös kuivauspatterit.

Vesivuotojen havaittavuutta ja laitteistojen 
korjattavuutta korostetaan
Vesivuodot rakennuksissa aiheuttavat edelleen mit-
tavia vahinkoja vuosittain. Niiden seurauksena voi 
syntyä laajojakin kosteus- ja homevaurioita. Vuoto-
jen havaitseminen ja korjausmahdollisuudet ovat 
erityisen tärkeitä kohtia suunnittelussa. 

Uudessa asetuksessa näiden asioiden huomioon 
ottamista on terävöitetty. Vesijohdot on suunnitel-
tava ja rakennettava niin, että mahdollinen vesivuo-
to on helposti havaittavissa. Vesijohdot ja laitteet tu-
lee lisäksi voida helposti tarkastaa, korjata ja vaihtaa. 
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että vesijohtojen 
asentamisessa on pyrittävä käyttämään pinta-asen-
nuksia ja erilaisia kotelointi- ja kuiluratkaisuja kor-
jausten helpottamiseksi ja vuotojen havaitsemiseksi.

Korjausrakentamisessa, esimerkiksi asennetta-
essa vesijohtoja vanhoihin hormeihin, voivat kor-
jattavuus ja vaihdettavuus joissakin tapauksissa olla 
haastavia vaatimuksia. Suunnittelijan tulee kuiten-
kin mahdollisuuksien mukaan pyrkiä löytämään rat-

 ”Periaatteena on, että 
käyttövesi on ihmisen 
käyttöön tarkoitettua vettä ja 
lämmitysvesi on lämmitykseen 
tarkoitettua vettä.”
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kaisu putkien ja laitteiden korjaus- ja vaihtomahdol-
lisuudelle. Vesivuotojen havaitsemiseksi vaaditaan 
rakennettavaksi rakenteellisia ja mekaanisia vuo-
donilmaisutapoja. Sähköverkkoon kytketyt vuodon-
ilmaisimet ovat haluttaessa vuotojen havaittavuutta 
täydentäviä laitteita. Niin vesijohtojen, jätevesivie-
märeiden kuin rakennuksen sisäpuolisten hulevesi-
viemäreidenkin tiiviyttä ja tiiviyden tarkastamista on 
uudessa asetuksessa painotettu aiempaa enemmän.

Hulevesijärjestelmän ensisijainen ratkaisu 
viivytys ja imeytys kiinteistöllä
Uudessa asetuksessa käsitellään aiemman sadevesi-
laitteiston sijaan hulevesijärjestelmää ja -laitteistoa. 
Hulevesillä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuk-
sen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta pois joh-
dettavia sade- ja sulamisvesiä. Ensisijainen ratkaisu 
hulevesien poistamiseksi on niiden viivyttäminen 
ja imeyttäminen kiinteistöllä. Niiltä osin, kuin tämä 
ei ole mahdollista maaperän tai maaston ominai-
suuksien vuoksi, kiinteistölle on rakennettava hu-
levesilaitteisto, jonka kautta hulevedet johdetaan 
avo-ojaan, vesistöön tai hulevesiviemäriin. Huleve-
sijärjestelmän suunnittelun kohdalla on asetuksessa 
haluttu korostaa myös pääsuunnittelijan roolia, kos-

ka hulevesijärjestelmän suunnittelu kuuluu yleensä 
useammalle eri suunnittelijalle.

Käyttöönottovaiheen mittausten ja toimen- 
piteiden varmistaminen ja tarkastusasiakirja-
merkintöjen vastuut säännöksiin
Käyttöönottovaiheen mittausten ja säätöjen suorit-
tamisesta ja suunnitelmamukaisuuden toteamises-
ta huolehtiminen sekä tehtyjen toimenpiteiden do-
kumentointi on haluttu selkeästi tuoda esille uusiin 
säännöksiin. Asetuksen mukaisesti erityisalan työn-
johtajan on huolehdittava, että tarkastukset ja sää-
döt on tehty, ja rakennusvaiheen vastuuhenkilön 
on tehtävä näistä merkintä rakennustyön tarkastus- 
asiakirjaan. Tarkastettavia asioita ovat vesilaitteis-
ton, jätevesilaitteiston ja hulevesilaitteiston tiiviys, 
vesilaitteiston huuhtelu ja mahdollinen puhdistus, 
vesilaitteiston paineen ja vesikalusteiden virtaamien 
mittaus ja säätö sekä lämpimän käyttöveden virtaa-
man säätö. Rakennusvaiheen vastuuhenkilö on syytä 
nimetä mahdollisimman aikaisessa rakennushank-
keen vaiheessa. Näin selkiytetään työmaakäytäntöä.

Uusi asetus korostaa omal- 
la tavallaan suunnittelijan 
roolia. Se antaa lisää vapautta, 
 mutta myös vastuuta suun-
nittelulle. Toivottavasti tämä 
myös luo mahdollisuuksia 
pohtia uusia ratkaisuja van-
hojen totuttujen tapojen rin-
nalle. ■

Diplomi-insinööri Kaisa Kauko. Yli-insinööri. 
Ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto. 

Putkia piisaa.

Uudessa asetuksessa 
käsitellään aiemman 
sadevesilaitteiston sijaan 
hulevesijärjestelmää ja 
-laitteistoa. 
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Pysyvistä ja tilapäisistä 
käyttötarkoitusmuutoksista
Rakennusten käyttötarkoitusmuutokset ja niiden luvittaminen ovat usein 
tulkinnanvaraisia. Viime vuosina yleistynyt uudentyyppinen lyhytaikainen 
majoituskäyttö aiheuttaa rajanvetovaikeuksia.

LAURI JÄÄSKELÄINEN

Ferdinand Salokangas (1903–1981) johti Lapin ja Rovaniemen jälleenrakentamista Lapin rakennuspiirissä. Rovaniemeltä löytyy 
ainakin 17 Salokankaan suunnittelemaa rakennusta. Salokankaan eräänä tärkeimmistä töistä pidetään ent. Rovaniemen kauppalan- 
taloa (Valtakatu 18, 1949).  Kauppalantalo toimi virastokäytössä vuoteen 2002. Vuonna 2004 rakennus peruskorjattiin ja siitä tuli 
yhdistetty asuin- ja liiketalo. Kun rakennuksen omistaja kesällä 2013 sai ajatuksen muuttaa rakennus hotellikäyttöön, Rovaniemen kau- 
punginhallitus myönsi poikkeamisluvan käyttötarkoitusmuutokselle jo lokakuussa samana vuonna. Yleiskaavassa rakennus on suo- 
jeltu. Monet rakennuksen yksityiskohdat, kuten Salokankaalle tyypilliset parvekkeiden kaiteet ja sisätilojen koristeet on myös suojeltu. 

Rakentamisen luvanvaraisuuden ja lupahar-
kinnan kannalta keskeisiä säännöksiä ovat 
MRL 117, 125, 135, 136, 171, 175 ja 176 §. 
Uudistuneissa rakentamista koskevissa ase-

tuksissa on kussakin erikseen säädetty asetusten so-
veltamisalasta. Tässä artikkelissa keskitytään vain 
joihinkin harkinnassa esiin nouseviin kysymyksiin. 
RY-lehdessä on käyttötarkoitusmuutoksia käsitelty 
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muun muassa nrossa 2/2009 s. 50–54, 2/2015 s. 34–
36 ja 1/2016 s. 25–27.

Pysyvä, tilapäinen ja määräaikainen
Pysyvä ja olennainen käyttötarkoitusmuutos voi kos-
kea koko rakennusta tai sen osaa. Asuinhuoneiston 
osan käyttötarkoitusmuutos luvittuu samoilla kritee-
reillä kuin koko huoneistonkin. Harkinnassa otetaan 
huomioon muutoksen vaikutus kaavan toteuttami-
seen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta 
vaadittaviin ominaisuuksiin. Kaavoituksellisten vai-
kutusten kannalta ongelmallisia saattavat olla kaa-
vamääräysten monitulkintaisuus. Erityisesti erilais-
ten hoiva- ja tukiasumispalveluiden suhdetta kaava-
määräyksiin on ratkottu tuomioistuimissa (RY 3/14 s. 
52–53, RY 4/14 s. 56–57 ja RY 1/17 s. 67–69).

Tilapäisen rakennuksen säännös (MRL 176 §) 
on osa rakentamisen poikkeamisen järjestelmää. 
Säännös soveltuu myös käyttötarkoitusmuutoksiin. 
Edellytykset tilapäisen luvan myöntämiselle nou-
dattavat kaikkia normaaleja poikkeamisen edelly-
tyksiä, joista säädetään MRL 171 §:n 2 momentissa. 
Lisäksi edellytyksenä on viisi vuotta, miksi ajaksi ti-
lapäisyyden on enintään määrä ulottua. Viiden vuo-
den enimmäisaikaa arvioidaan paitsi hakemukses-
sa esitetyn kautta, myös objektiivisesti ottaen huo-
mioon hankkeen rakenne, arvo ja käyttötarkoitus. Ei 
ole kysymys säännöksen mukaisesta tilapäisyydes-
tä, jos hankkeen investointikustannus on huomatta-
van korkea tilapäisyyden kestoon suhteutettuna, tai 
hanke edellyttää kaikkia normaaleja ratkaisuja ver-
rattuna pysyväksi tarkoitettuun ratkaisuun. Toisaal-
ta, ei ole myöskään hyväksyttävää toteuttaa tilapäi-
nen ratkaisu turvallisuutta ja terveellisyyttä vaaran-
taen. Vähimmäistasoa edellyttää myös MRL 176 §:n 
2 momentin säännös. Sen mukaan on otettava huo-
mioon rakennuksen tarkoitus sekä lujuuden, ter-
veellisyyden, liikenteen, paloturvallisuuden ja ym-
päristöön sopeutuvuuden vaatimukset. 

Tilapäistä rakentamista koskevan säännöstön 
etuna on, että se mahdollistaa laajan kirjon poik-
keamisia. Erityinen syy tarvitaan, kuten poikkeami-
sissa yleensäkin. Myös menettely noudattaa sovel-
tuvin osin poikkeamisesta säädettyä. Valittamiseen 
sovelletaan kuitenkin rakennusluvasta säädettyä 
(MRL 192 §). 

Määräajan paikallaan pysytettävää rakennus-
ta varten rakennuslupaan voidaan asettaa määräai-
ka (MRL 125.6 §). Määräaikainen rakennus, tai toi-
menpide, ei nauti niitä laajempia poikkeamismah-
dollisuuksia, jotka luonnehtivat tilapäistä rakennus-
ta. Määräaikaiseen rakennukseen sovelletaan samoja 
säännöksiä ja määräyksiä kuin pysyväänkin raken-
nukseen. Määräaika voi olla joissakin suhteissa asian-
haara, jonka turvin joihinkin luvan myöntämisedelly-
tyksiin voidaan suhtautua lievemmin. Määräaika voi 
myös olla perusteena vähäiselle poikkeamiselle.

Sekä tilapäisen että määräaikaisen luvan yleise-

nä ongelmana on, että tarve saada ajallista jatkoa ei 
useinkaan määräajan umpeuduttua ole poistunut. 
Luvan myöntämisen maankäytöllisissä edellytyksis-
sä ei välttämättä ole tapahtunut toivottua kehitystä. 
Jatkoajan saaminen voi edellyttää suunnittelutarve-
ratkaisua, poikkeamispäätöstä tai niitä molempia, 
normaalin rakennusluvan lisäksi. Myös käyttötar-
koitusmuutoksissa saattaa tulla eteen tarve paran-
taa kohteen turvallisuutta tai terveydellisiä olosuh-
teita. Uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 
annettua asetusta (1010/2017) sovelletaan määrä-
ajan paikallaan pysytettävään tai tilapäiseen raken-
nukseen, jonka käyttöaika on pitempi kuin kaksi 
vuotta (MRL 117 g §). Kerrosalaltaan alle 50 m²:n 
rakennuksia tämä ei koske. Korjaus- ja muutostöis-
sä sovelletaan energiatehokkuuden parantamiseen 
ympäristöministeriön asetusta 4/13, jota on pienel-
tä osin muutettu asetuksella 2/17.

Lyhytkestoinen majoitustoiminta
Ympäristöministeriön uudessa asetuksessa asuin-, 
majoitus- ja työtiloista (1008/2017) majoitustilal-
la tarkoitetaan kalustettua huonetilaa, joka on en-
sisijaisesti tarkoitettu tarjottavaksi ammattimaises-
ti tilapäistä majoitusta tarvitseville asiakkaille. Palo-
turvallisuudesta annetussa asetuksessa (848/2017) 
majoitustiloilla tarkoitetaan tiloja, kuten hotelleja, 
lomakoteja ja asuntoloita, jotka yleensä ovat ympä-
rivuorokautisessa käytössä ja joissa ei ole hoidettavia 
tai eristettäviä henkilöitä. Majoitus- ja ravitsemistoi-
minnasta annetun lain (308/2006; MaRaL) mukaan 
majoitustoiminnalla tarkoitetaan ammattimaisesti 
tapahtuvaa, kalustettujen huoneiden tai muiden ma-
joitustilojen tarjoamista tilapäistä majoitusta tarvit-
seville asiakkaille.

Yhteistä määrittelyissä on toiminnan ammatti-
maisuus. Ammattimaisuudelle on luonteenomaista 
ansaintatarkoitus. Jos joku ”hyvää hyvyyttään” luo-
vuttaa tiloja yöpymiseen, ei toimintaa yleensä voida 
pitää ammattimaisena. Tämä näkyy mm. siinä, ettei 
MaRaL:n 2 §:n mukaan lakia sovelleta yksityisistä 
sosiaalipalveluista annetussa laissa (922/2011) tar-
koitetun yksityisen palvelujen tuottajan tarjoamiin 
sosiaalihuollon asumispalveluihin. Hallituksen esi-
tyksessä todetaan: ”Se, onko kyse majoitustoimin-
nasta vai huoneenvuokrauksesta, riippuu viime kä-
dessä siitä, mitä osapuolet ovat huoneiston käytös-
tä sopineet. Myös hotelleista ja muista vastaavista 
majoitustoimintaa harjoittavista rakennuksista voi-
daan luovuttaa huoneiston käyttöoikeus huoneen-
vuokrasopimuksella" (HE 138/2004 vp s. 17). Jär-
jestelyn tilapäisyys on toinen majoitustoimintaa 
sitä koskevan erityislain mukaan määrittävä tekijä. 
Niinpä maatilamatkailu kuuluu majoitus- ja ravit-
semistoiminnasta annetun lain piiriin samoin kuin 
loma-asuntojen ammattimainen tarjoaminen lyhy-
empikestoiseen majoituskäyttöön. Toiminnan kuu-
lumisesta MaRaL:n soveltamisalaan seuraa majoi-
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tustoiminnan harjoittajalle vastuu matkustajailmoi-
tuksesta. Matkustajailmoituksia koskee yhden vuo-
den säilyttämisaika, jonka jälkeen ne on hävitettävä.

Useimmat asuin- ym. tiloja koskevan asetuksen 
(1008/2017) määräykset koskevat myös majoitustilo-
ja. Mainittakoon vaikka huonealan vähimmäiskokoa, 
huonekorkeutta, ikkunan valoaukkoa ja avattavuut-
ta koskevat määräykset. Jos asunnoksi kelpuutettua 
tilaa käytetään majoituskäyttöön, täyttyvät em. ase-
tuksen (1008/2017) määräykset yleensä. Tilanne on 
toinen, kun siirrytään tarkastelemaan palomääräyk-
siä. Paloluokan P2 ja P3 majoitustiloissa on paikkalu-
kua rajoitettu, kulkureitin pituudesta on määräyksiä 
ja yksi uloskäytävä riittää vain sellaisessa majoitus-
rakennuksessa, jonka huoneisiin kuljetaan suoraan 
ulkoa. Majoituskäyttöön tarkoitetulta rakennuksel-
ta (ja tilalta) vaadittavat ominaisuudet poikkeavat 
asuinkäytöstä. Kysymyksessä on olennainen käyt-
tötarkoituksen muutos, jos asuintiloja otetaan ma-
joituskäyttöön. Olennaisuuden kynnys ylittyy usein 
myös jo maankäytöllisistä syistä. Jos normaalikokoi-
sessa asuinkerrostalossa pientä osaa huoneistois-
ta käytetään lyhytaikaiseen majoitustoimintaan, ei 
kaavoituksellisia vaikutuksia välttämättä ole. Ase-
tukseen (1008/2017) liittyvässä perustelumuistiossa 
(20.12.2017) majoitustilaan rinnastetaan asuinhuo-
neisto, jota tarjotaan toistuvasti asiakkaille lyhyillä, 
alle puolen vuoden vuokrasopimuksilla (s. 3). 

Oikeuskäytäntöä
Liiketoiminnan luonteisuus ei yksinään ollut ratkaise-
vaa linjaratkaisussa KHO:2014:143 (RY 5/14 s. 52-53). 
Erillispientalojen korttelialueella sijaitsevaa pienta-
loa vuokrattiin Kotkassa yksinomaan lyhytkestoiseen 
majoitustoimintaan. Vuosikirjapäätöksessään KHO 
katsoi, ettei toiminta vastannut kaavan pääkäyttötar-
koituksen mukaista omakotiasumista. Sallittavuuden 
kannalta ratkaisevia olivat toiminnan tyypilliset vai-
kutukset, jotka rinnastuivat lomailuun. Kaavoituk-
sessa käytetään asumiselle ja matkailupalveluille eri 
merkintöjä niiden erilaisten vaikutusten vuoksi.

Samantapaisesti korkein hallinto-oikeus ratkai-
si velvoitemenettelyä koskevan tilanteen Paraisil-
ta päätöksellään KHO 8.3.2017 taltio 1037. Raken-
nusvalvonnan tietoon oli tullut, että merenranta-
kiinteistöllä sijaitsevaa n. 200 neliöistä omakotitaloa 
markkinoidaan ja käytetään majoitustilana, jossa on 
kaksi erillistä huoneistoa. Kiinteistö sijaitsee ran-
tayleiskaavan mukaisella asuntoalueella (A2). Kaa-
van mukaan voidaan rakentaa rakennuksia asumis-
ta varten ja/tai sellaisia työtiloja, jotka eivät aiheuta 
asumiselle tai ympäristölle haittaa. Korkein hallin-
to-oikeus arvioi, ettei sillä, onko ollut kysymys am-
mattimaisesta toiminnasta tai sillä, että toteutunei-
ta majoituksia on ollut kapasiteettiin nähden vähän, 
ole ratkaisevaa oikeudellista merkitystä. Merkitystä 
ei ole myöskään sillä, että vain osaa rakennukses-
ta on käytetty majoitustoimintaan. Yleiskaavassa on 

erikseen osoitettuja matkailupalveluiden (RM) alu-
eita. Toiminnassa on ollut kysymys pysyvän asumi-
sen alueelle epätyypillisistä lyhytkestoisista, 1–11 
vuorokauden mittaisista majoitusjaksoista. Raken-
nusvalvonta on voinut velvoittaa lopettamaan ti-
loissa harjoitettu majoitustoiminta sakon uhalla.

Muuttunutta lainsäädäntöä
KARALUSU-paketti (230/2017) toi uutena mahdolli-
suutena osoittaa rakennusjärjestyksessä ne alueet ja 
edellytykset, joilla vapaa-ajanasunnon muuttaminen 
pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispää-
töstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennus-
lupaa (MRL 129 a §). Tällainen määräys voi koskea 
vain sellaisia alueita, joilla käyttötarkoituksen muu-
tos ei aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai 
muita vaikutuksia. Rakennusjärjestyksen määräys 
ei koske pysyvän asumisen asuinrakennukselle sää-
dettyjä teknisiä vaatimuksia tai niistä poikkeamista. 
Jos niistä joudutaan poikkeamaan, vaaditaan erilli-
nen poikkeamispäätös, ellei poikkeuksia voida pitää 
rakennusluvan yhteydessä ratkaistavina vähäisinä 
poikkeuksina. Säännös ei myöskään voi koskea aluei-
ta, joilla vapaa-ajanasunnon käyttötarkoitus on osoi-
tettu asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa yleis-
kaavassa. Tämä johtuu siitä, että oikeusvaikutteinen 
yleiskaava ja asemakaava syrjäyttävät rakennusjär-
jestyksen. 

Kun kunnassa MRL 129 a §:n mahdollisuut-
ta harkitaan, on eduskunnan ympäristövaliokun-
nan lausunnon mukaan tarvetta toteuttaa riittävää 
suunnitelmallisuutta (YmVM 2/2017 vp s. 3). Va-
paa-ajanasuntojen muutoksista pysyvään asumi-
seen aiheutuu kunnalle kustannuksia lakisääteisten 
palvelujen järjestämisestä. Vakituisessa asumisessa 
on alhaisempi kiinteistövero, mutta toisaalta pysyvä 
asuminen saattaa muutoin kasvattaa sijaintikunnan 
verokertymää.

Valvonta on hankalaa
Lyhytkestoisen majoitustoiminnan luvanvaraisuu-
den arviointi rakennusvalvonnan keinoin tuottaa 
vaikeuksia. Toiminnan harjoittajat tuskin itse kovin 
hanakasti viranomaisen puoleen kääntyvät. Tilanteet 
aktualisoituvat lähinnä naapuruston ilmiantojen ja 
tiedustelujen kautta. Ammattimaista hotellitoimin-
taa harjoittavat kokevat tilanteen epäreiluna, jos epä-
tyypillinen majoitustoiminta sallitaan, kun samaan 
aikaan perinteisiltä elinkeinonharjoittajilta edellyte-
tään lainsäädännön noudattamista. Jos rakennusval-
vonnan puoleen epäillyissä tilanteissa naapuruston 
taholta käännytään, on niillä, joille lupapäätöksestä 
lain mukaan kuuluu valitusoikeus (MRL 192 ja tar-
vittaessa 193 §), halutessaan oikeus saada asiaan va-
lituskelpoinen päätös. ■

Lauri Jääskeläinen
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tosten huomioon ottaminen ja vanhentuneiden nor-
mien poistaminen sekä selvien valuvikojen ja havait-
tujen puutteiden korjaaminen?

Kunnissa tarvitaan jatkossakin sekä yleispiirteis-
tä, yhdyskunnan kokonaisuutta hahmottavaa suun-
nittelua että yksityiskohtaista, rakentamista ohjaavaa 
maankäytön suunnittelua. Lupajärjestelmässä on 
edelleenkin arvioitava hankkeiden suhdetta kaavoi-
tukseen ja olemassa olevaan ympäristöön. Kyse ei ole 
vain teknisestä valvonnasta. Nykymuotoisilla kaavoil-
la on vahvat oikeusvaikutukset – järjestelmää muutet-
taessa on kiinnitettävä huomiota myös maanomista-
jien ja rakentajien oikeusturvaan ja yhdenvertaiseen 
kohteluun vanhoilla ja uusilla kaava-alueilla. Digita-
lisaatio on jo muuttanut suunnittelua, vuorovaikutus-
ta ja lupamenettelyjä asiakirjoineen. Koko järjestel-
män muuttaminen puhtaasti digitaaliseen muotoon 
on suuri haaste eri kokoisille kunnille, pienemmissä 
kunnissa kyse voi olla osaamisen puutteesta, suurem-
missa vanhojen kaavojen suuresta määrästä.

Kuntien mahdollisuudet itsenäisiin  
valintoihin turvattava
On välttämätöntä, että kunnilla on jatkossakin mah-
dollisuus itsenäisiin valintoihin.  Erilaiset kunnat tar-
vitsevat myös käyttöönsä eri tilanteisiin sopivia väli-

Maankäyttö- ja rakennuslakia 
uudistetaan – kunnat mukaan!
Kunnat kantavat päävastuun yhdyskuntien toimivuudesta ja kuntalaisten elin-
ympäristöstä. Kaavoitus, maapolitiikka ja rakentamisen ohjaus muodostavat 
kokonaisuuden, joka luo pohjan myös kunnan elinvoimalle ja kuntalaisten 
hyvinvoinnille. Tähän työhön kunnat tarvitsevat toimivan lainsäädännön.

Ympäristöministeriö on käynnistänyt maan-
käyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuk-
sen. Ministeri Kimmo Tiilikainen asetti par-
lamentaarisesti ohjatun, yli hallituskauden 

ulottuvan säädösvalmistelun organisaation. Parla-
mentaarinen sekä eri sidosryhmät laajasti tavoitta-
va valmistelu on tarpeen, sillä maankäyttöä ja raken-
tamista koskevat päätökset vaikuttavat pitkälle tu-
levaisuuteen. Kuntaliitto lähtee uudistukseen avoi-
min mielin ja kerää laajasti kuntakentän näkemyksiä 
edunvalvonnan tueksi.

MRL on lähtökohdiltaan kestävä – miten suuret 
muutokset ovat tarpeen?
Maankäyttö- ja rakennuslaki on todettu lähtökohdil-
taan kestäväksi ja pääpiirteiltään toimivaksi. Maan-
käyttö- ja rakennuslain tavoitteena oleva ekologinen, 
sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys 
on edelleen kestävä lähtökohta. Samoin tavoite tur-
vata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden 
valmisteluun, vuorovaikutteisuus sekä avoin tiedot-
taminen käsiteltävinä olevissa asioissa. Kun lisäksi 
peräänkuulutetaan joustavaa, erilaisiin paikallisiin 
oloihin taipuvaa sääntelyä, maankäyttö- ja raken-
nuslaki täyttää nykyisellään tunnusmerkit. Riittäisi-
kö siis uusien asioiden ja toimintaympäristön muu-

ANNE JARVA JA MINNA MÄTTÖ

Kuntakaavoittajia tarvitaan MRL-uudistuksessa. Kaavoituksen neuvottelupäivillä Tampereella kartoitettiin tulevaisuuden haasteita.
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neitä maapolitiikkaan, kaavoitukseen ja to-
teuttamisen ohjaukseen. Kunnissa maan-
käyttö- ja rakennuslainsäädännön alaan 
kuuluvat tehtävät nivoutuvat strategi-
siin, ympäristöllisiin ja teknisiin tehtä- 
viin ja muodostavat niiden kanssa 
yhdyskuntarakentamisen prosessin, 
jonka säilyminen kunnan päätök- 
senteon piirissä on tulevaisuu- 
dessakin tärkeää.

Välineet ovat pitkälti ole- 
massa jo nykylaissa, mutta 
niihin liittyvissä proses- 
seissa ja toimintatavois- 
sa on kehittämisen ja 
selkeyttämisen va-
raa. Eri välineiden 
määrää, roolia ja 
keskinäisiä suh-
teita sopii myös 
tarkastella uu-
delleen, kunhan 
mahdollisuudet 
kokonaisuuden hallintaan ja laadukkaan elinym-
päristön toteuttamiseen turvataan. Jotta lain mah-
dollistama joustava välineistö tulee täysimääräises-
ti hyödynnetyksi, tulee eri välineiden käyttötarkoi-
tuksen ja menettelyjen olla selkeästi hahmottuvia.

Elinkeinoelämä on jo pitkään esittänyt yksityisil-
le toimijoille oikeutta kaava-aloitteisiin ja jopa kaa-
van laadintaan. Kuitenkin jo nyt yksityiset toimijat 
tekevät aloitteita ja laativat kaavoja yhdessä kuntien 
kanssa. Käytössä on erilaisia menettelyjä suunnitte-
luvarauksista kaavoituksen käynnistyssopimuksiin ja 
kumppanuuskaavoitukseen. Käytäntöjen yhtenäistä-
minen ja kirjaaminen lakiin voisi selkeyttää tilannet-
ta ja parantaisi ennakoitavuutta rakentajan kannalta 
ilman, että ratkaisevalla tavalla heikennettäisiin kun-
nan mahdollisuutta alueensa kehittämiseen. 

Kaupunkiseutujen kasvu tarvitsee tuekseen kau-
punkiseutusuunnittelua, joka lähtee kaupunkiseu-
dun kuntien omista lähtökohdista. Mahdollinen 
ratkaisu voisi olla strateginen kaupunkiseutusuun-
nitelma, jonka seudun kunnat laativat yhdessä. Se 
näyttäisi suunnan kehitykselle, jota kunnat sitoutui-
sivat toteuttamaan omissa ratkaisuissaan. Suurten 
kaupunkiseutujemme MAL-yhteistyö valtion kans-
sa tehtävine sopimuksineen on jo antanut näyttöä 
vapaamuotoisen yhteistyön voimasta.

Rakennusvalvonta kuuluu kuntakokonaisuuteen
Lupajärjestelmä ja kuntakaavoitus muodostavat jatku-
mon, jota osaltaan täydentää myös rakennusjärjestys. 
Suunnittelujärjestelmän kehittäminen aiheuttaa tar-
peen tarkastella myös lupajärjestelmää, jotta ne jatkos-
sakin muodostavat toimivan kokonaisuuden. Pohdit-
tava on myös rakennustyön aikaisen valvonnan järjes-
tämistä. Kuntien kannalta erityisen tärkeää on maan-
käytöllinen ja kaavallinen harkinta, mutta myös se, että 
kunnan kaavojen noudattamista valvoo taho, joka ym-
märtää kaavan tarkoituksen. Kaavoituksen ja raken-

nusvalvonnan saumaton yhteistyö on keskeistä 
kokonaiskäsityksen muodostamisessa.

Rakennusvalvonnan järjestämisestä 
suuremmiksi yksiköiksi on puhuttu jo 

 jonkin aikaa. Järjestämisestä on esitet- 
ty erilaisia vaihtoehtoja kuntayh- 

teistyöstä aina maakunnalliseen ra- 
kennusvalvontaan. VIRVA-hank- 

keessa selvitettiin ratkaisuja kun- 
tien rakennusvalvonnan, ympä-

ristönsuojelun ja ympäristö-
terveydenhuollon tehokkaalle 

ja vaikuttavalle organisoin-
nille. Rakennusvalvonnan 

optimaalisimmaksi sijain- 
niksi todettiin selvityk- 

sessä paikallinen taso. 
 Hankkeessa todettiin 

kunnan viranomais- 
toimintojen yhteis-
työn hyödyttävän 
toimialojen omien 
tehtävien suoritta-

mista ja kunnan kehittämistä kokonaisuutena. Erityi-
sesti rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun roo-
li kunnan maankäytön tukena osoittautui keskeisek-
si. Terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäris-
tön rakentamisessa toimialojen asiantuntijat toimivat 
myös tärkeänä kumppanina kuntatekniikalle. Kun-
nassa rakennusvalvonta on myös tärkeä kontaktipin-
ta kuntalaisille.

Kuntaliitto kerää kuntien näkemyksiä
Kuntaliitto valmistautuu lakiuudistukseen kartoitta-
malla kuntien kokemuksia ja näkemyksiä eri toimi-
aloilta. Näkemysten kerääminen on aloitettu verkos-
totapaamisissa ja tapaamalla erikseen asiantuntijoi-
ta. Kuntaliitto tulee tekemään koko valmistelun ajan 
laajasti yhteistyötä kuntien kanssa maankäyttö- ja ra-
kennuslain eri teemojen osalta.

Seuraa uudistukseen keskittyviä Kuntaliiton netti-
sivuja (Kuntaliitto.fi / Asiantuntijapalvelut / Yhdyskun-
nat ja ympäristö / MRL uudistuu – kunnat mukaan!) ■

Arkkitehti Anne Jarva. Kehittämispäällikkö, 
maankäyttö ja kaavoitus. Suomen Kuntaliitto, 
Alueet ja yhdyskunnat -yksikkö.  
 
Oikeustieteen maisteri, varatuomari Minna Mättö. 
Lakimies, Suomen Kuntaliitto, Alueet ja 
yhdyskunnat -yksikkö.

Yhdyskuntarakentamisen prosessi kunnassa
Kaavoitus ja rakennusvalvonta ovat osa kunnan yhdyskuntarakentamisen 
prosessia, elinvoimatyötä ja hyvän elinympäristön toteuttamista.
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Hiedanrannan tehdasaika alkoi vuonna 1913, 
kun J. W. Enqvist Oy osti tilan ja perusti sen alueelle 
sulfiittiselluloosatehtaan. Alueelle alkoi nousta no-
peasti tehtaan tarpeiden mukaisia, tamperelaisen 
arkkitehdin Birger Federleyn suunnittelemia uu-
disrakennuksia. Kiivastahtisen rakentamisen kau-
si kesti jaksoittain aina 1930-luvun alkuun, jolloin 
Federley lopetti suunnittelun ja tehtaan omistaja 
vaihtui. Uudelleen tehdasalueen rakennuskannan 
voimakas uudistaminen ja laajentaminen alkoi toi-
sen maailmansodan jälkeen, 1940-luvun lopulla. 
1970-luvulta alkaen selluloosatehtaan tuotannon 
kasvu kuten myös laajentaminen taittui. Lisäraken-
taminen koostui muun muassa kemihierteen val-
mistuksessa tarvittavista uudisrakennuksista. Teol-
linen tuotanto alueella päättyi vuonna 2008.

Hiedanranta historian ja  
tulevaisuuden välissä
Tampereelle kehitettävän uuden Hiedanrannan rantakaupunginosan 
rakennuskanta on elänyt elinkeinorakenteen muutosten mukaan. Nyt 
Hiedanranta on taakse jääneen teollisen menneisyyden ja parhaillaan 
hahmottuvan tulevaisuuden välissä. Alueen rakennuksia on otettu 
ennakkoluulottomasti väliaikaiseen käyttöön.

H iedanrannan asutuksen tunnettu historia ulot-
tuu noin puolen vuosituhannen taakse: en-
simmäinen kirjallinen maininta alueella si-
jainneesta Lielahden kylästä on vuodelta 1540.

Kylästä kartanoksi, tehtaaksi, kaupunginosaksi
Kylän taloista muodostettiin 1600-luvulla rusthol-
li, eli ratsutila, jonka osti 1800-luvun loppupuolella 
itselleen maaseutu- ja kesähuvilaksi Wilhelm von 
Nottbeck, tuolloin Suomen suurimman teollisuus-
laitoksen Finlaysonin omistaja. Erityisesti hänen poi-
kansa Wilhelm Fredrik von Nottbeck vaikutti alu-
een kehitykseen perustamalla alueelle ajanmukaisen 
mallitilan. Tilaa uudistettaessa alueelle rakennettiin 
muun muassa uusi kartanomainen päärakennus 
sekä suuri navetta, johon mahtui jopa 400 lehmää.

LEENA KARPPI JA MIKKO POLLARI

Hiedanrannan rakennesuunnitelmassa raitiotie kulkee historiallisen tehdasmiljöön läpi. 
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Muuttuva rakennuskanta
Hiedanrannan rakennuskanta on kokenut huomatta-
via muutoksia ajan kuluessa. Esimerkiksi ennen ny-
kyistä päärakennusta rannan tuntumassa on sijain-
nut puuhuvila. Wilhelm Fredrik von Nottbeckin ra-
kennuttama suurnavetta taas muutettiin Enqvistin 
aikana tehtaan tiloiksi. Federleyn tekemän suunni-
telman mukaan navetan itä–länsi-suuntaiseen sii-
peen sijoitettiin korjaamo ja paja. Pohjois–etelä-
suuntainen siipi muutettiin varastokäyttöön.

Hyvä esimerkki rakennusten ja niiden käyttötar-
koituksen muutoksesta ajan kuluessa on myös pää-
rakennuksen läheisyydessä sijaitseva Jukola-puu-
talo. Arviolta 1890-luvulta peräisin oleva rakennus 
kuului alun perin kartanon talouspihaan, mutta on 
toiminut myöhemmin sekä asuin- että toimistora-
kennuksena. Nimensä se sai 1970-luvulla, jolloin 
konttorissa työskenteli seitsemän miesinsinööriä ja 
yksi nainen, eli seitsemän veljestä ja Venla. 

Jukolan ulkoasu on kokenut muutoksia ajan ku-
luessa: esimerkiksi vielä 1930-luvulla talossa olleet 
päätysisäänkäynnit on purettu ja laudoitettu. Ra-
kennus on ollut kylmänä ja tyhjillään tehdastoimin-
nan päättymisen jälkeen. Nyt Jukolan kunnostus-
työt ovat käynnistyneet. Talo korjataan säilyttävin 
menetelmin ja rakenteiden lisäksi halutaan säilyt-
tää 1800-luvun lopun henki. Kunnostuksen jälkeen 
Jukolaa voidaan käyttää kokous- ja ryhmätyötiloina 
sekä infopisteenä.

Hiedanrannan kartanomainen, vuonna 1893 
valmistunut päärakennus on myös toiminut reilun 
sadan vuoden historiansa aikana sekä asuin- että 
toimistokäytössä. Rakennuksen ulkoasu ja tilajako 
ovat säilyneet lähes ennallaan, mutta joitakin muu-
toksiakin on tehty: esimerkiksi itäsivulle on raken-
nettu Federleyn vuonna 1920 suunnittelema par-
veke ja rakennuksen koristeluun on tehty kansallis-
romanttisia lisäyksiä. Sisätiloja on myös muutettu 
käyttötarkoituksen muuttuessa.

Nyt Lielahden kartanossa toimii kahvila ja ala-
kerrassa on nuorten taiteilijoiden ylläpitämä galle-
ria. Tampereen kaupunki on vuokrannut kartanon 
tiloja myös kuntouttavaan työtoimintaan ja nuor-
ten syrjäytymistä ehkäisevään työhön. Useat aktii-

viset toimijat järjestävät siellä matalan kynnyksen 
taide- ja kulttuuritapahtumia. Kartanon tulevaisuu-
den käyttötarkoitusta ei ole vielä päätetty. 

Myös sellutehtaan kuivauskonehalli on herännyt 
uuteen aikaan. Tampereen kaupunki rakensi vuon-
na 2016 halliin noin 2 000 neliömetrin ympärivuoti-
seen käyttöön soveltuvan kaupunkikulttuurin tilan, 
Kuivaamon. Samassa rakennuksessa on myös olym-
piamitat täyttävä skeittihalli. Toiminnot on mahdol-
listettu tilapäisellä luvalla.

Raitiotietä pitkin tulevaisuuden Hiedanrantaan 
Tampereen kaupunki suunnittelee Hiedanrantaan 
koteja 25 000 asukkaalle ja työpaikkoja 10 000 teki-
jälle. Visioissa Hiedanranta on maailman ensimmäi-
nen kiertotalouskaupunginosa. Fiksuja ja energiate-
hokkaita ratkaisuja kehitetään helpottamaan asuk-
kaiden kestävää arkea. Alueen ensimmäiset kokeilut 
ovat jo käynnissä. 

Historia näkyy alueella jatkossakin. Suunnitel- 
mien mukaan raitiotie kulkee vanhan tehdaskomp-
leksin läpi, ja tehtaan tiloja kunnostetaan ja täyden-
netään vaiheittain uudisrakentamisella. Käynnis-
sä oleva mielenkiintoinen ja haastava maankäytön 
muutos teollisuustiloista monimuotoiseksi ja mo-
nikäyttöiseksi rakennuskokonaisuudeksi edellyttää 
lisäselvityksiä muun muassa rakenteiden ja raken-
nusten käyttömahdollisuuksien osalta.  'Väliaikai-
nen käyttö’ kulttuurin ja kokeilujen muodossa jat-
kuu, ja rosoinen tehdas muodostaa uuden urbaanin 
alueen sykkivän sydämen tulevaisuudessa. 

Tehtaan länsipuolella oleva Lielahden kartanon 
puisto on tarkoitus nostaa uuteen loistoon. Kunnos-
tuksen lähtökohtana on vaalia puistoa historiallise-
na maisemapuistona vanhoine puineen, kiemurte-
levine puistokäytävineen ja näköalapaikkoineen.

Infrastruktuurin rakentaminen alkaa 2020-lu-

Kartanon puistossa aiemmin sijainnut huvila 1880-luvun valo- 
kuvassa.

K
uva: Vapriikin kuva-arkisto

Jukola (keskellä) 1930-luvun valokuvassa. 

Hiedanrannan rakennuskanta 
on kokenut huomattavia 
muutoksia ajan kuluessa.
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vun alussa. Ensimmäisenä asemakaavoitetaan rai-
tiotien reittiä ja alueen keskustaa. Osa tulevasta 
kaupunginosasta rakennetaan nykyisten suunnitel-
mien mukaan Näsijärven päälle. Lielahden kanssa 
Hiedanranta muodostaa tulevaisuudessa läntisen 
Tampereen keskuksen, jossa voi asumisen ja työn-
teon lisäksi viettää vapaa-aikaa kaupunkikulttuurin 
ja monipuolisten ostosten parissa. ■

Hallintotieteiden maisteri Leena Karppi. 
Viestintäasiantuntija. Hiedanrannan kehitysohjelma.  
 
Filosofian maisteri Mikko Pollari. 
Tohtoriopiskelija. Tampereen yliopisto.

Vanhojen tehdasrakennusten seinät ovat saaneet uuden pinnan. Urbaania katutaidetta on Hiedanrannassa yli 2 000 m².

LisätietoaHiedanrannasta:
tampere.fi/hiedanranta
valiaikainenhiedanranta.fi
Facebook & Twitter: @Hiedanranta

Lähteet:
Rahkonen, Riikka ja Seppänen, Jouko: Hiedanranta – 
kulttuurihistoriallisten aikakausien kerrostumat. Tampereen 
kaupunki, 2016.
Raninen, Sami: Tampere Lielahti Hiedanranta arkeologinen 
inventointi 2015. Pirkanmaan maakuntamuseo, 
Kulttuuriympäristöyksikkö, 2015.
Niukko, Kirsi ja Heiskanen, Jari, Hiedanrannan rakennetun 
ympäristön selvitys [Rakennuskortit ja liitekartat]. 
Kulttuuriympäristöpalvelut Heiskanen & Luoto 2016.
Saarenheimo, Juhani: Vanhan Pirkkalan historia. Vanhan Pirkkalan 
historiatoimikunta: Nokia, Pirkkala, Tampere & Ylöjärvi, 1974.

Tampereen kaupunki 
suunnittelee Hiedanrantaan 
koteja 25 000 asukkaalle ja 
työpaikkoja 10 000 tekijälle.
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Tässä artikkelissa kerrotaan eroista, jotka val-
litsevat harmonisoituun tuotestandardiin 
(hEN) perustuvan DoPin ja eurooppalaiseen 
tekniseen arviointiin perustuvan DoPin vä-

lillä. Erot on tärkeä tunnistaa, jotta CE-merkittyjä ra-
kennustuotteita ei käytettäisi käyttökohteissa, joihin 
ne eivät sovellu. 

1. Rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittaminen
Rakennustuotteiden kelpoisuus on Suomessa mah-
dollista osoittaa seuraaville tavoilla:

– jos rakennustuotteelle on harmonisoitu tuotestan-
 dardi, niin se on CE-merkittävä tämän standardin 
 perusteella
– jos rakennustuotteelle ei ole harmonisoitua tuotestan- 
 dardia, niin valmistajalla on seuraavat vaihtoehdot:

• CE-merkintä eurooppalaisen teknisen 
 arvioinnin perusteella
• kansallinen tuotehyväksyntä 
 (tuoteryhmästä riippuen tyyppihyväksyntä tai 
 varmennustodistus)
• rakennuspaikkakohtainen selvitys.

Rakennustuotteen CE-merkintä 
eurooppalaisen teknisen  
arvioinnin (ETA) perusteella
CE-merkitylle rakennustuotteelle laadittua suoritustasoilmoitusta (DoP) 
käyttävät suunnittelijat ja urakoitsijat sen arviointiin, onko tuote kelpoinen 
sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Eli ovatko tuotteen perusominaisuuksista 
ilmoitetut arvot/luokat sellaiset, että kansallisesti käyttökohteelle asetetut 
vaatimustasot täyttyvät.

ANTTI KOPONEN

Rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandardeja on tällä hetkellä CE-merkintään käytössä 444 kappaletta ja ne kattavat 
volyymilla mitaten arviolta noin 80 prosenttia rakennustuotteista.
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Rakennustuotteiden harmonisoituja tuotestandar-
deja on tällä hetkellä CE-merkintään käytössä 444 
kpl ja ne kattavat volyymilla mitaten arviolta noin 80 
% rakennustuotteista.

2. Eurooppalainen tekninen arviointi (ETA)
Rakennustuoteasetuksen myötä aiempi eurooppalai-
nen tekninen hyväksyntä muuttui eurooppalaiseksi 
tekniseksi arvioinniksi. Se on valmistaja- ja tuotekoh-
tainen, vapaaehtoinen CE-merkintään johtava arvi-
ointi niille rakennustuotteille, joihin olemassa olevia 
harmonisoituja tuotestandardeja ei voida soveltaa. 
Valmistajan, joka on hakenut ja saanut tuotteelleen 
ETA:n, on laadittava DoP, sekä CE-merkittävä tuot-
teensa. Tämä ei kuitenkaan velvoita muita vastaavi-
en rakennustuotteiden valmistajia siirtymään käyttä-
mään CE-merkintää.

ETA haetaan minkä tahansa jäsenmaan kysei-
selle tuoteryhmälle päteväksi toteamalta, teknises-
tä arvioinnista vastaavalta laitokselta (TAB). Kun 
valmistaja on tehnyt ETA-hakemuksen, käynnistää 
TAB eurooppalaisen arviointiasiakirjan (EAD) laa-
dinnan, ellei tällaista jo ole aiemmin ko. tuoteryh-
mälle laadittu jonkin TAB:n toimesta.

Kun on laadittu uusi EAD, se hyväksytetään mui-
den jäsenmaiden TAB:eilla, ja Euroopan komissio 
julkaisee EAD:n EU:n virallisessa lehdessä. Raken-
nustuotteelle voidaan tehdä EAD:n mukaiset testit 
ja muut selvitykset, joiden perusteella TAB myöntää 
tuote- ja valmistajakohtaisen ETA:n.

3. ETA:an perustuvan suoritustasoilmoituksen 
erityispiirteet
Rakennustuoteasetusta komissio tulkitsee siten, että 
valmistaja ETA-hakemusta tehdessään päättää, mit-
kä perusominaisuudet ovat tarpeellisia EAD:ssa ja 
sitä kautta ne ETA:ssa käsitellä. Kun toinen vastaa-
van tuotteen valmistaja myöhemmin tekee oman 
ETA-hakemuksensa, niin mahdolliset hänen tarvit-
semansa puuttuvat perusominaisuudet lisätään jo 
olemassa olevaan EAD:hen.

Monissa tuoteryhmissä ulkomaiset valmista-
jat eivät pidä Suomea itselleen merkittävänä mark-
kina-alueena, jolloin kaikkia Suomessa tarpeelli-
sia perusominaisuuksia ei välttämättä ole käsitelty 
EAD:ssa eikä ilmoitettu ETA:an perustuvassa suori-
tustasoilmoituksessa. 

Etenkin muista maista Suomen markkinoille tu-
levien ETA:an perustuvien CE-merkittyjen rakennus-
tuotteiden kohdalla suunnittelijoiden, urakoitsijoi-
den ja rakennusvalvonnan on oltava tarkkana. Niiden 
suoritustasoilmoituksesta voi puuttua perusominai-
suuksia, jotka Suomen viranomaissäädökset vaativat 
tai joiden arvoja/luokkia tarvitaan rakennusosan kel-
poisuuden arviointiin suomalaisissa olosuhteissa.

Rakennustuotteen käyttäjän on siten ensin selvi-
tettävä, minkä kaikkien perusominaisuuksien selvit-
täminen tuotteen käyttökohteessa Suomessa vaadi-

taan, ja onko näille asetettu vaatimustasoja. Jos näitä 
kaikkia perusominaisuuksia ei ole esitetty suoritus-
tasoilmoituksessa, niin hänellä on oikeus ja velvol-
lisuus vaatia valmistajalta tarpeelliseksi katsottavat 
lisäselvitykset, joilla kaikkien käyttökohteelle asetet-
tujen vaatimusten voidaan osoittaa täyttyvän.

Toinen ETA CE-merkinnän erikoisuus on se, 
että kun rakennustuotteen valmistaja on saanut 
EAD:hen perustuvan ETA:n, niin se on sellaisenaan 
voimassa niin kauan kuin valmistaja haluaa. Eli tuo-
te voi laillisesti olla alkuperäiseen ETA:an perustu-
en markkinoilla, vaikka jäsenvaltioissa olisi ETA:n 
myöntämisen jälkeen asetettu lisävaatimuksia. 
Aika näyttää, missä aikataulussa ETA:n perusteella 
CE-merkittyjen tuotteiden valmistajat ryhtyvät va-
paaehtoisesti hakemaan päivityksiä EAD:hin ja sitä 
kautta omaan ETA:ansa.

ETA:an perustuvassa suoritustasoilmoituksessa 
viitataan usein perusominaisuuksien ilmoitettuja ar-
voja/luokkia koskien ETA:an, josta ko. tiedot vasta löy-
tyvät. Siten rakennustuotteen käyttäjän on ETA-suo-
ritustasoilmoituksen lisäksi tarpeen saada myös itse 
ETA käyttöönsä ennen kelpoisuuden osoittamista.

Viime aikoina CE-merkittyjen rakennustuottei-
den markkinavalvoja TUKES:ille on jonkin verran 
aiheuttanut harmia se, että TAB on myöntänyt val-
mistajalle ETA:n, jolloin valmistajan on välittömäs-
ti laadittava suoritustasoilmoitus ja siirryttävä CE-
merkintään. Mutta komissio ei olekaan julkaissut 
ko. EAD:ta EU:n virallisessa lehdessä. Koska EAD 
ei ole julkinen ennen virallisessa lehdessä julkai-
sua, niin viranomaisilla ei ole mahdollisuutta sel-
vittää, ovatko EAD:n perus-
teet riittävät. Käyttäjän kan-
nattaa siten myös tarkistaa, 
että ETA:n perusteena oleva 
EAD on julkaistu EU:n viral-
lisessa lehdessä. Helpoiten 
tämä selviää EOTA:n kotisi-
vulta: https://www.eota.eu/
en-GB/content/eads/56/. ■

Diplomi-insinööri Antti Koponen. Johtaja. 
Rakennusteollisuus RT ry.

Etenkin muista maista 
Suomen markkinoille tulevien 
ETA:an perustuvien CE-
merkittyjen rakennustuotteiden 
kohdalla suunnittelijoiden, 
urakoitsijoiden ja rakennus-
valvonnan on oltava tarkkana.

https://www.eota.eu/
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Tyyppihyväksyntään liittyy aina ulkopuolinen 
laadunvarmennus, jossa tarkastetaan valmis-
tajan oma laadunvalvonta ja tarvittaessa teh-
dään laadunvalvontatestejä sekä monessa 

tuotteessa ennen tyyppihyväksynnän myöntämistä 
tuotetestauksia. Valtuutettuja laadunvalvonnan var-
mentajia on tällä hetkellä kahdeksan kappaletta.

Miksi tyyppihyväksyntäasetukset kumoutuivat?
Vuodenvaihteessa 2017–2018 kumoutui valtaosa 
tyyppihyväksyntäasetuksista. Neljä tyyppihyväksyn-
täasetusta kumoutui jo keväällä 2017 ja kaksi ase-
tuksista oli annettu uuden lain aikana, joten niiden 
asemassa ei tapahtunut muutosta. Tyyppihyväksyn-
täasetukset oli annettu aiemman maankäyttö- ja ra-
kennuslain (MRL) nojalla ja sen siirtymäaika päättyi.

Näistä kumotusta 31:stä tyyppihyväksyntäasetuk-
sesta kaikkia ei tulla julkaisemaan, vaan niiden tuo-
teryhmien osalta siirrytään joko CE-merkintään tai 
vapaaehtoisiin sertifikaatteihin. Tällä hetkellä sisäl-
löllisesti on valmiina kaksi tyyppihyväksyntäasetus-
ta ja kolmeatoista asetusta valmistellaan. Kuitenkaan 
yhtään uutta tyyppihyväksyntäasetusta ei ole vielä 
julkaistu. Nykyisen lain aikana annettu asetus hitsat-
tavien betoniterästen ja betoniteräsverkkojen tyyppi-
hyväksynnästä pysyy edelleen normaalisti voimassa.

Tyyppihyväksyntöjen asema
Myös rakentamismääräyskokoelma uusittiin viime 
vuodenvaihteessa. Aiemmin tyyppihyväksynnällä 
valmistaja pystyi osoittamaan, että tuote täytti sille 
Suomessa asetetut vaatimukset ja tyyppihyväksyntä 
velvoitti rakennusvalvontaa hyväksymään tuotteen, 
sillä tyyppihyväksynnän mukainen tuote täytti lain-
säädännön asettamat vaatimukset.

Kumottujen tyyppihyväksyntäasetusten perus-
teella myönnettyjen tyyppihyväksyntöjen ei voida 
enää automaattisesti katsoa täyttävän tällä hetkellä 
voimassa olevien rakentamismääräysten vaatimuk-
sia. Tyyppihyväksynnässä on esimerkiksi tuotteen 
mitoissa ja raaka-aineissa rajauksia ja välttämättä 
kaikki kombinaatiot eivät enää ole uusien rakenta-
mismääräysten mukaisia. Uusien asetusten valmis-
tuttua tyyppihyväksyntämenettely jatkuu entisen-
laisena.

Ennen vuodenvaihdetta 1.1.2018 myönnettyjen 
tyyppihyväksyntäpäätösten asema
Ennen 1.1.2018 myönnetyt tyyppihyväksynnät ovat 
vuonna 2018 voimassa tyyppihyväksyntäpäätöksessä 
ilmoitetun määräajan. Rakennusvalvontaviranomai-
nen arvioi tapauskohtaisesti annetun tyyppihyväk-
syntäpäätöksen riittävyyden uusien rakentamismää-
räysten osalta. Useimmissa tapauksissa ennen vuo-
denvaihdetta myönnetyt tyyppihyväksynnät soveltu-
vat kelpoisuuden osoittamiseen myös tällä hetkellä. 
Rakennusvalvonta voi erikseen pyytää osoittamaan 
tuotteen kelpoisuuden. Kyseessä on silloin rakennus-
paikkakohtainen varmentaminen ja lisäselvityksistä 
aiheutuvat kustannukset tulevat rakennushankkee-
seen ryhtyvän maksettaviksi. 

Todistus  tyyppihyväksyntäasetuksen 
mukaisuudesta
Mitä tehdä, jos tuotteen tyyppihyväksyntä on päät-
tymässä? Jos tyyppihyväksynnän voimassaolo päät-
tyy tai valmistaja on saattamassa markkinoille uu-
sia tuotteita, eikä uutta tyyppihyväksyntäasetusta 
vielä ole, voi valmistaja hakea vapaaehtoista todis-
tusta tyyppihyväksyntäasetuksen mukaisuudesta 

Tyyppihyväksyntäpäätösten tilanne
Tyyppihyväksynnät perustuvat ympäristöministeriön tuotekohtaiseen tyyppi- 
hyväksyntäasetukseen. Ympäristöministeriön valtuuttama tyyppihyväksyntä-
laitos myöntää tyyppihyväksynnän ja tällä hetkellä valtuutettuja toimielimiä 
on kaksi, VTT Expert Services Oy ja Inspecta Sertifiointi Oy. Tyyppihyväksyntä 
on vapaaehtoinen tapa osoittaa tuotteen vaatimuksenmukaisuus.

TIINA ALA-OUTINEN, ANNAMAIJA NAULA-ILTANEN JA REIJO RAVILA

K
uva: Tom

m
i Ahlberg



36 RY Rakennettu Ympäristö 2/18 

Tyyppihyväksyntäasetus TH-päätösten lkm TH-asetuksen tilanne
Betoni-teräsliittolaatat 1 Ei uusita
Betoni-teräsliittopalkit 2 Ei uusita
Betoniteräkset ja -verkot 35 Voimassa
Ikkunat 13 Ei aloitettu
Ilmakanavat ja osat (ei palorajoittmet) 4 Valmisteilla
Ilmanvaihdon päätelaitteet 7 Ei aloitettu
Ilmavaihdon  äänenvaimentimet 3 Ei aloitettu
Ilmavirran mittauslaitteet 1 Ei aloitettu
Kupariputket 9 Valmisteilla
Kupariputkien puserrusliittimet 29 Valmisteilla
Lattiakaivot 24 Valmisteilla
Lattianpäällysteet ja lattian pintarakenteet 1 Valmisteilla
Messinkiset ja kupariset putkiyhteet 8 Valmisteilla
Monikerrosputket ja liittimet 12 Valmisteilla
Ovet 340 Ei aloitettu
PE-putkien liittimet 9 Valmisteilla
PEX-putket 7 Valmisteilla
PEX-putkien liittimet 21 Valmisteilla
PP-viemäriputket ja yhteet 3 Valmisteilla
Rakennuslevyt 2 Ei uusita
Sulkuventtiilit 42 Valmisteilla
Vesikalusteet 238 Valmisteilla
Vesilukot 5 Valmisteilla
Yksisuuntaventtiilit 6 Valmisteilla

valtuutetulta tyyppihyväksyntälaitokselta. Arvioin-
tiperusteina käytetään kunkin tuoteryhmän osalta 
vuoden vaihteessa kumoutuneita tyyppihyväksyn-
täasetuksia ja laadunvarmennusmenettelyt ovat sa-
manlaiset kuin tyyppihyväksynnöillä.

Todistuksen voimassaoloaika voi vaihdella tuo-
teryhmittäin ja tyyppihyväksyntälaitoksittain. To-
distusta voidaan käyttää kuten ennen vuodenvaih-
detta myönnettyä tyyppihyväksyntää. 

Uudet tyyppihyväksyntäasetukset
Uudet tyyppihyväksyntäasetukset tulevat voimaan 
vähitellen. Mikäli uusi tyyppihyväksyntäasetus vas-
taa vaatimuksiltaan vanhaa, ei uutta tyyppihyväk-
syntää tarvitse hakea ennen kuin tyyppihyväksynnän 
voimassaolo päättyy. 

Alla tämän hetkinen arvio uusien tyyppihyväksyntä-
asetusten voimaantulosta:
• PEX-putket ja joustavat kytkentäputket (2018)
• PEX-putkien liittimet, monikerrosputket ja niiden 
 liittimet, kupariputkien puristus- ja puserrusliitti-
 met, messinkiset ja kupariset putkiyhtyeet, kupari-
 putket, sulkuventtiilit ja yksisuuntaventtiilit (2018)
• PE-putkista ja niiden liittimistä, lattiakaivoista,
 vesikalusteista, vesilukoista, ruostumattomista 
 teräsputkista ja niiden liittimistä juomavesikäyt-
 töön sekä täytetyistä polypropeenista (PP-MD) 
 valmistetuista viemäriputket ja putkiyhteistä, 
 ilmakanavat ja kanavanosat (ei palorajoittimet) 
 (2018).

Tyyppihyväksyntöjen ulkopuolelle jäävät 
tuoteryhmät
Muiden tuoteryhmien osalta tyyppihyväksyntäase-
tusten valmistelua ei ole vielä aloitettu. Jo aiemmin 

kumoutuneiden tyyppihyväksyntäasetusten (beto-
ni-teräsliittolaatat, betoni-teräsliittopalkit, puu-be-
toniliittolaatat sekä rakennuslevyt) tilalle ei ole tu-
lossa uusia asetuksia. Mikäli tyyppihyväksyntä ei ole 
mahdollista, tuoteryhmien soveltuvuuden osoitta-
minen onnistuu vapaaehtoisella sertifikaatilla.

Yhteenveto
Ennen 1.1.2018 myönnetyt tyyppihyväksynnät ovat 
vuonna 2018 voimassa kuten tähänkin asti. Valmis-
taja voi hakea vapaaehtoista todistusta tyyppihyväk-
syntäasetuksen mukaisuudesta. Useimmissa tapa-
uksissa ennen vuodenvaihdetta myönnetyt tyyppi-
hyväksynnät soveltuvat kelpoisuuden osoittamiseen 
myös tällä hetkellä. Rakennusvalvonta voi erikseen 
pyytää osoittamaan tuotteen kelpoisuuden. Kysees-
sä on silloin rakennuspaikkakohtainen varmentami-
nen. Uudet tyyppihyväksyntäasetukset tulevat voi-
maan vähitellen. ■

Diplomi-insinööri Tiina Ala-Outinen. 
Liiketoimintapäällikkö. VTT Expert Services Oy.  
 
Diplomi-insinööri Annamaija Naula-Iltanen, 
Tuotepäällikkö. VTT Expert Services Oy.  
 
Diplomi-insinööri Reijo Ravila. Tuotepäällikkö. 
KIWA Inspecta.

Kumoutuneiden ja voimassa olevien asetusten perusteella  
annettujen tyyppihyväksyntöjen määrät vuoden 2017 lopussa
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Löytöretkeni 
arkkitehtuuriin 
ja Amerikkaan
Arkkitehtitoimiston töiden ohessa 
kävin kesäisin taideleirillä Hailuo-
dossa ja iltaisin Taideteollisessa 
korkeakoulussa, jossa olin opiskel-
lut aikaisemmin. Harrastukset joh-
tivat kiinnostukseen jatko-opinnoista.

A loitin arkkitehtiopinnot Teknillisessä kor-
keakoulussa ”vallankumouksen” jälkeen 
1969. Kyllästyin ikkunoiden ja ovien piirtä-
miseen; harrastukseni vei kiinnostumaan 

arkkitehtuurin ja taiteen suhteesta ja hain Asla-Ful-
bright-stipendiä Yhdysvaltoihin.

Haaveena ulkomaille
En ollut ensimmäistä kertaa lähdössä ulkomaille; 
opiskeluaikana olin kesän arkkitehtitoimistossa Eng-
lannissa ja lähes vuoden Yhdysvalloissa. Afrikassa 
olin puoli vuotta keräämässä aineistoa diplomityö-
täni varten.

America Center -kirjaston luetteloita tutkimal-
la päätin pyrkiä Columbian, Yalen ja Harvardin yli-
opistoihin sekä MIT:hin. Pääsin kaikkiin muihin 
paitsi en Harvardiin, jossa ei ollut sopivaa ohjelmaa; 
olinhan jo Suomessa suorittanut Master-tutkinnon. 
Kartasta näin, että Yalen yliopisto olisi mukavassa 
paikassa meren rannalla New Havenissa, Connec-
ticutissa, vain 130 kilometrin päässä New Yorkista. 
Siellä saattaisi päästä purjehtimaankin!

 
Uusi maailma
Liberaaleina itseään pitävien ystävieni asenteet olivat 
ristiriitaisia: miksi opiskelisin arkkitehtuuria Ameri-
kassa? Meitä oli samaan aikaan opiskelemassa neljä 
arkkitehtia – kaikki naisia, jotka olivat aikaisemmin 
opiskelleet tai työskennelleet ulkomailla. Eikä tämä 
ollut uutta – monilla suomalaisilla arkkitehdeilla on 
ollut kontakteja Yhdysvaltoihin; onhan se ollut Chi-
cagon pilvenpiirtäjien ajoista lähtien modernin ark-
kitehtuurin eturintamassa. 

Yalen yliopiston arkkitehtikoulussa on kak-
si linjaa, Master of Architecture, M. Arch., ja Mas-
ter of Environmental Design, MED. Aloitin kahden 
muun opiskelijan kanssa syksyllä 1979 kaksivuoti-
sen MED-ohjelman, jonka arkkitehti Charles Moo-
re dekaanina ollessaan oli perustanut vuonna 1967. 

Hänen Princetonin yliopistossa tekemänsä väitös-
kirja oli ensimmäinen Gaston Bachelardin arkki-
tehtuurin fenomenologiaan perustuva tutkimus. 
Moore halusi laajentaa arkkitehtuurin ja ympäris-
tön käsitettä: “ympäristö” ei arkkitehtuurin opetuk-
sessa ja praktiikassa tarkoittanut vain fyysistä ym-
päristöä, vaan päämääränä oli laajentaa arkkiteh-
tisuunnittelun prosessia sisältämään tutkimus- ja 
suunnittelumetodologioita arkkitehtuurin oppialan 
muodostamisessa. Vastaavanlaisia eri alojen opin-
tokokonaisuuksia oli perustettu muuallakin, mutta 
Yalen MED-ohjelma oli ensimmäinen Master-tut-
kintoon tähtäävä itsenäiseen tutkimukseen ja kir-
jalliseen lopputyöhön perustuva opinto-ohjelma. 

Amerikkalainen yliopistojärjestelmä tuntui aluk-
si erikoiselta: M. Arch.-tutkintoa oli opiskelemassa 
sellaisia, joilla oli alempi Bachelor-tutkinto neljä-
vuotisesta collegesta vaikkapa englanninkielessä 
tai kirjallisuudessa. Näille Yalen M. Arch.-tutkinto 
oli kolmevuotinen, mikä on todella vaativaa joll-
ei aikaisemmin ole kokemusta piirtämisestä. Niille 
jotka olivat opiskelleet viiden vuoden pituisen ”pro-
fessional” Bachelor-tutkinnon pääineenaan arkki-
tehtuuri, M. Arch.-tutkinto oli kaksivuotinen.

Opiskelun arkipäivää
Opiskelu oli tiivistä, jopa rankkaa Otaniemen ”vallan-
kumouksen” jälkeiseen aikaan verrattuna. Kirjastot 
olivat auki keskiyöhön ja piirustusaleissa oli aina va-

Yalen yliopiston arkkitehtikoulu, nykyisin Rudolph Hall, nimetty 
suunnittelijansa Paul Rudolphin mukaan. Huomiota herättänyt 
rakennus valmistui 1963, jolloin Rudolph oli koulun dekaani. 
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Suunnittelukurssin kritiikkitilaisuus 1981. Professori Vincent 
Scully vasemmalla, vieraileva professori Aldo Rossi kolmas 
vasemmalta.

James Gamble Rogers suunnitteli Yalen yliopiston keskei- 
simmät rakennukset ”Collegiate Gothic” –tyyliin, kuten HGS, Hall 
of Graduate Studies, vuodelta 1932, jossa asuin opiskeluajan.
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lot. Olin ajatellut ”harrastaa” mielenkiintoisia kursse-
ja vuoden ajan, mutta tutkinto pitikin rakentaa tiukasti 
ohjelman mukaan ja kurssit piti suorittaa saman luku-
kauden aikana, muuten tuli merkintä opintorekisteriin 
ja stipendi loppui. Nykyisin Yalen arkkitehtikoulun lu-
kukausimaksu on n. 50 000 dollaria lukuvuodessa, jo-
ten harvalla olisikaan varaa ylimääräisiin vuosiin. 

Amerikkalaisissa yksityisissä huippuyliopistois-
sa humanistiset perusopinnot ovat pakollisia ja 
opiskelijoilla oli sellaisia perustietoja, joita en ollut 
Suomessa saanut. Arkkitehtuurifilosofiaa opetti fi-
losofian professori, ei asiaa harrastava arkkitehti. Fi-
losofiset käsitteet, eri filosofien ja koulukuntien erot 
olivat minulle uusia. 

Postmodernismi oli vallannut koulun ja kansain-
väliset tähtiarkkitehdit vierailivat opettajina kol-
men viikon intensiivijaksoilla. Dekaanina toimi Ce-
sar Pelli, joka oli Eero Saarisen toimistossa Michi-
ganissa suunnitellut modernit, mutta Yalen perin-
teiseen ympäristöön sopivat Ezra Stiles and Morse 
College -rakennukset. Minulla oli onni saada toisek-
si ohjaajakseni legendaarinen taidehistorian pro-
fessori Vincent Scully, jota Philip Johnson kutsui 
”vaikutusvaltaisimmaksi arkkitehtuuriopettajak-
si koskaan”. Hänen kurssinsa Introduction to Art oli 
koko yliopiston suosituin kurssi. Alallaan arvostet-
tuna ja vaikutusvaltaisena Scully puolusti kiihkeäs-

ti historiallisten rakennusten ja ympäristön säilyttä-
mistä yli 60-vuotisen uransa aikana. Hän nosti esil-
le Robert Venturin arkkitehtuurin sekä edesauttoi 
Louis Kahnia saamaan ensimmäisen merkittävän 
suunnittelutyönsä, Yalen yliopiston taidegallerian. 
Osaksi Vincent Scullyn ansiosta kirjallisen loppu-
työni aihe vaihtui käsittelemään Suomen ja Yhdys-
valtojen kansallisen arkkitehtuurityylin muodostu-
mista 1900-luvun vaihteessa.

New Havenin todellisuus
New Haven kuuluisan yliopiston kotikaupunkina oli 
hämmentävä. Vuonna 1701 perustetun Yalen veh-
reä Cambridgen yliopiston tyylinen kampus on kes-
kellä kaupunkia. Massiiviset 1950-luvulla rakennetut 
moottoritiet jakavat kaupungin ja eristävät sen me-
restä. Teollisuus oli muuttanut etelävaltioihin, työt-
tömyys korkea ja koski kipeästi suurta osaa afrikka-
laisamerikkalaisia. Turvallisuuden takia vartija lähti 
iltaisin saattamaan vain parin korttelin matkan ark-
kitehtikoulusta asuntolaan. 

New Haven oli presidentti Lyndon Johnsonin 
ensimmäinen mallikaupunkiprojekti ”sodassa köy-
hyyttä vastaan”, joka sai kymmeniä miljoonia osa- ja 
liittovaltion varoja kaupungin uudelleenrakentami-
seen. Kokonainen kaupunginosa jyrättiin matalaksi 
ja 8 000 köyhää asukasta ja yli 2 000 liikeyritystä kar-
kotettiin. Charles Moore suunnitteli sinne paljon 
kehutun ja arkkitehtilehdissä julkaistun asuinalu-
een, jonne ei kuitenkaan rakennettu palveluja. Täy-
dennysrakentaminen jäi kesken Vietnamin sodan 
viedessä rahoituksen. Ylläpidon puutteessa talot 
ovat rapistuneet ja alueesta on tullut hylätty slum-
mi. Sinne minut lähetettiin ensimmäisenä harjoi-
tustyönä haastattelemaan yksinhuoltajaperhettä. 
Amerikkalaiset opiskelutoverini olivat kauhuissaan 
ja minut vastaanottava perhe hämillään saadessaan 
ulkomaisen vieraan.

Amerikkalaisissa yksityisissä 
huippuyliopistoissa humanis-
tiset perusopinnot ovat pakol-
lisia ja opiskelijoilla oli sellaisia 
perustietoja, joita en ollut 
Suomessa saanut.
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James Gamble Rogersin suunnittelemia Yalen yliopiston college-rakennuksia 1930-luvulta.
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Töissä USA:ssa
Yhdysvalloissa arkkitehdin ammatti on ollut perintei-
sesti herrasmiehen ammatti; arkkitehti oli yläluokkaa 
eikä hänen tarvinnut hankkia työllä elantoaan. Se on 
vieläkin ”valkoisen miehen” ammatti. Vaikka Yale tu-
kee apurahoilla, afrikkalaisamerikkalaiset opiskelijat 
eivät hakeudu opiskelemaan arkkitehtuuria. Aasia-
laisperäisiä opiskelijoita sen sijaan on yhä enemmän, 
kuten muillakin kovaa työtä vaativilla aloilla. 

Valmistuttuani ainoana kurssilta kahdessa vuo-
dessa, olin viisi vuotta töissä USA:ssa, ensin oppi-
massa suuryrityksen toimintakulttuuria Amerikan 
suurimman vakuutusyhtiön rakennusosastolla, jos-
sa suunnittelin vanhojen teollisuuskiinteistöjen 
muuttamista toimistokäyttöön, ja sen jälkeen yksi-
tyisissä arkkitehtitoimistoissa. Arkkitehdin ura alkaa 
harjoittelijana, eikä työhön yleensä kuulu loma- eikä 
sosiaaliet uja. Kussakin osavaltiossa pitää suorittaa 
rekisteröitymiskoe, joka oikeuttaa toimimaan isom-
pien töiden itsenäisenä suunnittelijana tai projek-

ti- tai pääsuunnittelijana. En naisena kokenut dis- 
kriminointia, vaikka vain kolmasosa amerikkalaista 
arkkitehdeista on naisia. Jos sitä olisikin ollut, poliit-
tinen korrektius saattoi vaikuttaa, ettei ollut sopivaa 
sanoa tiettyjä asioita ääneen. 

Palasin Suomeen vuonna 1986. Suomi oli muut-
tunut, mutta minä enemmän – olin saanut uuden-
laisen näkymän arkkitehtuuriin ja ympäristöön. 
Harrastus ja myöhemmin työ kirjoittajana oli al-
kanut. Mukanani tuli amerikkalainen mieheni, jol-
la oli ollut collegessa kaksi pääainetta, kasvitiede ja 
taidehistoria ja joka vasta viimeisellä kevätlukukau-
della oli päättänyt hakea Yalen solu- ja kehitysbiolo-
gian tohtoriohjelmaan. Suomessa eri alojen yhteis-
työ on vieläkin outoa ja vaivalloista. Arkkitehtuurin 
tohtoriohjelmia on syntynyt, 
mutta yhä varsinkin huma-
nistit epäilevät arkkitehdin 
tutkinnon pätevyyttä jatko-
opintoihin – olemme vain 
suunnittelijoita. ■

Arkkitehti SAFA, MED (Yale University)  
Pirkko-Liisa Schulman.

Arkkitehdin ura alkaa 
harjoittelijana, eikä työhön 
yleensä kuulu loma- eikä 
sosiaalietuja.
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Varhainen kerrostalorakentaminen Kruunun-
haan, Kaartinkaupungin, Kampin, Punavuoren ja 
Kluuvin tavoin oli varakkaiden liikemiesten, kaup-
piaiden ja korkeiden virkamiesten varassa, jotka en-
sisijaisesti rakennuttivat suurempia ja näyttävämpiä 
asuinpalatseja vuokralle. Rakentamisen rahoittami-
nen aiheutti ongelmia, vaikka suurruhtinaskunta 
perusti 1873 rakennusrahaston edistämään raken-
tamista. Suurempi vaikutus oli uudella vuoden 1895 
osakeyhtiölailla, joka mahdollisti paremmin yhtiö-
muotoisen rakentamisen ja siihen tarvittavan pää-
oman keräämisen. 2

Ensimmäiset Suomen kerrostalot rakennettiin 
Helsingin ensimmäiseen kaupunginosaan Kruu-
nunhakaan, joka Helsingin kaupunginosista on pa-
ras esimerkki asuinkerrostalorakentamisesta pit-
källä aikavälillä. Kruununhaan noin 3 700 000 m³ 
nykyisestä rakennuskannasta noin 2 100 000 m³ 
on nykyään asuinrakennuksia ja 100 000 m³ on ol-
lut aikaisemmalta käyttötarkoitukseltaan asunto-
ja. 3 Huomionarvoista on, että vaikka Kruununhaka 
kaupunginosana on leimallisesti valtion, kaupun-
gin, kirkon ja yliopiston kaupunginosa, on se ensisi-
jaisesti kuutioiltaan asuinkaupunginosa.

Liitteenä olevasta taulukosta käy ilmi, että asuin-
rakentaminen aktivoitui huomattavasti 1890-luvul-
la jatkuen poikkeuksellisen vilkkaana aina toiseen 
maailmansotaan asti. Sodan jälkeen rakentaminen 
Kruununhaassa oli lähinnä täydennysrakentamis-

Helsingin taloyhtiöiden  
rakennuttajat ja tilaajat  
Kruununhaassa 1880–2000
Asunto-osakeyhtiö on ollut vähän tutkittu aihe, vaikka niiden historia 
valottaa mielenkiintoisella tavalla varhaista kerrostalorakentamista.

Täyttäessään 110 vuotta Kiinteistöliitto tila-
si Martti Lujaselta, Laura Purolta ja Esko 
Nurmelta lyhyen yleisesityksen asunto-osa-
keyhtiön vaiheista. Kansan osake, suomalai-

sen asunto-osakeyhtiön vaiheet -kirja (Suomen kiin-
teistöliitto ry, 2017)  kertoo lyhyesti, miten suomalai-
set asutettiin ja miten Suomi kaupungistui.

Sinänsä mielenkiintoinen ja kansainvälisesti 
täysin poikkeuksellinen osakeyhtiö, eli asunto-osa-
keyhtiö, on jostain syystä jäänyt varsin vähän tut-
kituksi aiheeksi, vaikka ensimmäinen asunto-osa-
keyhtiöiden perustamista, hoitamista ja hallintaa 
koskeva laki on jo vuodelta 1926 ja se on jo muuta-
maan otteeseen uusittu. Puolet suomalaisista asuu 
asunto-osakeyhtiössä, joka vastaavasti on merkittä-
vimpiä kansallisvarallisuuden muotoja.

Pääkaupunki edelläkävijä
Helsinki on ollut merkittävin edelläkävijä asunto-
osakeyhtiöiden ja kerrostalojen rakentamisessa. 
Vuonna 1900 Helsingissä laskettiin olevan 225 kolmi-
kerroksista, 151 nelikerroksista ja 57 viisi- tai useam-
pikerroksista rakennusta. 1 Valtakunnallisia rakenta-
mista ohjaavia asetuksia on laadittu 1856 lähtien, ja 
niistä muodostui myöhemmin asemakaavalaki. Hel-
singissä rakentamista ohjasivat aluksi rakennusjär-
jestykset 1875, 1895 ja 1917. Näitä täydentämään ja 
ohjaamaan laadittiin lisäksi 1902 kaupunginosakoh-
taisia rakennusjärjestyksiä. 

JUHANA HEIKONEN

Enemmän kuin kolme taloa suunnitelleet suunnittelijat ja näiden tilaajien sekä rakennuttajien pääasiallinen tausta
Suunnittelija ja rakennusten valmistumisv. Taloja Tilaajan ja rakennuttajan luonne karkeasti
G. Estlander (1904-1916) 7 tilauksesta asunto-osakeyhtiöiden puolesta, gryndausta
Nyström, Petrelius & Penttilä (1902-1907) 6 tilauksesta asunto-osakeyhtiöiden puolesta, gryndausta
K. Kiseleff (1890) 5 yhden tai useamman sijoittajan, suuria asuntoja
M. Finell (1934-1936) 5 gryndausta
S. Gripenberg & M. Scherfbeck (1890-1903) 5 yhden tai useamman sijoittajan, suuria asuntoja
A. Mellin (1884-1887) 4 yhden tai useamman sijoittajan, suuria asuntoja
G.W. Nyberg (1906) 4 tilauksesta asunto-osakeyhtiöiden puolesta, gryndausta
H. Kaartinen (1902-1929) 4 tilauksesta asunto-osakeyhtiöiden puolesta, gryndausta
T. Pajunen (1926-1927) 4 gryndausta
M. Olin (1926-1930) 3 gryndausta
O. Törnqvist (1884-1911) 3 tilauksesta asunto-osakeyhtiöiden puolesta
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ta. Tuleva tutkimukseni tulee keskittymään näiden 
uusien taloyhtiöiden tilaajiin, jotka ovat olleet huo-
mattavasti hajanaisempi joukko verrattuna nykyi-
seen kerrostalotuotantoon, ja joiden pääurakoitsi-
joina sekä tilaajana on koko Suomessa nykyään alle 
kymmenen toimijaa.

1800-luvun lopussa tyypillisin tilaaja oli vara-
kas, itselleen rakentava yksilö tai ryhmä, jonka tar-
koituksena oli itsekin asua samassa talossa. Vuoden 
1895 osakeyhtiölain ja sen mahdollistaman hajau-
tetun pääoman keräämisen jälkeen merkittäväksi ti-
laajaksi muodostuivat erilaiset ammatti- ja intressi-
ryhmät, jotka rakennuttivat pääasiassa omaan käyt-
töönsä. 1920-luvulta eteenpäin rakentamisen kuu-
mennuttua markkinoille tulivat nykyisen kaltaiset 
grynderit, joita halventavasti kutsuttiin "jobbareik-
si", sillä alkuperäinen grynderi viittasi perustajaura-
koitsijaan, ei keinottelijaan. Sodan jälkeen rakenta-
minen Kruununhaassa on ollut lähinnä perinteisten 
gryndereiden työtä. 4

Kruununhaan arkkitehdeissa esiintyvät perintei-
set asuntosuunnittelun nimet kuten G. Estlander, K. 

Kiseleff, Gripenberg-Schjerfbäck, Nyström-Petre-
lius-Penttilä, Törnqvist ja T. Höijer. Toisaalta, suun-
nittelijoina ovat olleet myös rakennusmestarit, kuten 
G.W. Nyberg, T. Pajunen ja H. Kaartinen, jotka ovat 
pääasiallisesti toimineet nykyisien gryndereiden tavoin.

Yhtiömuotoinen perustajaurakointi tuli tutuk-
si jo Z. Topeliuksen Helsingin asuntopulaa vastaan 
taistelevista lehtikirjoituksista. Taulukoissa esitetty-
jen lukujen valossa 1900-lu-
vun alun suuri asuntotuotan- 
to teollista rakennustuotantoa 
edeltävässä pääomaköyhässä 
Kruununhaassa vaikuttaa si-
ten poikkeuksellisen huomat-
tavalta saavutukselta nykyi-
seen keskittyneeseen raken-
nustuotantoon verrattuna. ■

Tekniikan tohtori, arkkitehti SAFA, filosofian 
maisteri Juhana Heikonen.

Viitteet:
1  Helsingin kaupungin tilastollinen vuosikirja 1905, taulukko 17.
2  Neuvonen, Mäkiö ja Malinen, Kerrostalot 1880–1940 (RTS 2002),  
 s. 14–15.
3  Taulukot perustuvat kiinteistörekisteriin ja rakennusvalvonnan  
 arkistoon, joista on koottu Kruununhaan kiinteistötiedot suunnit- 
 telijoineen. Huomioon ei pinta-aloissa ole otettu purettuja ja tuhou- 
 tuneita rakennuksia.
4  Kattavin tutkimuskirjallisuus aiheesta löytyy Helsingin kaupungin  
 historia. Vol. I–V (Helsingin kaupunki 1950) ja Marja Heikkilä-Kauppinen, 
  Saanko luvan? 200 vuotta pääkaupungin rakennusvalvontaa. Sata- 
 vuotias rakennusvalvontavirasto. (Helsingin kaupunki 2012).
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Liisankatu n. 1900. Kuvassa suurimpana Kiseleff & Heikelin 
suunnittelema Liisankatu 19 (valm. 1890). Tämän naapurissa 
on nk. Hansenin talo, jonka tanskalaissyntyinen maalari Han- 
sen rakennutti itselleen 1888. Samalla tontilla tämän vie-
ressä on vielä 1800-luvun alkupuoliskon yksikerroksinen em- 
piretalo Liisankadun ja Snellmaninkadun kulmassa. Snell-
maninkadun toisella puolella on vastaavanlainen puutalo, 
jonka naapurissa on S. Gripenbergin suunnittelema kivitalo. 
Tämän naapurissa rakennustelineiden takana on rakenteilla 
A. A. Nyman & E. A. Törnvallin suunnittelema Liisankatu 27. 

Liisankatu n. 1910. Kiseleffin & Heikelin suunnittelema Liisan- 
katu 19 hallitsee edelleen katukuvaa. Tämän itäpuolelle on 
valmistunut osakuntien rahoittama nk. Karjalaisten talo eli 
Asunto Oy Solmu, jonka suunnitteli O. Törnqvist. Verrattuna 
edelliseen kuvaan, Liisankadun ja Snellmaninkadun kul-
man empiretalo on korvautunut grynderi O. Holvikiven suun- 
nittelemalla kivitalolla 1910. Vastapäinen empiretalo ja 
Hansenin talo tullaan korvaamaan ja muokkaamaan kym- 
menen vuoden kuluttua yhtenäiseksi W. G. Palmqvistin 
suunnittelemaksi Asunto Oy Aedificium Bostads Ab:ksi.

K
uv

at
: A

. E
. R

os
en

bö
ije

r, 
H

el
si

ng
in

 k
au

pu
ng

in
m

us
eo

  Kruununhaan asuntotuotanto 1880-2000 Kiinteistörekisterin nykytilanteen mukaan
Vuosikymmen Määrä Kerrosala Keskikoko As. määrä As. keskikoko m2

1880 11 38260 3478 203 64
1890 20 54750 2738 341 79
1900 34 97338 2863 848 63
1910 22 87332 3970 670 73
1920 29 131249 6595 1187 66
1930 20 58806 2940 750 49
1940 0 0 0 0 0
1950 9 32786 3643 328 64
1960 3 14844 4948 93 56
1970 0 0 0 0 0
1980 2 9522 4761 87 76
1990 2 2896 1448 15 143
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kin mukaan teollistumis- ja kaupungistumiskehi-
tykseen, joka muokkasi jatkossa voimakkaasti maan 
suurimpia kaupunkeja.

Viipurin vanhakaupunki sai 1800-luvun jälki-
puoliskolla kokea kovia. Lukuisten Euroopan lin-
noituskaupunkien tapaan keskustaa ympäröineet 
vallit purettiin, ja vuosisatoja vanhat talot väistyivät 
uudisrakennusten tieltä. Pyöreä torni, Raatitorni ja 
Pantsarlahden bastioni pelastuivat purkamiselta 
vain täpärästi.

1880-luvun lopulta lähtien  suuret kivitalot syr-
jäyttivät tieltään vanhempaa rakennuskantaa. Van-
hankaupungin esiteollisen ajan yhtenäinen ja hierar-
kinen kaupunkikuva murtui. Porvarillisessa lehdis- 
tössä tämä nähtiin merkkinä kaupungin kehitykses-
tä. Sen sijaan vallan ja hyvinvoinnin marginaalista 
maailmaa tarkkailevassa työväenlehdessä kehitys 
otettiin vastaan kitkerämmin. 1900-luvun ensim-
mäisellä vuosikymmenellä myös korkeakulttuurin 
piiristä tätä porvarillista kehitystä kohtaan esitettiin 

Rakennus- ja kaupunkisuojelua 
vanhassa Viipurissa
Ennen toista maailmansotaa arvioitiin, että juuri Viipurissa oli jäljellä 
enemmän rakennuksia menneiltä vuosisadoilta kuin missään muussa 
Suomen kaupungissa. Arkkitehtuuriltaan Viipurin vanhakaupunki oli 
Suomessa harvinainen, mutta muualla Euroopassa yleinen historiallisesti 
monikerroksinen kaupunginosa.

V iipurin vanhakaupunki oli vuosisatojen aika-
na rakentunut suomalaisissa oloissa poikke-
uksellisen tiiviiksi. Viipuri oli myös maamme 
ainoa esimerkki kokonaisen kaupunkilinnoi-

tuksen purkamisesta ja siihen liittyneestä uudelleen-
kaavoituksesta.

Vanhaa raivattiin kaupungistumisen tieltä
1800-luvun puolivälissä ei vanhankaupungin histori-
allinen rakennusperintöarvo ollut korkeassa kurssis-
sa. Kaupunginisät päättivät purkaa keskustaa ympä-
röineet linnoitusvallit ja toivoivat suurten kivitalojen 
pian korvaavan matalat puu- ja kivitalot.

Paikallinen sanomalehti Sanan-Lennätin kuvai-
li toukokuussa 1857 vallien purkamista seuraavin 
sanoin: ”Valli-porttia, suurelle sillalle ja kanaval-
le saattavaa, revitään paraillaan ja toivottavaa olisi 
että moni muuki[n], edistymistä estävä, vanhan-ai-
kuinen jään[n]ös kaupunnistamme hävitettäisii[n].” 
Pian toiveen esittämisen jälkeen Suomi tempautui-

PETRI NEUVONEN

Vielä 1800-luvun puolivälissä Viipurin keskusta oli vallien ympäröimä linnoitus. Vallien purkaminen käynnistyi vuonna 1860. 

K
uv

a:
 M

ik
ke

lin
 m

aa
ku

nt
a-

ar
ki

st
o.



RY Rakennettu Ympäristö 2/18 43

kritiikkiä historiallisiin ja kauneusarvoihin vedoten. 
Oli huomattu, että Viipurissakin jotain arvokasta oli 
jäämässä kehityksen jalkoihin. Huoli historiallis-
ten kaupunki- ja katunäkymien säilymisen puolesta 
nousi esille sanomalehtien sivuilla.

Rakennusperintö nostaa päätään
Itsenäisyyden ajalla vanhankaupungin rakennuspe-
rintöä ja katunäkymiä suojeltiin jo virallisin toimin. 
Näkyvimpänä merkkinä tästä oli erityisen muinais-
muistojen valvojan toimen perustaminen vuonna 

1927. Aiempien sukupolvien rakennusperinnön ko-
vakourainen kohtelu sai kaupunki- ja rakennussuo-
jelijoilta nyt moitteita.

Ensimmäisen tasavallan Suomessa historialli-
nen vanhakaupunki nivoutui osaksi porvarillisen 
Viipurin identiteettiä, jota määriteltiin pitkälti län-
nen etuvartio -ajatuksen kautta. Myös vanhankau-
pungin tärkeimmän nähtävyyden, Pyöreän tornin 
muuttaminen historialliseksi ravintolaksi vuonna 
1923 kytkeytyi kiinteästi valkoisen Viipurin julkis-
ten muistomerkkien sarjaan. 1920–30-luvuilla van-

Viipurin vanhankaupungin rakennuskanta uudistui voimakkaasti 1880-luvun jälkipuoliskolta alkaen. 
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hastakaupungista muodostui paikkakunnan ylpey-
denaihe, jota esiteltiin auliisti kaupunkiin saapu-
neille vieraille. Vanhakaupunki oli muotoutumassa 
keskiluokan henkiseksi virkistysalueeksi, joka tarjo-
si mahdollisuuden nauttia esteettisiä elämyksiä ja 
kokea historiasta kumpuavia nostalgisromanttisia 
tunteita. Uhmakas ja sotaisa lännen etuvartio -reto-
riikka sai rinnalleen mielikuvat päivänpaisteisesta 
ja romanttisesta vanhastakaupungista.

Viipurin vanhankaupungin rakentumista sekä 
alueen rakennus- ja kaupunkisuojelun varhaisvai-
heita valottava väitöskirjani liikkui kaukana mennei-
syydessä. Vaikka työssä kuvatut ihmiset ja maailma, 
jossa he elivät, ovat kadonneet, monet jäänteet tuosta 
menneisyydestä ovat kuitenkin vielä keskuudessam-
me. Tutkimukseni voi siis nähdä myös yhtenä avai-
mena Viipurin nykyisen kaupunkikuvan tulkintaan ja 
ymmärtämiseen. Kuvaamalla rakennetun ympäris-
tön muotoutumisprosesseja ja siihen aikanaan liitet-
tyjä, mutta sittemmin unohtuneita kulttuurisia mer-
kityksiä väitöskirjani tuotti samalla uuden, nykyhet-
keen kytkeytyvän merkitysten kerroksen. ■

Artikkeli perustuu Petri  
Neuvosen marraskuussa 2017 
Aalto-yliopistossa tarkastet-
tuun väitöskirjaan Linnoituk-
sesta historialliseksi muisto-
merkiksi: Viipurin vanhakau-
punki 1856–1939.

Tekniikan tohtori, arkkitehti Petri Neuvonen.

Viipurin kaupunginhallinto pohti Pyöreän tornin purkamista kahteen otteeseen, 
ensin 1880-luvulla ja uudestaan vielä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. 

1880-luvulta lähtien alueen vanhimpiin 
rakennuksiin kohdistui muinaistieteellistä 
mielenkiintoa. Arkkitehti Jac Ahrenbergin 
vesivärimaalaus keskiaikaiseksi oletetus- 
ta rakennuksesta vanhassakaupungissa. 
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1920-luvulla 
vanhakaupunki 

ja sen historial- 
liset muisto-
merkit olivat 
nousseet Vii- 

purin ylpeyden-
aiheiksi, joita 

esiteltiin auliisti 
matkailijoille.
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Vaikka työssä kuvatut ihmiset ja maailma, 
jossa he elivät, ovat kadonneet, monet 
jäänteet tuosta menneisyydestä ovat 
kuitenkin vielä keskuudessamme.
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TOP10 rakennusvalvontojen 
yhteisen asiakaspalautekyselyn 
tulokset
Suomen kymmenen suurimman kaupungin eli Helsingin,  
Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän,  
Lahden, Kuopion ja Porin rakennusvalvonnat teettivät  
yhtä aikaa samansisältöisen asiakaspalautekyselyn.  
Se toteutettiin sähköisesti viime marras–joulukuussa. 

Surveypal-järjestelmällä toteutettu kysely lä-
hetettiin vuonna 2016 ja 2017 rakennusval-
vonnassa asioineille asiakkaille, joiden säh-
köpostiosoitteet olivat saatavilla. Vuoden 

2017 loka-, marras- ja joulukuun asiakkaat eivät kui-
tenkaan ehtineet mukaan kyselyyn. Tarkastus- ja kat-
selmuspalveluihin oltiin tyytyväisiä.

Kysymykset jaettiin neljään osa-alueeseen, jot-
ka olivat lupapalvelut, tarkastus- ja katselmuspal-
velut, yleinen asiakaspalvelu ja sähköinen asiointi. 
Väittämiin vastaamisen lisäksi oli mahdollista antaa 
vapaasti palautetta. Palautekysely lähetettiin myös 
ruotsinkielisenä Helsingissä, Espoossa ja Turussa. 
Vastauksia saatiin yhteensä 4 858 kappaletta, vasta-
usprosentin vaihdellessa kaupungista riippuen vä-
lillä 11,5–27,8 %. Ruotsinkielisiä vastauksia saatiin 
ainoastaan 20 kappaletta.

Kyselyssä pyydettiin arvioimaan esitettyjä väit-
tämiä viisiportaisella asteikolla, jossa 1=eri mieltä, 
2=jokseenkin eri mieltä, 3=ei eri eikä samaa mieltä, 
4=jokseenkin samaa mieltä ja 5=samaa mieltä. Näi-
den lisäksi sai valita vaihtoehdon ”en osaa sanoa”. 
Eri osa-alueilla kaupunkien saamien vastausten 
keskiarvot vaihtelivat seuraavasti:

- lupapalvelut  3,23–3,94
- tarkastus- ja katselmuspalvelut  3,74–4,09
- yleinen asiakaspalvelu  3,34–3,95
- sähköinen asiointi  3,42–3,98

Saatujen keskiarvojen perusteella asiakkaat ovat eri 
osa-alueista tyytyväisimpiä rakennusvalvonnan tar-
kastus- ja katselmuspalveluihin. Lupapalvelut saivat 
puolestaan heikoimman arvion. Vastaavansuuntai-
nen tulos on saatu myös aiemmissa rakennusvalvon-
nan palveluita koskevissa asiakaspalautekyselyissä.

Lupapalveluissa heikoimmat arviot saivat lu-
pakäsittelijöiden tavoitettavuus, luvatun lupakä-
sittelyajan paikkansa pitävyys ja ennakkoneuvon-
nan riittävyys. Eniten oltiin samaa mieltä siitä, että 
suunnittelijan ammattitaidolla on suuri merkitys lu-
pahakemuksen käsittelyyn, on järkevää tavata lupa-
käsittelijä henkilökohtaisesti,  ja että lupakäsittelijä 
on alan ammattilainen.

Tavoitettavuus huonoa
Myös tarkastuspalveluissa heikoimman arvion sai tar-
kastajien tavoitettavuus. Tämän lisäksi oltiin vähiten 
samaa mieltä siitä, että aloituskokousten pitämisestä 
olisi hyötyä laadukkaan rakennuksen aikaansaamisek-

si ja ohjeet suunnitelmien parantamiseksi olisivat sel-
keitä. Tarkastuspalveluissa oltiin eniten samaa mieltä 
siitä, että tarkastajat ovat alansa ammattilaisia, he käyt-
täytyvät ystävällisesti ja asiallisesti, katselmustoiminta 
on joustavaa ja katselmuksia on sopiva määrä.

Yleisen asiakaspalvelun osiossa heikoimman ar-
vion saivat väittämät palveluista perittävien maksu-
jen kohtuullisuudesta, puhelinpalvelun toiminnan 
sujuvuudesta ja sopivista aukioloajoista. Eniten ol-
tiin samaa mieltä palvelun ystävällisyydestä ja pal-
veluhalusta sekä henkilökunnan ammattitaidosta.

Sähköinen asiointi on kehittynyt kaikissa kau-
pungeissa viime aikoina huimaa vauhtia. Tästä 
syystä vuonna 2016 ja alkuvuodesta 2017 asioinei-
den asiakkaiden antamat vastaukset sähköisen asi-
oinnin väittämiin ovat vanhentuneita tämän hetki-
seen tilanteeseen verrattuna. Vähiten samaa mieltä 
oltiin siitä, ettei ole tarvetta tavata lupavalmistelijaa 
henkilökohtaisesti ja että sähköisen neuvontapyyn-
nön kautta saa ohjausta helposti ja nopeasti. Säh-
köistä asiointipalvelua ei pidetty helposti käytettä-
vänä. Sen sijaan sähköistä asiointipalvelua yleensä 
pidettiin hyvänä asiana, sitä käytettiin mielellään ja 
aiotaan käyttää myös jatkossa.

Kaikki kaupungit saivat runsaasti avointa pa-
lautetta. Esimerkiksi Espoon rakennusvalvontakes-
kus sai 312 erillistä kommenttia ja niiden sisältö oli 
laidasta laitaan. Positiivista on, että avoimista pa-
lautteista suurin osa oli myönteistä ja kiitosta tuli 
paljon, mutta kaikki ei toki ole painokelpoista. Pa-
lautteet koskivat eniten sähköistä asiointia, raken-
nusvalvonnan toimintatapoja ja -prosesseja, asiak-
kaiden kohtelua ja asioiden pitkiä käsittelyaikoja.

Saatu palaute on arvokasta ja se antaa vertaile-
vaa tietoa eri rakennusval-
vontojen välillä. Vastaukset 
auttavat kehittämään raken-
nusvalvonnan toimintaa en-
tistä paremmaksi ja asiakas-
lähtöisemmäksi ja vastauk-
set tullaankin huomioimaan 
rakennusvalvonnan kehitys-
työssä. ■

Hallintotieteiden maisteri, rakennusarkkitehti 
Sirkku Malviala. Vs. rakennusvalvontajohtaja. 
Espoon rakennusvalvontakeskus.

Niin tai näin, aina jonkun mielestä väärinpäin.
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teen usein itsessään, minkä lisäksi toimivat konk-
reettisena levähdyspaikkana pitkällä matkalla. 

Kirkon vaikutus
Alun perin kaupungin kasvua selittää uskonto, sillä 
benediktiiniläismunkit saapuivat alueelle 900-luvul-
la ja perustivat luostarin. Aikanaan juuri benediktii-
niluostarit olivat feodaalisen Euroopan voimateki-
jöitä, eivät vain kirkollisia organisaatioita, vaan myös 
maallisen vallan käyttäjiä. 

1100-luvulla Souillaciin perustettiin suuri luos-
tarikirkko aidattuine alueineen. Kirkon ylimpiin 
kerroksiin rakennettiin rivistö ampuma-aukkoja. Se 
kertoo hyvin, millaisia aikoja elettiin. 

Itse rakennuksen ympärille kasvoi vähitellen 
munkkien suljettu asuinyhteisö. Muurien sisäpuo-
lelle pääsi viiden portin kautta, ja tässä vaiheessa 
Souillac sai kaupungin statuksen. 

Marika Räsänen kertoo, että asutus keskittyi kes-
kiajalla kyliin ja kaupunkeihin.

– Roomalaistaustaiset kaupungit sijaitsivat jokien 
laaksoissa tai tasangoilla ja keskiajalla perustetut kau-
pungit kukkuloilla. Rakennuskantaan kuuluivat usein 
kaksi- tai jopa kolmikerroksiset niin sanotut keskiluo-
kan talot, joissa asui kauppiaita ja käsityöläisiä.

Mitkä seikat sitten määrittivät keskiajalla tilan 
kokemista?

– Monenlaiset asiat, mutta yksinkertaistetusti 
henkilön tausta ja status muodostuivat määrääviksi. 
Esimerkiksi uskonnolliset tilat saattoivat olla hyvin 
erottelevia. Maallikoilta, ja erityisesti naisilta, evät-
tiin moniin uskonnollisiin tiloihin pääsy.

– Toisaalta, jos ajattelemme tilaa laajemmin, eli 
ei vain rakennettuja sisätiloja, jälleen maallikkojen 
tilallinen kokemus voidaan nähdä varsin rajoittu-
neena. Suurin osa tavallisesta väestöstä ei matkus-
tanut juurikaan kotikylänsä ulkopuolella.

Sotia ja lisää sotia
Satavuotisen sodan aikana englantilaiset valloittivat 
Souillacin, minkä jälkeen kaupungista tuli protes-
tanttien kohde uskonsodissa. 

Satavuotinen sota koostui useista erillisistä yh-
teenotoista 116 vuoden aikana Englannin ja Rans-

Keskiaikaisen Souillacin lumoissa
Ajan kerrostumat saavat näkyä
Souillacin keskiaikainen pikkukaupunki eteläisessä Ranskassa herää uuteen 
arkiaamuun raukeana. Vaikka raitti levittyy hiljaisena, tilanne ei aina ole ollut 
sama. Selvitimme, millainen kaupunki oli ennen ja miten siellä elettiin.

Souillacin ilmapiirissä on jotain erityistä: yh-
distelmä vanhaa ja uutta, uneliaisuutta ja ta-
vallisten ihmisten arkea. Tätä nykyä kaupun-
ki menettää enemmän asukkaita kuin sinne 

muuttaa, mutta edelleen voi nähdä merkkejä entis-
ajan hyörinästä ja alueen merkityksellisyydestä.

Väylien edut ja haitat
Ei ole sattumaa, että Souillac kasvoi Dordogneen, 
eteläiseen Ranskaan. Kaupungin läpi soliseva Dor-
dogne-joki toimi luonnon muovaamana kulkureitti-
nä, ja sitä pitkin viikingitkin saapuivat ja ryöstelivät 
asukkaita. Myös Borrèze-jokea pitkin pääsi Souilla-
ciin, joten se oli varmasti hyökkääjien mielestä otol-
linen ryöstelyn kohde. 

Kaupunki rakentui hitaasti kahlaamon kohdalle, 
ja kasvoi. Kautta vuosisatojen jokia käytettiin kaup-
pareitteinä. Kauppiaat pysähtyivät Souillacin koh-
dalla yleensä tammipuulastissa. Puusta valmistet-
tiin tynnyreitä viininviljelijöiden tarpeisiin. 

Ei siinä kaikki, sillä tärkeä maantie Pariisis-
ta Toulouseen kulki Souillacin läpi. Kun nyt seisoo 
Toulousen tiellä, voi kuvitella aasien vetämien kär-
ryjen kitinän ja hevosten hirnunnan kapealla tiellä. 
Auto tulee vastaan, mutta se tuntuu olevan väärässä 
paikassa ja ajassa.

Turun yliopiston kulttuurihistorian dosentti Ma-
rika Räsänen sanoo, että tärkeä lähtökohta alueen 
rakennuskantaa ajatellessa on roomalaisten juurien 
tunnistaminen. 

– Osa eurooppalaisista kaupungeista syntyi jo 
roomalaisaikana, jolloin niiden rakenteessa saattoi 
säilyä roomalaisen kaupungin katuverkostoa tai ra-
kennuskantaa. Kuitenkin osa kaupungeista, kuten 
Souillac, syntyi keskiaikana.

Merkittäväksi Souillacin teki sijainti Santiago de 
Compostelaan johtavan pyhiinvaellusreitin varrella.

– Tällaisia kaupunkeja on Ranskassa runsaasti. 
Ne tarjosivat tärkeän paikallisen pyhiinvaelluskoh-

EEVA VÄNSKÄ

Vasemmalla Saint-Martinin kirkon torni.  
Kirkko toimi kaupungintalona vuosina 1829-1985.
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kan välillä, ja ne päättyivät vuonna 1453. Sotaa käy-
tiin pääasiassa Ranskan maaperällä.

Uskonsodat taas käytiin katolisten ja protestant-
tien välillä 1500-luvulla. Sen lisäksi, että sotaa käy-
tiin asevoimien välillä, kahakoita oli myös siviilivä-
estön keskuudessa. Souillacin luostarin loisto päät-
tyi raunioiksi, ja kellotornikin kärsi pahoja vaurioita.

Vasta 1600-luvulla St. Maurin benediktiinimun-
kit pelastivat ja rakensivat luostarikirkon käytännös-
sä uudelleen raunioista. ”Uusi aika” koitti 1700-lu-
vun loppupuolella, kun alkuperäiset keskiaikaiset 
muurit kaupungin ympäriltä purettiin. 

Rautatie rakennettiin 1800-luvulla. Maantiesil-
lan tulo 1900-luvun alussa lisäsi osaltaan liikennet-
tä ja kaupantekoa, mutta samalla jokireitin merkitys 
kulkuväylänä pieneni. 

Pelottava arki
Dosentti Marika Räsänen, miten kuvaisit tavallisen 
ihmisen arkea Etelä-Euroopassa keskiajalla?

”Suurin osa tavallisesta 
väestöstä ei matkustanut 
kotikylänsä ulkopuolella.”

Jokireittien lisäksi tie Toulousen ja Pariisin välillä kasvatti 
Souillacista keskiaikaisen keskuksen.

Saint Maryn luostarikirkkoon pääsee tutustumaan, ja ihaste-
lemaan taideteoksia ja vanhaa arkkitehtuuria. 

Saint-Martinin kirkon tornissa on säilynyt korkokuva Kristuk-
sesta. Taideteoksessa erottuvat myös enkeli, Neitsyt Maria 
ja munkki.

Talot on pystytetty vieriviereen kapeiden kujien varteen. Keski- 
aikaisissa taloissa asutaan edelleen; olisiko siinä oppimista 
nykypäivän rakentamiseen?
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– Voisi sanoa, että elämä oli usein hiuskarvan va-
rassa. Erilaiset levottomuudet, rosvojoukot ja taudit 
olivat arkea. Toki rauhallisempiakin periodeja oli, 
mutta yksi erityisen synkkä ajanjakso Euroopan his-
toriassa on 1300-luku.

Ihmisten elämää ja selviytymistä ajatellen pyhi-
mykset olivat erityisen tärkeitä. 

– Heidän koettiin ”myötäelävän” arjessa: heiltä 
voitiin rukoilla apua ja suojelua monenlaisiin vai-
voihin ja vaaroihin. Kylillä, kaupungeilla ja esimer-
kiksi killoilla oli omat suojelupyhimyksensä. Toden-
näköisesti ihmiset pitivät myös jotakuta pyhimystä 
omana erityisenä suojelijanaan.

Jos kaupunkia kohtasi kulkutauti tai muu katast-
rofi, järjestettiin erityisiä pyhimyskulkueita, joissa 
kannettiin pyhimysten reliikkejä, laulettiin ja har-
joitettiin katumusta, kuten itseruoskintaa. 

– Tyypillisesti jos kaupunkia uhkasi vaara, tär-
keiden pyhimysten reliikit voitiin viedä kaupungin 
muureille ja pitää siellä jonkin aikaa. Näin fyysinen 
rakenne vahvistui hengellisellä suojavarustuksella. 

Rakennusten tulevaisuus?
Ranskassa voidaan olla ylpeitä menneiden vuosisato-
jen monumentaaliarkkitehtuurista, mutta rakennettu 
historiallinen ympäristö on paljon muutakin. Maati-
loja, käsityöläisten asumuksia, aatelisten kaupunkita-
loja ja yhteisiä julkisia tiloja kuten toreja ja aukioita. 

Souillacissa tapahtuu nykyään samaa kuin vaik-
kapa meillä Suomessa: ihmiset muuttavat työn pe-
rässä muualle. Sitä mukaa kun väestö vähenee, liik-
keenpito ei enää kannata. Keskustassa näkyykin 
useita kauppoja ja liikeyrityksiä, jotka ovat vast-
ikään sulkeneet ovensa. Ja sitä myötä myös taloja 
jää tyhjilleen.

Toisaalta monet kivijalkaliikkeet tuntuvat ku-
koistavan: kirjakaupassa on jo aamusta useita asi-
akkaita, pienet lehtikioskit vetävät pistäytyjiä, ja 
löytyypä kaupungista turisti-infon lisäksi myös oma 
apteekki ja lääkäriasema. 

Jos yöpyy Grand Hotel Souillacissa, pääsee sopi-
vasti mukaan ranskalaisen pikkukaupungin historial-
liseen ilmapiiriin. Voi kävellä narisevia portaita ylös 
kattotasanteelle asti, ja nauttia 
vaikka lasin viiniä. Voi nukah-
taa illalla Saint-Martinin kir-
kon kellon kumahduksiin. 

Ja voi ihmetellä sitä, miten 
rikasta rakennettua ympäris-
töä ajan kerrostumineen voi 
päästä näkemään yhdessä 
pienessä kaupungissa. ■

Yhteiskuntatieteiden maisteri Eeva Vänskä. 
Toimittaja. Viestintätoimisto Sivukonttori.

K
uva: Eeva Vänskä

Souillac kasvoi liikenteen risteyskohtaan, kun benediktiiniläismunkit päättivät perustaa paikalle luostarin. Luostarikirkon ylä- 
kerroksessa erottuu edelleen aukot, joista saatettiin puolustautua hyökkääjiä vastaan.
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vät koskaan ole olleet läänin pääkaupunkeja, Jyväsky-
läkin vain melko vähän aikaa (1960−1997), Helsinki ja 
Oulu sen sijaan jopa kahdessa vaiheessa (1634−1775 
ja 1812−1997; 1634−1721 ja 1775−2009). Helsinki, 
Oulu ja Jyväskylä ovat nopeassa kasvussa, Tampere 
vähän hitaammassa, ja Lahden tilanne on vakaa.

Jyväskylä ja Lahti olivat mukana toreja koskevas-
sa tutkimuksessa 2006 2, Helsinki, Oulu ja Jyväsky-
lä 1996 kävelykeskustoja koskevassa selvityksessä 3. 

Isojen kaupunkien  
kaupunkikeskustapalkinnot 
Tässä artikkelissa tarkastelen Elävät kaupunkikeskustat ry:n (EKK) vuosien 
saatossa palkitsemia suurimpia kaupunkejamme, joiden keskustaajamassa 
on yli 100 000 asukasta.

Näistä kaksi suurinta eli Helsinki ja Tampere 
ovat uusimpien palkittujen joukossa (2017 
ja 2016), Oulu, Jyväskylä ja Lahti puolestaan 
palkintohistorian alkupäässä (2002, 2007, 

2000). Tässä kaupunkiryhmässä kaupunkikehitystä 
leimaavat vaihtelevasti hallinnon, kaupan, teollisuu-
den ja yliopistojen kehitys. 1

Hallinnollinen historia suurilla kaupungeillamme 
vaihtelee muun muassa siten, että Tampere ja Lahti ei-

AULIS TYNKKYNEN
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Elegantti Keskuskatu on Suomen parasta julkista kaupunki-
tilaa matemaattisine kuvioineen.

Suurin muutos Tampereen tehdasmiljööseen on ollut epäilemättä Verkatehtaan alueen uudelleenrakentaminen.

EKK:ssa julkistettuun elinvoimalaskentaan osallis-
tuivat 2017 Tampere, Oulu, Jyväskylä ja Lahti. 

Helsingissä toimivaa yhteistyötä 
elinkeinoelämän kanssa
Helsingin keskusta on ylivoimaisesti suurimman, 
noin 1,2 miljoonan asukkaan taajamamme ydin. Hel-

singin alueella tästä asukasmäärästä on noin puolet. 
Kustaa Vaasan 1550 Vantaanjoen suuhun perustama 
ja 1640 nykyiselle paikalleen siirretty, pääkaupungiksi 
1800-luvun alusta lähes kokonaan uudestaan J. A. Eh-
renströmin (1762−1847) ja C. L. Engelin (1778−1840) 
suunnitelmien mukaan rakennettu keskusta on myös 
monumentaalisuudessaan ainutlaatuinen. 

Tampere on tuotteistanut keskustahankkeitaan monin tavoin.

K
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Helsinki palkittiin kaupunkikeskustan moni-
tasoisista ja monipuolisista uudistuksista, joita on 
tehty aktiivisesti viimeisin neljännesvuosisata: Iso 
Roobertinkatu avattiin teeman eräänlaiseksi avauk-
seksi kävelykatuna jo 1983. Keskustan viihtyisyyttä 
on toki edistetty aiemminkin, esimerkiksi legendaa-
riset joulunavaukset alkoivat jo 1940-luvun lopulla. 
Kaupungin ja elinkeinoelämän yhteistyö ei aina ole 
helppoa, mutta se on saatu Helsingissä toimimaan 
monipuolisesti. Helsinki City Markkinointi ry on 
Suomen vanhimpia kaupunkiyhdistyksiä. 

Helsingin keskusta todettiin arvioinnissa per-
soonalliseksi, turvalliseksi, viihtyisäksi, kilpailuky-
kyiseksi ja myös matkailullisesti vetovoimaiseksi. 
Keskeiset kaupat, ravintolat sekä kulttuurielämyk-
set ovat tiiviisti muutaman sadan metrin säteel-
lä. Myös vuosittainen tapahtumallisuus on hienoa. 
Joitakin kaupunkitiloja kuten Keskuskatu on raken-
nettu jopa kansainvälisesti vertaillen varsin korkea-
tasoisiksi. Pohjoismaiden pääkaupunkien joukossa 
Helsingin keskusta kilpailee vähintään tasaveroise-
na. Omaksi suosikikseni nostaisin Esplanadin erin-
omaisen eleganssin, jolle ei löydy vertaa Itämeren-
kään piiristä.

Oulun keskustassa on myös uutta arkkitehtuuria.

Isojen 
kaupunkien 
EKK-palkinnot

K
uv

a:
 A

ul
is

 T
yn

kk
yn

en



RY Rakennettu Ympäristö 2/18 53

Arkkitehtiopetus näkyy Tampereen 
kaupunkikuvassa
Kustaa III:n valtakaudella 1779 perustettu Tampe-
re on tunnetusti pohjoismaiden suurin sisämaakau-
punki, mutta sen keskusta on myös maamme toisek-
si suurimman, yli 325  000 asukkaan taajaman ydin. 
Tästä Tampereen puolella on noin kaksi kolmasosaa. 
Eräiden kyseenalaisten vaiheiden jälkeen keskusta-
miljöön perustekijät ovat kohtalaisesti turvattuja, mi-
hin osaltaan on vaikuttanut 1969 kaupungissa alkanut 
arkkitehtiopetus. Ensimmäinen kävelykatu Tampe-
reella oli 50-metrinen Kuninkaankadun pätkä jo 1978.

Kaupunkien etunenässä 2007 perustettu por-
mestariorganisaatio on vauhdittanut asioiden hoi-
tamista ja tuonut myös keskustan kehittämiseen 
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. On aikaansaatu hyvä 
ilmapiiri ja prosessi, johon pääosin kaikki tarvitta-
vat tahot haluavat osallistua, mikä on lisännyt työ-
hön uskallusta, tavoitteellisuutta, laatua ja uskotta-
vuutta. Tampere Tunnetuksi ry on Suomen vanhin 
kaupunkiyhdistys, joka tehnyt jo 50 vuotta vuoro-
vaikutteisesti keskustan kehittämisyhteistyötä.

Rautatien valmistuminen 1876 loi pohjan Tam-
pereen ytimelle eli nykymittaiselle Hämeenkadulle, 
joka yhdisti alkuperäisen, Daniel Hallin 1779 kaa-
vaan perustuvan torikeskustan asemaan. Tämä on 
ollut luonteva pohja myös nykyisille keskustahank-
keille, kuten ratikalle, pysäköintiluolille ja Areena-
hankkeelle, jonka ideoinnissa on ollut mukana tun-
nettu puolalais-amerikkalainen arkkitehti Daniel 
Libeskind. 

Tampereen omaleimaisuus perustuu kuitenkin 
jatkossakin ennen muuta sen teollisesta historias-
ta kertovaan kosken partaalla olevaan kansallismai-
semaan.

Oulun monipuolinen kävelykeskusta
Kaarle IX:n aikaan 1605 Perämeren keskukseksi 
perustetun Oulun keskustaa ympäröi noin 200 000 
asukkaan taajama, josta Oulun alueella on 90 %. Sen 
kasvuvauhti on ollut maamme mittakaavassa erityi-
sen nopeaa. Oulun keskustan rakenne perustuu pit-
kälti 1822 palon jälkeiseen, Ehrenströmin ja Enge-
lin Helsingin tapaisena yhteistyönä laatimaan ruu-

Oulu perustettiin Oulujoen suuhun, ja voimalaitokset ovat kaupunkimiljöön keskeinen osa.

Oulun tori on ollut yksinäinen saareke. Asuntojen ja vierassataman ansiosta torista on tullut elävä osa keskustaa.
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tukaavaan. Vanhimmat rakennukset ovat pääasias-
sa 1882 palon jälkeisiä, ja niidenkin määrää sotien 
aikaiset pommitukset harvensivat poikkeuksellisen 
paljon. Oulu on kauan ollut suuri hallinto- ja kaup-
pakaupunki, mutta kasvanut erityisesti viime vuosi-
kymmeninä.

Keskustan kehittämisessä Oulu oli liikkeellä var-
hain 1980-luvulla ja erityisesti 1987 alkaen pysyvän 
kävelykadun eli Rotuaarin teemalla. Jo 1993 se sai 
arkkitehtiliitto SAFA:n palkinnon keskustan kehit-
tämistyöstä. Kävelykatua on sittemmin laajennettu 
monipuolisemmaksi kävelykeskustaksi, mikä on ol-
lut myös monissa muissa kaupungeissa tavoitteena. 
Keskustan saavutettavuutta on varmistettu Kivisy-
dämeksi kutsutulla kallioparkilla. 

Myös Oulun arkkitehtuuri on kehittynyt, var-
maankin osaksi siellä 1959 aloitetun arkkitehtuu-
rin opetuksen ansiosta. Tuolloinhan epäiltiin, onko 
perustettuun yliopistoon syytä arkkitehtuurikoulua 
laittaa, eihän siellä muun muassa professori Pentti 
Kaiteran mielestä ollut arkkitehtonisesti edustavia 
rakennuksia eikä ”edes asemakaavaa”. Omat suosik-
kini Oulun keskustassa ovat rannalla oleva torikoko-
naisuus sekä keskustan läpi virtaava Kaupunginojan 
puistovyöhyke.

Jyväskylää kehitetty arkkitehtuurikilpailuilla
Suurimpien taajamien joukkoon lähes 120  000 asuk-
kaallaan ja Suomen Ateenaksikin kutsuttu viimeisenä 
ja kovalla vauhdilla noussut Jyväskylä on ehkä eniten 
yliopistovetoinen. Vuonna 1837 perustettu sisämaan 
kaupunki oli torikeskeinen pikkukaupunki, jonka ase-
makaavan viimeisteli Engel 1838. Jyväskylä ei kuiten-
kaan ole enää torikeskeinen, koska tori siirrettiin si-

vummalle ja alkuperäinen tori jäi kirkkopuiston rooliin. 
Jyväskylä suuntautui jo 1976 kävelykeskustan 

perustamiseen, mikä tuli käytännössä mahdolli-
seksi ohiajoliikenteen siirryttyä Rantaväylälle 1989. 
Keskustan parannustyö1990-luvulla oli Jyväskyläs-
sä erityisen mittava ja näyttävä prosessi, jossa ”pel-
tomarkettien” ja autoliikenteen jo lähes tappama 
kaupungin ydin elvytettiin, aluksi historiallisessa 
ytimessä sijaitsevalla Kauppakadun kävelykadulla. 

Aktiivinen ja vähitellen laajennettu kävelyka-
tu kokoaa yhteen keskeiset kauppakeskukset, tava-
ratalot, ravintolat, päivittäistavarakaupat ja kadun 
erikoisliikkeet sekä myös hallinnollisia rakennuk-
sia. Kulttuuriakseli niveltää keskustaan niin sano-
tun ”boheemikaupungin”, jolla on oma suvaitsevai-
nen käsikirjoituksensa. 

Jyväskylä on voimakkaasti profiloitunut myös 
muulla kuin suoraan ydinkeskustan kehittämiseen 
liittyvällä arkkitehtuurillaan, ennen muuta Alvar 
Aallon sekä tavallista yleisemmin ja johdonmukai-
semmin käytettyjen arkkitehtuurikilpailujen kautta. 
Matkakeskus (2002, arkkitehtitoimisto Harris-Kjisik 
Oy, P. Rouhiainen) on herättänyt huomiota sekä toi-
minnallisesti että arkkitehtuurillaan. Kiinnostavin 
kehitysmahdollisuus Jyväskylässä saattaa olla yli-
opiston ja kaupallisen keskustan yhteyden edelleen 
kehittäminen.

Kaupunkikeskusta vie Lahtea eteenpäin
”Nuorin vanha kaupunkimme”, vasta 1905 kaupun-
giksi, kauppalaksi toki Pietarin rautatien myötä jo 
1878 perustettu Lahti on ollut kauan suurimpia kau-
punkejamme, kaupungissa oli yli 80 000 asukasta jo 
1965. Lahden keskustan asemakaava on kehittynyt 

Sibelius-talo ja Ankkurin alue tukevat keskustaa ja luovat Lahdelle uudenlaista imagoa, joka heijastuu myös keskustaan.

K
uv

a:
 A

ul
is

 T
yn

kk
yn

en



RY Rakennettu Ympäristö 2/18 55

vaiheittain, alun perin Alfred Cawénin (1836−1912) 
suunnitelman (1882) perusteella.

Nyt Lahden taajama on Hollolan puoli mukaan 
luettuna saman kokoinen kuin Jyväskylässä, mutta 
olennaisesti Oulua pienempi. Lahti on jäänyt ilman 
varsinaista omaa yliopistoa, mutta sen maantieteel-
linen asema parani olennaisesti oikoradan valmis-
tuttua 2006. Kaupunkirakentamisessa Lahti on pro-
filoitunut näyttävästi muun muassa Sibelius-talon 
(2000, arkkitehdit Hannu Tikka ja Kimmo Lintula) 
ja Matkakeskuksen (2016, arkkitehti JKMM Arkki-
tehdit Oy, SITO Oy) kautta.

Lahti sai järjestyksessä toisen EKK-palkinnon 
ensimmäisestä laajasta ja aikataulutetusta keskus-
tan kehittämisstrategiastaan, joka viiveitten jälkeen 
alkoikin toteutua. Keskustan kehittäminen on ollut 
Lahdessa osa koko kaupungin rakennetta ja veto-
voimaisuutta koskevaa suunnittelua ja toteutusta. 
Hanke on saanut tuekseen kävelyetäisyydellä ole-
van Ankkurin asunto- ja ranta-alueen. Voi olla, että 
tavoitteena oleva yhteyden parantaminen keskus-

tasta Vesijärven rantaan on 
edelleen suurin Lahden kes-
kustan erityispotentiaali. ■

Tekniikan tohtori, arkkitehti SAFA Aulis Tynkkynen. 
Elävät kaupunkikeskustat ry:n palkintoraadin jäsen.

Viitteet:
1  On syytä todeta, että myös Turussa keskustan kehittämistyö on  
 hyvin liikkeellä.
2  Heikkilä Mikko, Santasalo Tuomas. Tori osana kauppaa ja kau- 
 punkia. EKK, YM, 2006.
3  Heikkilä Mikko, Santasalo Tuomas, Karppinen Seppo. Suomalaisia  
 kävelykeskustoja. YM, 1996.

Jyväskylän näyttävä matkakeskus herätti valmistuessaan melkoisesti huomiota. 

Alvar Aallon työväentalo on edelleen Kauppakadun helmi.

K
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kentamisella. Vanhaa asuntokantaakin on kunnos-
tettu, etenkin jugendhelmiä ja vanhaa keskiaikaista 
kaupunkia sekä joitain puutaloalueita.

Riian kaupungin ylläpitämä kartta tyhjistä ra-
kennuksista kertoo kuitenkin yli 300 rakennuksen 
olevan tällä hetkellä vajaakäytöllä. On selvää, ettei 
kaupunki yksinään pysty uudistamaan ja kehittä-
mään asuntokantaansa. 

Maskavas forštat – Riian ensimmäinen esikaupunki
Maskavas forštat, Moskova-esikaupunki, on Riian 
vanhan kaupungin kupeessa levittäytyvä kaupungin-

Kaupunkiaktivismi ja aidon  
kaupunginosabrändin tavoittelu
Kaupunkiaktivismi on yleistynyt Suomessa. Mutta miten kehittää 
kaupunginosia post-sosialistisessa kaupungissa, jossa muuttotappio ja 
resurssien niukkuus määrittävät todellisuutta, tyhjien rakennusten määrä 
on suuri ja käyttöaste matala.

R iika oli 1800-luvun loppupuolella Venäjän kei-
sarikunnan teollistuneimpia ja taloudellisesti 
menestyksekkäimpiä kaupunkeja. Varakkaat 
kauppiaat rakennuttivat upeita jugendtaloja 

ja tiivis kaupunki levittäytyi laajalle alueelle.

Riika – pohjoisen Pariisi
Latvian itsenäistymisen jälkeen Riika on kärsinyt 
muuttotappiosta. Tälläkin hetkellä Riika menettää 
asukkaita, sekä ulkomaille että esikaupunkialueille. 
Kaupunki pyrkii houkuttelemaan uusia asukkaita lä-
hinnä uudisrakentamisella ja erityisesti korkealla ra-

JOHANNA LILIUS

Uudet trendikkäät kahvilat ja huonokuntoiset rakennukset houkuttelevat tyypillisesti sekä uusia asukkaita, itsensä työllistäjiä 
että kiinteistökehittäjiä.
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Asukkaiden piknik isolla kentällä Free Rigan hallinnoimien rakennusten väliin synnytti ajatuksen kaupunginosan uudesta nimestä.

K
uva: Johanna Lilius

osa, jonka porttina toimii monelle Riian matkailijalle 
tuttu, Euroopan suurimmiksi basaareiksi lukeutuva 
Riian keskustori. Alue on osa vanhinta Riikaa, jossa 
kauppaa on käyty keskiajalta lähtien. Aluetta on asut-
tanut eritaustaiset, erityisesti juutalaiset ja venäläiset 
kauppiaat. Nimensä alue on saanut siitä, että se on 
Riian ensimmäinen esikaupunki ja Moskovaan vie-
vän tien alkupäässä. 

Toisen maailmansodan aikana saksalaiset pe-
rustivat kaupunginosan eteläosaan gheton, josta 
lähes 30 000 latvian juutalaista lähetettiin keskitys-
leireille ja joukkoteloituksiin. Neuvosto-aikana tyh-
jiin asuntoihin sijoitettiin venäläisiä uudisasukkai-
ta. Alueelle rakennettiin myös teollisuutta. Neuvos-
to-ajalta on säilynyt kaupunginosan näkyvimpiä ra-
kennuksia, 17 kerroksinen tiedeakatemia, ”Stalinin 
syntymäpäiväkakku”. 

Itsenäistymisestä lähtien asukaskato Maskavas 
forštatista on ollut huomattavasti korkeampaa kuin 
muualla kaupungissa. Alue kärsii huonosta mai-
neesta, sillä monet riikalaiset yhdistävät alueeseen 
rikollisuuden, huumeongelmat sekä työttömyyden. 
Rakennuskannasta merkittävä osa on tyhjillään. 
Maskavas forštat onkin yleiskaavassa merkitty uu-
distamisalueeksi. 

Rakennusten uusiokäyttö, PP-yhteistyöllä  
ja kansalaisaktivismilla
Yleiskaavan mukaista uudistamista Maskavas 
forštatissa edustaa ennen kaikkea Spīķeri-kortteli. 
Se on entinen Neuvostoliiton armeijan tukikoh-
ta, joskin kortteli on saanut nimensä hansalais-
ten kauppiaiden entisen varastoalueen mukaan. 
Spīķeri-kortteli kunnostettiin EU- ja yksityisen kiin-
teistökehittäjän rahoituksen turvin noin 10 vuotta 
sitten. Uudistamisen myötä rakennettiin myös Dau-

gava-joen varrelle kevyen liikenteen väylä, josta on 
muodostunut suosittu kävelyreitti. Itse kortteli on 
kuitenkin pelkässä kaupallisessa käytössä.  

Toisenlaista uudistamista edustaa Free Riga, ak-
tivistiryhmä, jonka ydintoimintaan kuuluu tyhjien 
tilojen kehittäminen edullisiksi kulttuurin ja taiteen 
parissa laajasti työskentelevien tiloiksi. Aktivistit 
kutsuvat itseään talonmiehiksi (house guardians), 
joka viittaa siihen, että he huolehtivat kaikesta ra-
kennuksiin liittyen. Mutta miten aktivistit saavat ra-
kennuksia käyttöönsä? 

Riiassa tyhjillään olevan huonokuntoisen ra-
kennuksen omistaja joutuu maksamaan korkeam-
paa kiinteistöveroa. Tällä tavalla pyritään kannusta-
maan omistajia huolehtimaan rakennuksista. Vält-
tääkseen tämän veron, kiinteistönomistaja Maska-
vas forštatissa kiinnostui yhteistyöstä Free Rigan 
kanssa.

Rakennus oli todella huonossa kunnossa, eikä 
siellä ollut juoksevaa vettä tai sähköä, Marcis Ru-
benis, Free Riigan perustajajäsen kertoo. Sovimme, 
että saamme kiinteistön käyttöömme ja parannam-
me sitä, jotta hän välttyy korkeammalta verolta.

Niinpä Free Riga alkoi kehittää talomiesmalli-
aan osoitteen mukaan nimetyn projektin, Puskin 
14:n eli P14:n ympärille. Käytännössä he järjestivät 
rakennukseen juoksevan veden ja sähkön ja etsivät 
toimijoita rakennukseen. Toimijoiden maksamalla 

Nimensä alue on saanut siitä, 
että se on Riian ensimmäinen 
esikaupunki ja Moskovaan 
vievän tien alkupäässä.
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vuokralla Free Riga pystyi parantamaan rakennuk-
sen kuntoa. He järjestivät myös rakennukseen en-
simmäisen kaikille avoimen tapahtuman, jonka ai-
kana oli erilaista tekemistä kuten workshopeja ja 
konsertteja.

P14 oli ennen kaikkea oppimista sekä teknisis-
tä että juridisista seikoista. Mutta emme vielä ym-
märtäneet täysin kuinka tärkeää on rakentaa yhtei-
söä rakennuksen käyttäjien välille, Rubenis toteaa. 

Last�adija-nimellä kohti  
lupaavampaa tulevaisuutta
Kun nuoret toimijat rekisteröivät yhdistyksensä, 
kiinteistönomistaja antoi heille toisenkin raken-
nuksen käyttöön. Riiassa kiinteistönomistaja saa 
tuntuvan veronalennuksen, jos kiinteistö annetaan 
kansalaisjärjestön käyttöön. Turgnejeva 17 eli T17-
nimisessä vanhassa puutalokokonaisuudessa oli 
mahdollisuuksia myös asumiseen.

Vanhaan huonokuntoiseen puutaloon muutta-
minen kehitti ryhmän restaurointiosaamista, mut-
ta avasi myös heidän silmänsä alueen historialle. 
He löysivät talosta kätkön, jonne juutalainen enti-
nen asukas oli piilottanut vanhoja dokumentteja, 
ilmeisesti juuri ennen joutumistaan natsien ghet-
toon. Kommuuniin muutti muun muassa antropo-
logi, joka alkoi kerätä alueen asukkaiden tarinoita 
alueesta.

Huomasimme, että alueella on epäselvä identi-
teetti, Rubenis sanoo. Meidän mielestä alueella on 

Kaupunkiuudistamisprojektit Riiassa tähtäävät usein 
kaupungin kehittämiseen uudisrakentamisella. Vanhat 
rakennukset ovat toisaalta usein suojeltuja ja lopputuloksena 
on joskus hyvinkin kontrastinen rakennuskanta.

todella kiinnostava monikulttuurinen historia.
Vuonna 2016 kiinteistöt myytiin norjalaiselle 

kiinteistökehittäjälle, joka halusi jatkaa yhteistyö-
tä. Free Riga sai samaan aikaan kaupungilta apura-
han tapahtuman järjestämistä varten. Kun ryhmä 
alkoi valmistella kaupunginosatapahtumaa, heidän 
hallinnoimiensa talojen väliin sijaitsevalle suurelle 
kentälle syntyi ajatus Lastādija-nimestä. 

Halusimme nostaa esiin alueen historian ja va-
litsimme historiallisen nimen. Lastādija viittaa rah-
tilaivoihin, tässähän sijaitsi Riian vanha satama, 
kertoo Rubenis.

Lastādijan asukkaiden piknikillä tavoiteltiin 
asukkaiden kohtaamista, voimaannuttamista ja alu-
een potentiaalin osoittamista.

Tarkoittaako kehittäminen väistämättä  
joidenkin asukkaiden syrjäyttämistä?
Mitä Lastādijan nykyisille asukkaille ja toimijoille 
tapahtuu, jos alueen kehittäminen ja parantaminen 
johtaa toimitilojen ja asuntojen hintojen nousuun? 
Erityisesti anglo-amerikkalaisessa kontekstissa pal-
jon puhuttu gentrifikaatio kuvaa tällaista kehitystä. 
Lastˉ̄adijan ”uudisraivaajat” ovat huolissaan siitä, et-
tei heidän toimintansa muuttaisi aluetta liikaa. Sik-
si he ovatkin pyrkineet ottamaan alueen asukkaat 
mahdollisimman hyvin mukaan alueen kehittämi-
seen.

Me olemme keränneet kaupunginosan legendo-
ja ja dokumentoineet ne. Jatkamme tätä työtä, Ru-
benis vakuuttaa.

Toistaiseksi alueen kehittäminen ei ole johtanut 
tilojen hintojen nousuun, mutta pitkällä aikavälillä 
sekin on mahdollista. Rubenis kuitenkin katsoo, että 
rakennusten omistaja arvostaa heidän ei-kaupallis-
ta toimintaansa. Sen sijaan hän on kehittämässä ta-
lojen väliin päivittäistavarakauppaa. Mutta Rubenis 
toivoo, että T17 voisi kehittyä asuinalueen ”kulttuu-
ritaloksi”. 

Kulttuuritalot ovat häviämässä latvialaisesta 
kulttuurista. Me näemme tarpeen edullisille tiloil-
le, jossa asukkaat voivat harrastaa tanssia, teatteria, 
laulua ja muuta luovaa. 

Tällä tavalla Free Rigan toimijat toivovat tuovan-
sa jotain sellaista alueen asukkaille, jota yhteiskunta 
ei enää tarjoa. ■

Tekniikan tohtori, filosofian maisteri Johanna Lilius. 
Tutkijatohtori. Aalto yliopiston arkkitehtuurin laitos.
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neet vuosikymmenestä toiseen asemansa rakennus-
tarkastajien suurimpana yhteisenä tapahtumana.

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele 
Pokka kertoi olevansa joulupukin virallisessa koti-
kaupungissa kotoisissa ympyröissä. Suomen kylmin 
kylä Pokka sijaitsee kuuluisassa Kittilässä. Liekö jou-
lupukki ollut asialla, kun kansliapäällikön mukaan 
Lappiin on viime vuosina investoitu miljardiluok-
kaa. Vuosi sitten RTY:n päivillä Turussa ministeriön 
ja usean järjestön allekirjoittama sitoumus onnistu-

Rakastuneet rakennus- 
tarkastajat Rovaniemellä
Kun Juha Salmi aloitti rakennusalan konsultointitehtävissä vuonna 1974 
rakennettiin Suomessa ennätykselliset yli 70 000 uutta asuntoa. Rakennus-
tarkastuspäivillä Rovaniemellä maaliskuussa oli Juhan tehtävänä toimia 
fasilitaattorina ja juontajana. Lukuisissa paneelikeskusteluissa asiantuntijat 
kiteyttivät ajankohtaisia rakentamisen ja rakennusvalvonnan teemoja.

A lkutahdiksi Juha Salmi esitti toiveen, ettei-
vät ainakaan rakennustarkastajat pilaisi päi-
vien avajaispäivänä Suomelle tullutta kun-
niaa maailman onnellisimpana maana. Kun 

hyvin työnsä hoitaa, niin asiakas saattaa rakastua ra-
kennustarkastajaan, tai toisinpäin. 

Ensimmäistä kertaa RTY:n historiassa kokoon-
nuttiin ammatillisissa merkeissä napapiirin korkeu-
della. Kolmipäiväiseen tapahtumaan osallistui hiu-
kan yli 300 alan ammattilaista. Päivät ovat säilyttä-

LAURI JÄÄSKELÄINEN

Lapin matkailu elää historiansa suurinta kukoistuskautta, ja kasvu vain jatkuu.

K
uv

a:
 L

au
ri

 J
ää

sk
el

äi
ne

n



60 RY Rakennettu Ympäristö 2/18 

neen kosteudenhallinnan puolesta on uusien asetus-
ten kautta virallistunut. Kuivaketju10:n tai vastaavien 
järjestelyjen lopullinen läpimurto vaatii vielä muis-
tuttamista ja vahtimista, totesi kaikesta huolimatta 
toiveikas kansliapäällikkö. 

Sipilän hallituksen Terveet tilat 2028 tähtää sa-
maan: kosteusturvallisiin rakennuksiin ja sisäil-
maongelmien voittamiseen. Ministeri Kimmo Tii-
likainen on kiertänyt maata ja sanoma on yksiselit-
teisen selkeä. Rakennusten kosteusvaurioita ei enää 
lakaista maton alle. Korjausvelkaa on kertynyt sen 
verran rutkasti, että koko alan yhteistyötä tarvitaan. 
Rakennustarkastajille räätälöidään parhaillaan uutta 
jatkokoulutusohjelmaa yhdessä ammattikorkeakou-
lujen kanssa. Syksyllä starttaavaksi kaavailtu raken-
nusvalvonnan jatkokoulutusohjelma on jatkoa RVK-
kursseina tunnetuiksi tulleille vastaavanlaisille opin-
tokokonaisuuksille. Ympäristöministeriö rahoittaa 
ohjelmaa merkittävällä osuudella.

Toimialajohtaja Martti Anttila toivotti rakennus-
tarkastajat tervetulleeksi pinta-alaltaan Euroopan 

suurimpaan kaupunkiin. Rovaniemi on ollut kasvu-
uralla viimeiset 10 vuotta. Jos kaavailtu miljardihan-
ke Jäämerenrata toteutuu, Rovaniemestä tulee uu-
den silkkitien risteysasema. Matkailun kasvu on tuo-
nut rakennusvalvontaakin askarruttavan ongelman 
lyhytaikaisesta epätyypillisestä majoitustoiminnas-
ta. Airbnb-tyyppinen toiminta vastaa yöpymisiltään 
jo kahta normaalikokoista hotellia. Ylitornion kans-
sa rakennusvalvonta on tehnyt yhteistyötä jo vanhas-
taan ja Ranuan kanssa aloitetaan 1.5.2018.

Teppo Lehtisen yksikkö ympäristöministeriössä 
vastaa rakentamisen teknisten säädösten valmiste-
lusta. Valmistelussa on nykyään mukana paljon EU-
oikeuden elementtejä. Kansallisten rajojen yli liikku-
vat rakennustuotteet perustuvat unionin rakennus-
tuoteasetuksen (CPR) määrittelemiin olennaisiin 
teknisiin vaatimuksiin. Rakennusmateriaalien vähä-
hiilisyys nousee EU:n agendalle kunhan ensin raken-
nustuoteasetukseen liittyvät pullonkaulat saadaan 
ratkaistua. Järjestelmä yskii ja Rakennusalan pysyvän 
komitean kokouksia Brysselissä on peruutettu. Riit-

Rakentamisen viestinnän ammattilainen Juha Salmi fasilitoi 
Rakennustarkastuspäiviä kahden päivän ajan. Palautteiden 
perusteella järjestely toimi hyvin. Erityisesti paneelikeskus-
telujen anti oli tällä kertaa normaalia syvällisempi.

Jouko Lamminen (oik.) puhui vakavasta aiheesta, raken-
teellisesta turvallisuudesta, humoristiseen sävyyn. Tapani 
Mäkikyrö (vas.) selvitti viime vuonna betonin lujuuskatoa. 
Toni Pakkala (Julkisivuyhdistys ry) valmistelee väitöskirjaa 
julkisivujen riskirakenteista ja miten riskit hallitaan.

Yksikön päällikkönä Teppo Lehtinen kantoi ympäristöministe- 
riössä viiden vuoden ajan päävastuuta siitä, että valtakunnalli- 
set rakentamismääräykset saatiin uusittua (kuvassa oik.).Pasi 
Timo on vuorostaan koonnut suurimpien kaupunkien rakennus- 
valvonnan ammattilaiset laatimaan uusien asetusten yhteisiä 
soveltamiskäytäntöjä (vas.). Keskellä RT:n Jani Kemppainen.

Yli-insinööri Jyrki Kauppinen (vas.) ja Teppo Lehtinen ker- 
tovat ympäristöministeriön kuulumisia Rakennuslehden 
toimituspäällikkö Seppo Mölsälle (kesk.)
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tävän jouston säilyttäminen korjausrakentamisessa 
on ollut eräs haaste rakentamismääräyksiä uusitta-
essa. Nyt on asetukset annettu eikä ohjeita enää ole. 
Perustelumuistiot ovat tärkeitä.

Vantaan rakennusvalvonnan tarkastuspäällikkö 
Pasi Timo on ollut primus motorina kun yhä suu-
rempi määrä kaupunkeja on luonut yhdessä käytän-
nönläheisiä tulkintakortteja uusista asetuksista. Ää-
neneristysmääräykset on koettu erääksi hankalim-
mista, mutta tulossa oleva opasjulkaisu tulkintoja 
edelleen selkeyttänee.

Paneelikeskustelussa Teppo Lehtinen ihmette-
li, miksei rakentamisen toimialalla valmisteltu suu-
remmalla tarmolla omia ohjeita, kun uusien asetus-
ten tuleva sisältö oli valtaosin jo lausuntovaiheessa 
tiedossa. Asetusreformissa on ”perattu pensaat”, ei 
siirrytty algebrasta integraaliin, Lehtinen tiivisti. Ra-
kennusteollisuuden (RT) Jani Kemppainen, viitaten 
hallitusohjelmaan, kysyi, mikä oikeasti helpottui. Ai-
nakin pientalojen esteettömyys ja puurakentaminen. 
Kosteudenhallinnan pakollisuus on hyvä juttu.

Vantaan kokenut vastaava tarkastusinsinööri Jou-
ko Lamminen arveli, että kohta taas tulee kattoja alas 
kuin riekkoja taivaalta. Valitettavasti ennustus piti 
paikkansa: ensimmäiset lumitalven kattosortumat 
uutisoitiin jo Rakennustarkastuspäivien aikana. Lam-
minen kysyi, miten rakennusvalvonta toimii tilantees-
sa, jossa hallilain (300/2015) 5 §:n mukaisella tavalla 
kantavien rakenteiden arviointiraportti toimitetaan 
rakennusvalvontaan. Vastaus löytyy mm. MRL 166 §:n 
3 momentista: jos rakennuksesta on ilmeistä vaaraa 
turvallisuudelle, tulee rakennus määrätä purettavak-
si tai kieltää sen käyttäminen. Pasi Timo kertoi, että 
kantavien rakenteiden laatusuunnitelman malli on jo 
koekäytössä. Kannattaa seurata pksrava.fi-sivustoa.

Rakentamisen laatukuoppiin keskittyneessä pa-
neelissa tuotiin esiin tilaajan aito halu laadusta (Tapa-
ni Mäkikyrö), ennakoiva asiakasmyönteisyys (Jouko 
Lamminen), riskien hallinta (Toni Pakkala) ja raken-
nusvalvonnan lisäarvon täsmentäminen (Juha Salmi). 

Ympäristöpäällikkö Erkki Lehtoniemi tiivisti Ro-
vaniemen rakentamisen erityispiirteitä. Viiden vuo-

Jonna Vinberg (vas.) kuului päivien valmistelutoimikuntaan. Ympäristöministeriön lain- 
säädäntöneuvos Kirsi Martinkauppi (oik.) toimii Teppo Lehtisen juridisena selkäran-
kana. Taustalla Santa Parkin iltajuhlia juontaa RTY:n puheenjohtaja Pekka Seppälä.

Tarkastusinsinööri Kirsi Rontu Helsingistä 
on ollut mukana laatimassa yhteisiä palo-
määräysten soveltamiskäytäntöjä.
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Mitä olisi Santa Park ilman joulupukkia.

Joulupukin postikonttori on maailman tärkeimpiä paikkoja.

http://pksrava.fi/
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den keskiarvo on 640 uutta asuntoa vuosittain. Ta-
rina sepästä, jolle olisi voinut käydä pahemminkin, 
muodostui päivien ikimuistoiseksi opetukseksi. Ra-
kennusvalvonnan kiireiden keskellä Lehtoniemi en-
nätti luvittaa kahdeksanvuotiaan Lasse Satokankaan 
kesämökkiluvan, myös tästä tarinasta tuli somehitti 
vailla vertaa.

Arkkitehti Kimmo Lylykangas oli vuorossa toi-
sen päivän aamulla. Nukkumaan jääneet jäivät pait-
si erästä päivien painavinta esitystä. Lylykangas suh-
tautuu terveellä järjellä mutta innovatiivisesti uusiin 
lähes nollaenergiamääräyksiin. Muutokset aiempaan 
eivät ole järisyttäviä mutta valitettavasti vaikeuttavat 
tavallisen kuluttajan mahdollisuuksia arvioida ra-
kennusten todellista energiatehokkuutta. Painovoi-
maisen ilmanvaihdon mahdollisuudet saivat tilaa 
esityksessä. Lylykangas on itse ollut mukana ohjaa-
massa painovoimaisen ilmanvaihdon oppaan laati-
mista. Suomen Kulttuurirahaston ja ympäristöminis-
teriön rahoittama opas ilmestyy kesän kynnyksellä. 
Tuulen voimien hallinta parametrina ja kysymys ik-
kunoiden avattavuudesta ovat osoittautuneet kipe-
riksi kysymyksiksi.

Kosteudenhallinta on noussut keskiöön, kun yh-
teiskunta on saanut tarpeekseen sisäilmaongelmista 
ja homevaurioituneista rakennuksista. Dosentti, FT 
Hannu Viitanen on kehittänyt maailmalla mainetta 
niittäneen logaritmisen homeindeksiasteikon. Mik-

RTY:n pääsihteeri Markku Hienonen ja toi-
mistonhoitaja Sara Keravuori pääsevät het- 
keksi rentoutumaan Rovaniemen kaupungin 
vastaanotolla.

Kimmo Lylykangas (vas.), Pekka Seppälä, Timo Raatikainen (kesk.), Hannu Vii- 
tanen (mikrof.) ja Teppo Lehtinen: viisi viisasta ratkomassa rakentamisen 
kosteusongelmia.

Kimmo Lylykangas (oik.) pystyy rajatussakin ajassa kertomaan uskomat-
toman määrän olennaisia rakentamisen viisauksia. Kirkkonummella pit-
kään työskennellyt aina aktiivinen arkkitehti Panu Latvala (vas.) on siirtynyt 
Vantaan rakennusvalvonnan palvelukseen.

Sipi Hintsanen peräänkuuluttaa parempaa 
asuntosuunnittelua. Kerroskorkeuden nos- 
to jo auttaisi.
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robien kasvunopeuteen vaikuttaa paljon muun mu-
assa se, kuinka monta tuntia/vrk kosteuskuormaa 
on. Kuivilla jaksoilla on rakennusterveyden kannalta 
olennainen merkitys.

Rakennusten kosteusvaurioihin perehtynyt Kuo-
pion rakennuslupainsinööri Timo Raatikainen on 
vuorostaan kehittänyt kahdeksan kohdan ohjelman. 
Jos rakennussuunnitelmista annetun asetuksen 16 § 
kosteusvaurion korjaussuunnitelman sisällöstä to-
teutuisi, olisi kosteusvaurion korjaaminen ja hallinta 
helppoa kuin heinänteko.

Helsingin tate-tarkastajat, yksikön päällikkö Tomi 
Marjamäki, tarkastusinsinöörit Satu Kääpä ja Petri 
Perkiömäki tekivät rohkean ehdotuksen: voisiko ra-
kennusvalvonta noudattaa lakia ja asetuksia raken-
nusten käyttöönoton osalta niin, ettei suhina iv-vent-
tiileissä enää riittäisi todentamaan iv-laitteiston toi-
mintakunnon?

Paneelissa Kimmo Lylykangas totesi kosteuson-
gelman monisyisyyden. Vaikka kosteus saataisiin ku-
riin eivät sisäilmaongelmat täysin tule poistumaan. 
Myös arkkitehtien koulutukseen on saatava lisää tek-
niikan kursseja.

Arkkitehtuuriosiossa Tampereen rakennustar-
kastaja Eija Muttonen-Mattila toi esiin valon ja sat-
tumanvaraisuuden teemoja. Rovaniemen kaavoi-
tusarkkitehti Sipi Hintsanen korosti hyvän asunnon 
merkitsevän asukkaalle enemmän kuin kaupunkiku-
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Pasi Timo Vuoden raken-
nustarkastajaksi 2018
Vantaan rakennusvalvonnan tarkastus-
päällikkö Pasi Timo valittiin Vuoden raken-
nustarkastajaksi Napapiirin Santa Parkissa 
pidetyssä Rakennustarkastuspäivien perin-
teisessä iltajuhlassa. Palkinnon ojensivat 
RTY:n puheenjohtaja Pekka Seppälä (ku-
vassa vasemmalla) sekä varapuheenjohtaja 
Reima Ojala. 

Pasi Timo on valmistunut diplomi-insi-
nööriksi Oulun yliopiston rakentamistek-
niikan osastolta vuonna 1988 ja toiminut 
rakennesuunnittelijana tunnetuissa insi-
nööritoimistoissa ennen siirtymistään vi-
ranomaistehtäviin Vantaan rakennusval-
vontaan. Vapaa-aika, jos sitä jää, kuluu 
urheilullisten harrastusten parissa.

Verkostoituminen, osallistuminen ja 
rakennusvalvonnan laaja-alainen osaami-
nen ovat saaneet Pasi Timosta erinomai-
sen puolestapuhujan ja edistäjän. Pasi on 
ollut keskeisiä toimijoita sekä pääkaupun-
kiseudun rakennusvalvontojen yhteistyös-
sä että Topten-kuntien mittavassa työssä 
tulkintojen yhtenäistämiseksi.  Tulkinta-
talkoisiin on kuukausi kuukaudelta liitty-
nyt lisää kuntia. Pasi on jakanut ahkerasti 
rakennusalan uusinta tietoa luennoimalla 
erilaissa rakennusalan tilaisuuksissa ympä-
ri Suomen ja kirjoittamalla asiantuntija-
artikkeleita. Hänellä ei ole ollut tarvetta 
suojella mustasukkaisesti omaa tulkintaan-
sa, vaan hän vaikeuksitta on hyväksynyt 
muiden perusteltuja näkemyksiä. Pasi on 
toiminut moottorina, kun uusia asetuksia 
on kunnissa lähdetty soveltamaan. 

Pasi Timo vastaanottamassa Vuoden rakennus-
tarkastaja -nimitystä (kesk.). Pekka Seppälä ja 
Reima Ojala (RTY:n varapj, oik.) toimivat sere- 
moniamestareina.

van. Viihtyvyys paranisi kertaheitolla, jos asuntojen 
huonekorkeutta nostettaisiin. Arkkitehti Pave Mik-
konen kertoi toimivansa yhdessä arkkitehti Pia Ilo-
sen kanssa asiantuntijajäsenenä Rovaniemen kau-
punkikuvatyöryhmässä. Aikaisemmin Pave epäili, 
että ongelman ydin piilee viidessä suurimmassa ra-
kennusliikkeessä. Asia taitaakin olla hieman moni-
mutkaisempi. Esimerkiksi asemakaavojen vähim-
mäistasoa turvaavat määräykset ovat käytännössä 
enimmäismääräyksiä. Sama koskee tunnetusti kaik-
kia rakentamisen määräyksiä.

Kaupunkikuvaa pohtivat panelistit pitivät eräänä 
vaikeutena kaupunkikuvallisen laadun mittaamista. 
Valkeakosken maankäyttöpäällikkö, rakennustarkas-
taja Sirpa Jokela antoi ohjeeksi ”ajattele nenääsi pi-
demmälle”. Mitään eksaktia mittakeppiä ei ole, tote-
si Jyväskylän kaupunkikuvaa ansiokkaasti kehittänyt 
kaupunkikuva-arkkitehti Vesa Kantokoski.

Vauhdilla edenneen sähköisen asioinnin varjo-
puolena toi esiin Oulun tarkastusarkkitehti Aila Asi-

Erkki Lehtoniemi (vas.) luovutti vastuuvasaran ensi vuoden 
päivien järjestelyistä vantaalaisille. Pasi Timoa ja Ilkka 
Rekosta vas-tuu vain miellyttää.

Erkki Lehtoniemi 
esitteli naapurin 
8-vuotiaalle, ensim- 
mäistä kesämökki- 
projektiaan suunni-
telleelle Lasse Sato- 
kankaalle myöntä-
mänsä rakennus- 
luvan. Kun paperit 
ovat kunnossa,  
voi luvan saada 
nopeastikin.
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kainen ammattisuunnittelijoiden vähentyneet kas-
vokkain tapahtuvat yhteydenottopyynnöt. Pudotus 
on ollut yli 80 %:n luokkaa. Toimiakseen hyvin enna-
koiva lupakäsittely edellyttää organisoituja suunnit-
telun aloituskokouksia. Sähköisen asioinnin pionee-
ri, Järvenpään ja Hyvinkään johtava rakennustarkas-
taja Jouni Vastamäki olisi jo etsimässä kumppaneita 
keinoälyn hyödyntämiseen. Kun automaattiset tar-
kastusohjelmat otetaan käyttöön, selviää määräys-
ten täyttyminen sekunnissa. Ympäristöministeriön 
yli-insinööri Jyrki Kauppinen muistutti, että raken-
tamismääräysten uusiminen ei poistanut muurat-
tujen tulisijojen ohjetta vuodelta 1985 (RakMK E8). 

Lakiklinikkaan oli tällä kertaa 
varattu normaalia vähemmän 
aikaa. Päivien palautteen pe-
rusteella kysyntää juridiikalle 
olisi ollut enemmänkin.

Ajankohta ensi vuoden 
Rakennustarkastuspäiviä var-
ten kannattaa merkitä muis-
tiin: 13.–15.3.2019 kokoonnu-
taan Vantaalla.■

Lauri Jääskeläinen

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela ohjasi 
kävelykierrosta Alvar Aallon legendaarisiin 
Rovaniemen kohteisiin.

Aallon Rovaniemen hallinto- ja kulttuurikeskuksesta toteutui ensimmäisenä 
kirjasto (1961–65). Digiaikana perinteiset kirjat täyttävät erään maailman 
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Steinberg suurkaupunkilaisuuden kuvaajana
näyttelyssä ja ostosparatiisissa. Ihmissuhteet ovat 
myös usein liikuttavasti esillä: vanhemmilla on on-
nellinen ilme, kun he ovat antaneet pikkupojalleen 
mieluisan joululahjan – laati-
kossa on kello ja vasara.

Mahtaileva julkisten ra-
kennusten arkkitehtuuri ja 
pöyhkeät kaupunkimiljöön 
kuvanveistokset ovat Stein-
bergille mieluisia piirrosai-
heita. ■

Arkkitehti SAFA Olli Lehtovuori.

OLLI LEHTOVUORI
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1960-luvulla sain käsiini Saul Steinbergin piir-
roskirjan Umgang mit Menschen (Rowohlt Ver-
lag, Hamburg 1955). Tätä minun mielikirjaani oli 
Saksassa painettu 17 000 kappaletta. Se sisältää 

aineistoa jenkkikirjoista All in Line (New York 1945) ja 
The Art of Living (New York 1949). Suurin osa piirrok-
sista on peräisin The New Yorker -aikakauslehdestä.
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on maailman tunnetuimpia pilapiirtäjiä. Hän ruoskii 
lempeällä kädellä ihmisen inhimillisiä piirteitä – var-
sinkin mahtailunhalua ja turhamaisuutta. Steinberg 
ei taida uskoa – niinkuin jotkut nuoret helsinkiläiset 
urbanismin ihailijat – metropolien onneen.

Vakioaiheena on yksinäinen ja tylsistynyt suur-
kaupunkilainen metrossa, baarissa, kaduilla, taide-
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Rakennuslupa
Julkisivujen lisälämmöneristäminen
Paloturvallisuus
KHO 27.2.2018 taltio 839; Muu päätös

 ■ Espoon rakennusvalvonta-
keskuksen lupa-arkkitehti hylkäsi 
(2.6.2016) rakennuslupahakemuk-
sen neljän asuinkerrostalon julkisi-
vujen lisälämmöneristys- ja muu-
tostöihin. Hakijan toimittaman 
materiaalin perusteella ei ole voitu 
riittävästi varmistua paloturvalli-
suusmääräysten täyttymisestä. Es-
poon rakennuslautakunta hyväk-
syi (1.9.2016) oikaisuvaatimuksen 
ja myönsi haetun luvan.

Helsingin hallinto-oikeus 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitok-
sen valituksesta kumosi (15.5.2017) 
lautakunnan päätöksen.

Korkein hallinto-oikeus ei 
muuttanut hallinto-oikeuden pää-
töstä.

Toimituksen huomautuksia
Hallinto-oikeus joutui ensin otta-
maan kantaa pelastuslaitoksen 
valitusoikeuteen. Hallintolainkäyt-
tölain 6.2 §:n mukaan viranomai-
sella on valitusoikeus, jos laissa niin 
säädetään tai jos valitusoikeus on 
viranomaisen valvottavana olevan 
julkisen edun vuoksi tarpeen. Pe-
lastuslaitoksen eräänä tehtävänä on 
pelastuslain mukaan rakennusten 
palo- ja poistumisturvallisuutta kos-
kevien säännösten noudattamisen 
valvominen (PelL 78 §). Pelastuslai-
tokselle kuului siten valitusoikeus.

Tapaukseen on sovellettu vuo-
den 2011 rakennusten paloturval-
lisuutta koskevaa asetusta (RakMK 
E1). Lain (958/2012) siirtymäsään-
nöksen kautta on oikeusohjeena ol- 
lut MRL 13 §:n kumottu 3 momentti. 
Sen mukaan rakennuksen korjaus- 
ja muutostyössä rakentamismää-
räyskokoelman määräyksiä sovel-
letaan, jollei määräyksissä nimen-
omaisesti määrätä toisin, vain siltä 
osin kuin toimenpiteen laatu ja laa-
juus sekä rakennuksen tai sen osan 
mahdollisesti muutettava käyttöta-
pa edellyttävät. Vuoden 2018 alus-

ta säännöksiä koskeva tilanne on 
muuttunut, kun rakentamisen tekni-
siä määräyksiä koskevat uudet ase-
tukset ovat tulleet voimaan ja MRL 
13.3 §:n siirtymäaika on päättynyt.

Lupaa haettiin kolmen kuusi-
kerroksisen ja yhden seitsenker-
roksisen, paloluokaltaan P1-luokan 
asuinkerrostalon julkisivujen lisä-
lämmöneristämiseen ja muutos-
töihin. Hankeselostuksen mukaan 
julkisivukorjaukset on ollut määrä 
toteuttaa ohuteristerappauksel-
la käyttäen EPS-eristettä, jonka 
paksuus on 50–100 mm. Eristettä 
suojaavan ohutrappauskerroksen 
paksuus on 6–10 mm. Rappaus-
ta vahvistetaan lasikuituverkolla. 
Hakemuksen liitteenä on ollut 
Tampereen teknillisen yliopiston 
Rakennetekniikan laitoksen kah-
den tutkijan EPS-eristeitä koskeva 
artikkeli. Liitteenä on ollut myös 
eristeitä valmistavan yrityksen ti-
laama paloturvallisuusasiantunti-
jan lausunto ulkoseinän lisäeristä-
misestä ilman palokatkoja.

Hallinto-oikeus käy läpi Espoon 
rakennusvalvontakeskuksen tekni-
sen toimikunnan lausuntoa, joka 
on annettu viranhaltijapäätöksen 
jälkeen, mutta ennen lautakunnan 
päätöstä. Toimikunnan näkemyk-
sen mukaan hakemuksen liitteeksi 
toimitetulla aineistolla ei ole osoi-
tettu, että lämmöneristys on suojat-
tu ja sijoitettu niin, että palon leviä-
minen eristykseen, palo-osastosta 
toiseen ja rakennuksesta toiseen 
on estetty. Lämmöneristys on B-s1, 
d0-luokkaista huonompi. 

Rakentamiselle asetettavista vaa- 
timuksista säädetään yleisesti MRL 
117 §:ssä ja olennaisista teknisistä 
vaatimuksista 117–117 g §:issä. Pa-
loturvallisuutta koskee 117 b §. Kor-
jaus- ja muutostyössä tulee 117.4 §:n 
mukaan ottaa huomioon rakennuk-
sen ominaisuudet ja erityispiirteet 
sekä rakennuksen soveltuvuus aiot-

tuun käyttöön. Muutosten johdosta 
rakennuksen käyttäjien turvallisuus 
ei saa vaarantua eivätkä heidän ter-
veydelliset olonsa heikentyä. Samoin 
MRL 117.2 §:n mukaan rakennuksen 
muutos- ja korjaustyöt sekä raken-
nuksen käyttötarkoituksen muutos 
on toteutettava siten, että rakennus 
täyttää siihen yleisesti ennakoitavis-
sa oleva kuormitus ja rakennuksen 
käyttötarkoitus huomioon ottaen 
117 a–117 g §:ssä tarkoitetut olen-
naiset tekniset vaatimukset. Nämä 
oikeusohjeet, yhdessä hienovaraista 
korjaamista koskevan 118 §:n kans-
sa, muodostavat jatkossakin pe-
rustan, kun rakentamismääräysten 
soveltamisen laajuutta arviodaan 
(MRL 135.2 §). Uusissa asetuksissa 
on lisäksi jokaisessa erikseen tar-
kentaen määritelty, miltä osin mää-
räyksiä sovelletaan korjaamiseen ja 
erilaisiin muutoksiin.

Korjaushankkeessa ei ole käy-
tetty oletettuun palonkehitykseen 
perustuvaa suunnittelua. Palotur-
vallisuusvaatimusten täyttymistä 
tulee arvioida paloluokkien ja lu-
kuarvojen perusteella. Hallinto-oi-
keuden mukaan, ottaen huomioon 
MRL 117.4 §:ssä tarkoitettu raken-
nuksen käyttäjien turvallisuutta ja 
terveydellisiä oloja koskeva vaati-
mus, tulevat noudatettaviksi E1:n 
(2011) kohdat 1.3.1, 7.6.2, 8.1.1 ja 
8.3.1. Määräyksen 8.3.1 asetetun 
vaatimuksen täyttämiseksi ei ole 
riittävää, että ulkoseinään suun-
niteltu rakennekokonaisuus mah-
dollisesti täyttää B-s1, d0-luokan 
vaatimukset. Hallinto-oikeus viittaa 
ympäristöoppaaseen 39. Rakenta-
mismääräyskokoelmassa mainittu 
ympäristöopas (kohdan 1.1. selos-
tus) tulee ottaa huomioon selvityk-
senä lämmöneristyksen riittävää 
suojausta arvioitaessa. Suojausta 
voidaan pitää riittävänä, jos ulko-
verhous täyttää puolet osastoivalta 
rakenteelta vaaditusta palonkestä-
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vyysajasta, eli 30 minuuttia. 
Se seikka, että muualla Suomes-

sa on mahdollisesti sallittu lupaha-
kemuksen mukainen toteutustapa, 
ei hallinto-oikeuden päätöksen 
mukaan riitä selvitykseksi siitä, 
että toteutustapa on rakentamis-
määräyskokoelman vaatimusten 
mukainen. Rakennusluvan myön-
tämiselle ei ole ollut MRL 135.1 
§:ssä säädettyjä edellytyksiä.

Palomääräysten soveltamisesta 
saadaan harvoin tuomioistuinrat-
kaisuja. Päätös on huomionarvoi-
nen, myös sovellettaessa vuoden 
alusta voimaan tullutta ympäristö-
ministeriön asetusta rakennusten 
paloturvallisuudesta (848/2017). 

Uuden paloasetuksen 1 §:n mu-
kaan sitä sovelletaan rakennuk-
sen korjaus- ja muutostyöhön, 
jos rakennus tai sen osa muuttuu 
korjaus- ja muutostyön seurauk-
sena paloturvallisuuden kannalta 
vaarallisemmaksi ja rakennuksen 
paloturvallisuuden parantaminen 
on sen vuoksi perusteltua korja-
us- ja muutostyön laatu ja henki-
löturvallisuuden vaarantumisen 
estäminen huomioon ottaen. Sään-
nös on samanhenkinen kuin MRL 
117.4 §, ja koskee lähtökohtaisesti 
henkilöturvallisuuteen vaikuttavia 
muutoksia. Perustelumuistioon 
on kirjattu: ”Käyttötarkoituksen 
ja tilajärjestelyjen muutosten vai-

kutus vaadittavaan turvallisuus-
tasoon on tarkasteltava erikseen” 
(Muistio 28.11.2017 s. 3).  Muussa 
korjaamisessa on noudatettavana 
117.2, 117.4 ja 117 b §:n säännökset 
olennaisista teknisistä vaatimuksis-
ta ja rakennuksen ominaisuuksien 
huomioon ottamisesta.  Rakennus-
lupaa edellyttäviä korjaus- ja muu-
tostöitä sekä käyttötarkoituksen 
olennaista muutosta ratkaistaessa 
on 135 §:n muutetun 2 momentin 
(812/2017) mukaan noudatettava, 
mitä rakennusluvan edellytyksistä 
säädetään. Tällä viittauksella tar-
koitetaan juuri 117 ja 118 §:iä. 

Lauri Jääskeläinen

Rakennuslupa, valitusoikeus, rasite
KHO 29.12.2017 taltio 6927; Vuosikirja KHO:2017:203

 ■ Kemiönsaaren rakennustar-
kastaja myönsi (24.6.2015) raken-
nusluvat kolmen 88 kem²:n suurui-
sen ja viiden 190 kem²:n suuruisen 
asuinrakennuksen sekä 58 kem²:n 
suuruisen saunarakennuksen ra-
kentamiseen kiinteistölle Berg-
träsk. Lisäselvityksinä oli todettu, 
että kiinteistöä rasittaa mm. vene-
valkama 20 x 20 m, alue autojen pi-
tämiselle 20 x 30 m ja 4 m leveä ra-
sitetie, joka kulkee alueiden välissä. 
Rakennus- ja ympäristövalvonta-
lautakunta hylkäsi (25.8.2015) oi-
kaisuvaatimukset.

Turun hallinto-oikeus hylkäsi 
(6.7.2016) A:n ja hänen asiakump-
paneidensa valituksen.

Korkein hallinto-oikeus myön- 
si valitusluvan ja hylkäsi valituksen. 
Perusteluja: Muutoksenhakijoiden 
saarilla sijaitsevat kiinteistöt ovat 
n. kahden kilometrin etäisyydel-
lä Bergträskin kiinteistöstä. Kiin-
teistönmuodostamislain 2 §:n 1 
kohdan mukaan kiinteistö käsittää 
siihen kuuluvan alueen lisäksi kiin-
teistölle kuuluvat, muita kiinteistöjä 
rasittavat rasiteoikeudet. Muutok-
senhakijoiden omistamien kiinteis-
töjen hyväksi niiden käyttöä varten 
on perustettu kiinteistönmuodos-

tamislain mukaisesti Bergträskin 
kiinteistöön kohdistuvia rasitteita, 
jotka mahdollistavat kulkemisen 
muutoksenhakijoiden saarilla si-
jaitseville kiinteistöille. Kiinteistöä 
rasittavat venevalkamarasite, auto-
jen pitämistä koskeva rasite ja tie-
rasite. Suunniteltu rakentaminen 
rajautuu osin näihin rasitealuei-
siin. Suunnitelluille rakennuksille 
johtava pelastustie kulkee rasitepy-
säköintialueen lävitse. Muutoksen-
hakijoiden rasiteoikeuksien ja siten 
heidän kiinteistöjensä käyttämisel-
le aiheutuu rakennushankkeesta ai-
nakin MRL 192.1 §:n 2 kohdassa tar-
koitettuja vaikutuksia ja momentin 
3 kohdassa tarkoitettuja välittömiä 
vaikutuksia. Muutoksenhakijoilla 
on ollut oikeus hakea muutosta ra-
kennuslupapäätöksiin.

Mikäli rakentaminen sijoittuisi 
sijainniltaan määriteltyjen rasit-
teiden kohdalle, rakennusluvan 
myöntämiselle voisi olla este ra-
kennuspaikan hallinnan puuttumi-
sen vuoksi. Rakennusluvilla sallittu 
rakentaminen ei kuitenkaan sijoitu 
kohtiin, joilla muutoksenhakijoi-
den rasitteet sijaitsevat. Pelkästään 
se, että pelastustie on osoitettu rasi-
tepysäköintialueen lävitse, ei ole ol-

lut esteenä rakennuslupien myön-
tämiselle. Koska rakentamista ei 
ole sijoitettu kohtiin, joissa rasitteet 
sijaitsevat ja koska rakennuslupiin 
sisältyy rasitteiden huomioon otta-
mista rakentamisessa koskeva ehto, 
rakennuslupien myöntäminen ei 
MRL 135.1 §:n 6 kohdassa tarkoite-
tulla tavalla tarpeettomasti haittaa 
muutoksenhakijoita. 

Toimituksen huomautuksia
Rakennuspaikkana oleva Berg-
träskin kiinteistö on kooltaan n. 
1,3 hehtaaria. Rakennuspaikka on 
vuonna 1991 voimaan tulleessa 
kaavassa asuinpientalojen kortte-
lialuetta (AP). Ko. korttelin 6 oh-
jeellisen rakennuspaikan 3 raken-
nusoikeus on 1 400 kem² ja sallittu 
kerrosluku II. Rakennuspaikan kes-
kiosaan on osoitettu laaja raken-
nusala ja rantaan lisäksi erillinen 
rakennusala saunarakennukselle. 
Tekninen lautakunta on myöntänyt 
luvan poiketa asemakaavan mukai-
sesta rakennusalasta ja luvan ylit-
tää 8 kem²:llä saunarakennuksen 
kaavan mukainen rakennusoikeus 
50 kem². Muutoksenhakijat hakivat 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta 
ko. lainvoimaisen poikkeamispää-
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töksen purkamista. KHO hylkäsi 
purkuhakemuksen eri päätöksellä 
(hallintolainkäyttölain 11 luku).

Bergträskin kiinteistöä rasittavat 
kiinteistörekisteriin merkityt auto-
paikka- ja venevalkamarasitteet, joi- 
hin muutoksenhakijoiden omista-
mat saarikiinteistöt ovat oikeutettuja. 
Lisäksi rasitteena on autopaikka- ja  ve- 
nevalkama-alueita yhdistävä  n. 4 met- 
riä leveä tie kiinteistön etelärajalla.

Rakennuslupien asemapiirrok- 
sen mukaan rasitealueille ei sijoi-
teta rakennuksia tai muita raken-
nelmia. Sen sijaan rakennusten lii-
kenne Kasnäsintieltä on järjestetty 
asemakaavan mukaisen Backak-
senkujan kautta siten, että kulku-
yhteydet/pelastustiet kulkevat au-
topaikkarasitealueen halki.

Valitusoikeus
Valitusoikeus myönnetystä raken-
nusluvasta ei tapauksessa voinut 
perustua naapuruuteen – sijait-
sevathan muutoksenhakijoiden 
kiinteistöt parin kilometrin me-
rimatkan päässä. Tapauksessa 
KHO 5.10.1979 t 4104 ei 350–400 
metrin levyisen salmen vastaran-
nalla sijaitsevan rakennuspaikan 
haltijalla ollut valitusoikeutta lo-
marakennuksen rakennusluvasta. 
Salmi oli osa laajempaa vesistöä. 
Sen sijaan tapauksessa KHO 1980 
A II 51 n. 100 metrin levyisen sal-
men toisella puolella sijaitsevan 
kiinteistön omistajalla oli valitus-
oikeus rakennuslupapäätöksestä, 
vaikka salmeen oli maarekisterissä 
merkitty vesiheinätilus. 

Sekä hallinto-oikeus että KHO 
katsoivat, että muutoksenhakijoi-
den rasiteoikeuksien ja siten heidän 
kiinteistöjensä käyttämiseen aiheu-
tuu sellaisia vaikutuksia, joita MRL 
192 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdissa 
tarkoitetaan. Momentin 2 kohdan 
mukaan valitusoikeus rakennus-
lupapäätöksestä on muun ohella 
sellaisen kiinteistön omistajalla ja 
haltijalla, jonka rakentamiseen tai 
muuhun käyttämiseen päätös voi 
olennaisesti vaikuttaa, ja 3 kohta 
antaa valitusoikeuden sille, jonka 
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun 
päätös välittömästi vaikuttaa.

Päätöksestä ei voine tehdä sel-

laista johtopäätöstä, että rasiteoi-
keus aina tuottaisi valitusoikeuden 
rakennuslupapäätöksestä. Valitus-
oikeus syntyy olennaisista tai välit-
tömistä vaikutuksista. Kaikissa rasi-
tetilanteissa ei tällaisia vaikutuksia 
välttämättä ole – rasite voi koskea 
seikkoja, joihin rakennusluvalla ei 
ole merkitystä. Nyt esillä olevassa 
tapauksessa vaikutuksia kiistatta on. 
Rasitteiden olemassaolo on otettu 
huomioon rakennuslupaehdoissa 
niin, ettei rakentaminen tai kiin-
teistöjen käyttö saa estää rasitteiden 
käyttöä eikä rasitealueita saa käyttää 
asuinalueen pysäköintipaikkoina. 
Rasitealueen läpi on rakennuslu-
vissa hyväksytty yksi tieyhteys/pe-
lastustie. Tämän ei katsottu estävän 
rakennuslupien myöntämistä.

Lupaharkinta
Muutoksenhakijoiden mielestä ra- 
kennusluvista seuraava muutos ei 
vastaa rasitealueiden käytön perus-
teita. Ainakin kolmasosa autopai-
koista poistuu käytöstä. Kulkuyhteys 
ja veneiden kuljetus venevalkamaan 
vaikeutuu tai jopa estyy. Myös raken- 
nusten suunniteltua käyttöä pidettiin 
valituksessa kaavan vastaisena. Tar-
koitus on rakentaa vuokrattavia lo- 
ma-asuntoja ja voimassa oleva kaava 
 sallii ympärivuotisen pientaloasu-
misen. Loma-asumisesta ja jatku-
vista muuttuvista alueen käyttäjistä 
tuleva haitta lisää ennakoimatto-
muutta rasitealueiden käytölle.

Hallinto-oikeus toteaa päätökses- 
sään, kuinka rasitteisiin liittyvät sei-
kat ratkaistaan kiinteistönmuodos-
tamislain mukaisessa järjestyksessä 
eikä rakennusluvista rasitteiden 
käyttämiselle mahdollisesti aiheutu-
valla haitalla ole merkitystä MRL:n 
mukaisessa lupaharkinnassa.

Kiinteistörasitteista säädetään 
kiinteistönmuodostamislain (KML) 
14 luvussa. Rakennusrasitteita 
koskeva sääntely sisältyy MRL:aan 
(158–160 §) ja MRA:een (80–81 §). 
Lähtökohtana molemmissa rasite-
kategorioissa on niiden perustumi-
nen sopimukseen. Tietyissä tilan-
teissa rasite voidaan perustaa ilman 
sopimustakin. Asemakaava ohjaa 
sekä kiinteistö- että rakennusrasit-
teita. KML 157 §:n mukaan rasitteen 

perustaminen ei saa vaikeuttaa ase-
makaavan toteuttamista. Kiinteistö-
toimituksessa perustetun rasitteen 
siirtämisestä ja poistamisesta sää-
detään KML 160–161 §:ssä. 

Rakennuslupaharkinta asema-
kaava-alueella perustuu ennen 
kaikkea MRL 135 §:ään. Jo perus-
tettujen rasitteiden huomioon ot-
tamista ei suoranaisesti mainita. 
Koska asemakaava ohjaa voimak-
kaasti rasitteiden perustamista, ei 
lähtökohtaisesti pitäisi syntyä tilan-
netta, jossa rakennusluvan myön-
täminen asemakaavan mukaiselle 
rakentamiselle johtaisi peruutta-
mattomaan ristiriitaan perustetun 
rakennusrasitteen kanssa. Näin voi 
kuitenkin käydä tilanteessa, jossa 
alueelle tulee uusi asemakaava. Sil-
loin on kysymys olosuhteiden muu-
toksesta, joka on otettu huomioon 
sekä kiinteistö- että rakennusrasit-
teita koskevassa sääntelyssä.

Asuinrakennusten ja saunara-
kennuksen sijainti sekä kulkuyh-
teydet niihin ovat voimassa olevan 
asemakaavan ja myönnetyn poik-
keamisluvan mukaisia. Rakennus-
luvan myöntämisen edellytykset 
ovat muutoinkin olleet olemassa. 
Mikäli rakennuslupien perusteella 
toteutettu rakentaminen haittaa 
rasitteiden käyttöä, asia ratkaistaan 
rasitetoimituksessa tai riita-asiana 
käräjäoikeudessa, toteaa KHO. Ra-
kennusluvat on myönnetty käyttö-
tarkoitukseltaan asemakaavan mu-
kaiseen rakentamiseen. Jos epäsel-
vyyksiä tältä osin myöhemmin il-
menee, voidaan rakennusluvan tai 
asemakaavan vastaiseen käyttöön 
puuttua rakennusvalvonta-asiana.

Kuuleminen
Asiassa nousi esiin myös rasiteoi-
keuksien haltijoiden kuuleminen. Lu- 
pahakemuksesta oli ilmoitettu kir-
jeitse osalle rasiteoikeuden haltijois- 
ta ja pyydetty ilmoittamaan asiasta 
muille rasitteiden haltijoille. Hallinto- 
oikeus toteaa, etteivät MRL:n sään- 
nökset edes edellytä, että rasiteoi- 
keuksien haltijoita olisi lupahake-
muksesta erikseen kuultava. Kuule-
minen ei asiassa ole ollut virheellistä. 

Lauri Jääskeläinen
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 ■ Lahden seudun rakennusval-
vonnan rakennuslupa-arkkitehti 
myönsi (20.10.2015) uuden raken-
nusluvan rauenneen tilalle asuin-
rakennuksen, autotalli-varastora-
kennuksen ja laajennuksen jälkeen 
31 neliömetrin suuruisen saunara-
kennuksen rakentamiseksi ranta-
alueelle. Alueella ei ole voimassa 
MRL 72 §:n mukaista kaavaa. Lah-
den seudun rakennuslautakunta 
hylkäsi (1.12.2015) naapurikiinteis-
töjen oikaisuvaatimuksen.

Hämeenlinnan hallinto-oi-
keus kumosi (2.1.2017) rakennus-
lautakunnan päätöksen ja hylkäsi 
rakennuslupahakemuksen.

Korkein hallinto-oikeus hyl-
käsi luvanhakijan valituksen. 
Hallinto-oikeuden päätöksen lop-
putulosta ei muutettu. Perusteluja: 
Poikkeaminen ranta-aluetta koske-
vasta rakentamisrajoituksesta on 
myönnetty 20.2.2004. Poikkeami-
sen voimassaoloaikana on haettu 
rakennuslupaa, joka on myönnetty. 
Rakennustyöt on aloitettu kaikki-
en luvassa sallittujen rakennusten 
osalta rakennusluvan voimassaolo-
aikana. Omakotitalorakennuksen 
osittainen loppukatselmus on pi-
detty 27.5.2005. Rakennuslupa on 
rauennut sille myönnetyn jatkoajan 
jälkeen 16.6.2011, sillä virallista 
loppukatselmusta ei määräaikaan 
mennessä ollut järjestetty.

Rauenneen rakennusluvan tilal- 
le 20.10.2015 myönnetyllä raken-
nusluvalla ei varata aiemmin raken-
tamatonta rantaa rakentamiseen. 
Näin ollen tilanteessa, jossa tila on 
ollut tosiasiallisesti rakennettuna jo 
vuodesta 2004 lähtien, uuden poik-
keamisen saaminen ranta-aluetta 
koskevasta rakentamisrajoitukses-
ta ei ole ollut tarpeen.

Poikkeamispäätöksessä on sal-
littu poikkeaminen MRL 72 §:ssä 

säädetystä ranta-aluetta koskevas-
ta rakentamisrajoituksesta sillä eh-
dolla, että rakennukset sijoitetaan 
rakennusjärjestyksen määräysten 
mukaan. Kun otetaan huomioon, 
että 20.10.2015 myönnettyyn raken-
nuslupaan liittyvän asemapiirrok-
sen mukaan 31 kerrosneliömetrin 
suuruinen saunarakennus sijoittuu 
rakennusjärjestyksen vastaisesti 13 
metrin päähän rannasta ja omako-
titalorakennus rakennusjärjestyk-
sen sekä MRA 57.3 §:n vastaisesti 
3,35 metrin päähän naapuritilan 
rajasta ilman naapurilta saatua 
suostumusta, rakennushankkeen 
toteuttaminen olisi edellyttänyt 
poikkeamista mainituista etäi-
syysvaatimuksista ennen raken-
nusluvan myöntämistä. Sillä, että 
rakennusvalvontaviranomainen 
on rauenneeseen rakennuslupaan 
liittyvien tarkastusten yhteydessä 
tarkistanut rakennusten sijainnin, 
ei ole merkitystä.

Toimituksen huomautuksia
Loppukatselmuksen laiminlyönti 
on rakennusvalvonnalle valitetta-
van usein toistuva ilmiö. Laimin-
lyöntiä edesauttanee rakennuksen 
käyttöönoton mahdollisuus osit-
taisen loppukatselmuksen kautta. 
Lain mukaan rakennusvalvonta-
viranomainen voi hyväksyä ra-
kennuksen tai sen osan käyttöön 
otettavaksi myös osittaisessa lop-
pukatselmuksessa (MRL 153 a §). 
Edellytyksenä hyväksymiselle on, 
että rakennustyö on vain vähäisiltä 
osin kesken ja että rakennus tai sen 
osa täyttää MRL 153. 2 §:n 2-6 koh-
dassa tarkoitetut edellytykset ja on 
turvallinen, terveellinen ja käyttö-
kelpoinen. Tilastotietoja osittaisen 
loppukatselmuksen yleisyydestä ei 
ole, mutta arviolta huomattava osa 
kohteista otetaan laillisesti käyttöön 

osittaisena. Osittainen loppukatsel-
mus ei pidennä luvan voimassaolo-
aikaa. Loppukatselmusta on haetta-
va luvan voimassaoloaikana myös 
silloin, kun rakennus tai sen osa 
hyväksytään käyttöön otettavaksi 
osittaisessa loppukatselmuksessa 
(MRL 153 a §:n 3 mom.).

Luvan voimassaolosta ja jatka-
misesta säädetään MRL 143 §:ssä. 
Rakennustyö tulee aloittaa kolmes-
sa vuodessa ja saattaa loppuun vii-
den vuoden kuluessa siitä, kun lu-
pa on tullut lainvoimaiseksi. Työn 
aloittamista varten voidaan luvan 
voimassaoloa pidentää enintään 
kahdella vuodella. Edellytyksenä 
on, että oikeudelliset edellytykset 
rakentamiseen ovat edelleen ole-
massa. Oikeudellisilla edellytyksillä 
ymmärretään lähinnä maankäytöl-
lisiä ja vastaavantyyppisiä edelly-
tyksiä, ei rakentamisen mahdol-
lisesti tiukemmaksi muuttuneita 
teknisiä määräyksiä. Jos alkuperäi-
sen rakennusluvan myöntämisen 
jälkeen muuttuneiden rakentami-
sen teknistenkin määräysten tulisi 
täyttyä, olisi tilanne sama, kuin jos 
haettaisiin kokonaan uutta raken-
nuslupaa. Riittää, kun perusluvan 
myöntämisen hetkellä voimassa ol-
leet tekniset määräykset täyttyvät.

Toisin kuin aloittamista varten 
myönnettävä pidennys, jossa ta-
karajana on kaksi vuotta, voidaan 
töiden loppuunsaattamista varten 
määräaikoja pidentää enintään 
kolmella vuodella kerrallaan. Laki 
ei suoranaisesti ota kantaa, kuin-
ka monta kertaa voidaan enim-
millään kolmen vuoden pidennys 
myöntää. Käytännössä raja tulee 
vastaan n. kymmenen–viidentois-
ta vuoden jälkeen. Sen jälkeen voi 
kysymykseen tulla keskeneräistä 
rakennustyötä koskeva MRL 170 
§:n oikeusohje.

Rauennut rakennuslupa
Ranta-alueen rakentamisrajoitus
Etäisyysvaatimuksista poikkeaminen
KHO 21.2.2018 taltio 760

Muu päätös
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Esillä olevassa tapauksessa oli 
loppukatselmus tullut pitää myön-
netyn jatkoajan jälkeen 16.6.2011 
mennessä. Lupa oli selkeästi men-
nyt vanhaksi siinä vaiheessa, kun 
vuonna 2015 lähdettiin hakemaan 
uutta lupaa.

Luvan hakija on vedonnut mm. 
siihen, että viranomainen oli ai-
kanaan mitannut ja tarkistanut 
rakennusten sijainnin. Toteutunut 
rakentaminen ei ole kuitenkaan 
vastannut kaikilta osin alkuperäis-
tä rakennuslupaa ja rakennusluvan 

perustana ollutta poikkeamislupaa. 
Eroavuutta on muun ohella saunan 
ja asuinrakennuksen sijainnissa. 
Luvanhakijan mukaan eroavuudet 
perustuvat siihen, että vuonna 2004 
kysymyksessä oli ollut vielä määrä-
ala, joka on myöhemmin lohkottu. 

Loppukatselmuksen laimin-
lyönti koituu luvan saaneen vahin-
goksi. Tässä tapauksessa valittajana 
hallinto-oikeuteen ovat olleet naa-
purit. Naapuri ei ole suostunut sii-
hen, että omakotitalo sijoittuu ra-
kennusjärjestyksen vastaisesti 3,35 

metrin päähän naapuritilan rajasta. 
Rakennusjärjestys edellyttää viiden 
metrin etäisyyttä. Saunarakennus 
sijoittuu vuorostaan kaksi metriä 
liian lähelle rantaviivaa. Näihin ra-
kennusjärjestyksen vastaisuuksiin 
tarvitaan uusi poikkeamislupa. 
Sen sijaan uuden poikkeamisen 
saaminen ranta-aluetta koskevasta 
rakentamisrajoituksesta ei KHO:n 
mukaan ole ollut tarpeen. Hallinto-
oikeus olisi edellyttänyt sitäkin.

Lauri Jääskeläinen

 ■ Hittisennevan tuulivoimapuis-
ton osayleiskaavan suunnittelu-
alue sijaitsee Lestijärven keskus-
taajaman ja Lestijärven vesistön 
lounaispuolella lähimmillään noin 
2,5 kilometrin etäisyydellä kunnan 
keskustaajamasta ja vajaan kah-
den kilometrin etäisyydellä Lesti-
järvestä. Osayleiskaava oli laadittu 
maankäyttö- ja rakennuslain 77 §:n 
tarkoittamana oikeusvaikutteisena 
yleiskaavana, joka mahdollisti 29 
tuulivoimalan rakentamisen.

Osayleiskaavassa alue on val-
taosin osoitettu maa- ja metsäta-
lousvaltaiseksi alueeksi M-1, jo-
ka on kaavamääräysten mukaan 
varattu pääasiassa metsätaloutta 
varten. Alueelle saa sijoittaa tuu-
livoimaloita niille erikseen osoi-
tetuille alueille sekä niitä varten 
huoltoteitä ja teknisiä verkkoja. 
Tuulivoimaloiden osa-alueet on 
osoitettu aluerajausmerkinnällä tv. 
Osa-alueita koskevan määräyksen 
mukaan tuulivoimaloiden kaikki 
rakenteet, siipien pyörimisalue ja 
tuulivoimaloiden nostoalueet tu-
lee sijoittua osoitetuille tuulivoi-
maloiden alueille. Lisäksi kaavassa 
on tv-merkintään liittyen osoitettu 

tuulivoimaloiden enimmäismäärä 
osa-alueella sekä tuulivoimalaitok-
sen ohjeellinen sijainti.

Kaava-alue on osa kolmen alu-
een muodostamaa Lestijärven tuu-
livoima-aluetta, jota koskevat kol-
me osayleiskaavaa, Hittisennevan, 
Kosolankankaan ja Iso Kortenevan 
osayleiskaavat.  Kaavat mahdol-
listavat rakennuslupien myöntä-
misen yhteensä 98 tuulivoimalan 
rakentamiselle.

A:n valitus koski maakuntakaa-
van ohjeena olemista yleiskaaval-
le, melu- ja maisemavaikutusten 
arviointia sekä tuulivoimaloiden 
alueeksi osoitettujen alueiden 
käyttömahdollisuuksia muuhun 
tarkoitukseen. Korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa oli A:n valitukses-
ta ratkaistavana erityisesti kaavan 
sisältövaatimusten täyttyminen 
maisemavaikutusten osalta. 

Hallinto-oikeus hylkäsi valituk-
sen katsoen, että maakuntakaava 
on osayleiskaavassa otettu huomi-
oon maankäyttö- ja rakennuslain 
39 §:n 1 momentissa tarkoitetulla 
tavalla. Osayleiskaavan vaikutuk-
sista tehtyjä selvityksiä on pidettävä 
riittävinä sen arvioimiseksi, täytty-

vätkö osayleiskaavalle maankäyttö- 
ja rakennuslain 39 §:n 2 momentis-
sa ja 77 b §:ssä säädetyt sisältövaati-
mukset. Tuulivoimaosayleiskaavan 
edellytyksenä ei ole, että kaavan 
toteuttamisesta ei aiheutuisi ollen-
kaan haitallisia seuraamuksia, vaan 
että maankäytön eri tavoitteet ja 
kaavalle asetetut vaatimukset ote-
taan huomioon siinä määrin kuin 
laadittavan kaavan tavoite ja tark-
kuus sekä kaavan sisällölle säädetyt 
vaatimukset sitä edellyttävät. Hal-
linto-oikeuden mukaan osayleis-
kaavan vaikutuksista tehdyt tutki-
mukset ja selvitykset ja niiden arvi-
oinnit osoittavat, että osayleiskaava 
on mahdollista toteuttaa niin, että 
maankäyttö- ja rakennuslain 39 
§:ssä tarkoitetut kaavan sisältövaa-
timukset sekä 77 b §:ssä tarkoitetut 
tuulivoimarakentamista koskevan 
yleiskaavan erityiset sisältövaati-
mukset voidaan täyttää tässä asias-
sa käsitellyiltä osin. Osayleiskaavan 
arvioidut vaikutukset eivät rajoita 
suunnittelualueen ympäristön 
kiinteistöjen käyttöä niiden nykyi-
siä maankäyttömuotoja vastaaviin 
tarkoituksiin. 

Jatkovalituksen johdosta KHO 

Tuulivoimaosayleiskaava – Maisema-alue
Selvitykset
KHO 19.1.2018

Julkaistu muu päätös taltio 138

Diaarinumero 154/1/17
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katsoi, että osayleiskaavaa laa-
dittaessa on kattavasti arvioitu 
tuulivoimaloiden rakentamisesta 
aiheutuvia maisemavaikutuksia 
ja maisemavaikutukset on huomi-
oitu voimaloiden sijoituspaikkoja 
määriteltäessä. Haitallisia maise-
mavaikutuksia on lisäksi pyritty 
ehkäisemään voimaloiden maise-
maan sopivuutta koskevilla kaava-
määräyksillä. Maiseman vaalimista 
sekä tuulivoimaloiden maisemaan 
sopivuutta koskevat yleiskaavan 
sisältövaatimukset on siten otettu 
kaavaa laadittaessa riittävässä mää-
rin huomioon. Kun lisäksi otetaan 
huomioon kunnan harkintavalta 
yleiskaavalle asetettujen eri suun-
taisten sisältövaatimusten yhteen-
sovittamisessa, kunnanvaltuuston 
päätöstä osayleiskaavan hyväksy-
misestä ei ole pidettävä valitukses-
sa esitetyillä perusteilla kuntalain 
(365/1995) 90 §:n 2 momentissa 
tarkoitetulla tavalla lainvastaisena. 
KHO pysytti hallinto-oikeuden rat-
kaisun ja hylkäsi valituksen.

Arviointia
Tapauksessa on kysymys Lestijär-
ven kunnan hyväksymästä tuulivoi-
marakentamista mahdollistavasta 
osayleiskaavasta. Korkeimmassa 
hallinto-oikeudessa oli A:n vali-
tuksesta ratkaistavana erityisesti 
kysymys siitä, aiheutuuko Hittisen-
nevan osayleiskaavan mahdollista-
mien tuulivoimaloiden rakentami-
sesta Lestijärven maakunnallisesti 
arvokkaalle maisema-alueelle sel-
laisia haitallisia maisemavaikutuk-
sia, joiden johdosta osayleiskaavaa 
olisi pidettävä maiseman huomi-
oon ottamista koskevien yleiskaa-
van sisältövaatimuksien vastaisena.

Yleiskaavaa laadittaessa on 
maankäyttö- ja rakennuslain 39 
§:n 2 momentin mukaan otettava 
huomioon ympäristön, maiseman 
ja luonnonarvojen vaaliminen. 
Tuulivoimarakentamista koskevan 
yleiskaavan erityisenä sisältövaati-
muksena on mainitun lain 77 b §:n 
mukaan edelleen, että yleiskaa-
vaa laadittaessa on huolehdittava 
suunnitellun tuulivoimarakenta-
misen ja muun maankäytön so-
peutumisesta maisemaan ja ym-

päristöön.
Lestijärvi on luokiteltu maa-

kunnallisesti, mutta ei kuitenkaan 
valtakunnallisesti arvokkaaksi 
maisema-alueeksi. Näin ollen ta-
pauksessa korostuu kahden maa-
kunnallisesti merkittävän intressin, 
tuulivoiman ja maisema-alueen 
yhteensovittaminen. KHO kiinnitti 
arvioinnissaan huomiota kaavahie-
rarkiaan, sillä Keski-Pohjanmaan 
tuulivoimaa sekä maisema- ja 
kulttuuriympäristöä käsittelevässä 
4. vaihemaakuntakaavassa tuuli-
voimaloiden alueen sijoittaminen 
maakunnallisesti arvokkaan Les-
tijärven maisema-alueen lähei-
syyteen oli arvioitu mahdolliseksi. 
Maakuntakaavassa tuulivoima-alu-
eita koskevien yleisten suunnittelu-
määräysten mukaan tuulivoima-
alueiden suunnittelussa on otetta-
va huomioon sekä hankekohtaiset 
että yhteisvaikutukset maisemaan 
ja ehkäistävä merkittävien haitallis-
ten vaikutusten muodostuminen. 
Hittisennevan tuulivoima-aluetta 
koskevien erityisten suunnittelu-
määräysten mukaan alueen tar-
kemmassa suunnittelussa on eri-
tyisesti huomioitava Lestijärven 
maakunnallisesti arvokas maise-
ma-alue. 

KHO katsoi, että arvioitaessa 
sitä, millaista maisemallista muu-
tosta alueella voidaan pitää hyväk-
syttävänä, on otettava huomioon, 
että osayleiskaavassa osoitettu 
tuulivoimarakentaminen sijoittuu 
pääosin alueella nykyisin voimassa 
olevassa vaihemaakuntakaavassa 
tuulivoimaloiden alueeksi osoite-
tulle alueelle.

Osayleiskaavan selvityksen pe-
rusteella kaavan mahdollistamien 
tuulivoimaloiden toteuttaminen 
muuttaisi merkittävästi järvimai-
seman luonnetta erityisesti voima-
loiden lähialueella eli alle viiden ki-
lometrin etäisyydellä voimaloista. 
Maisemavaikutukset olisivat mer-
kittäviä erityisesti järveltä ja järven 
lounaisosassa sijaitsevilta saarilta 
tarkasteltaessa. Järven pohjoisen ja 
idän puoleisilta rannoilta voimalat 
näkyisivät järvimaisemassa, mutta 
näiltä alueilta etäisyys voimaloi-
hin on pääosin yli viisi kilometriä. 

Kaava-alueen sijoittuessa Lestijär-
ven kirkonkylän lounaispuolelle 
voimalat eivät näkyisi järvimaise-
massa kirkonkylältä järvelle kat-
sottaessa.

Tuulivoimarakentamisen suun-
nittelussa maisemavaikutusten mi-
nimoimisen mahdollisuudet ovat 
usein hyvin rajalliset. Tässä Lesti-
järven tapauksessa maakuntakaa-
vassa maisemavaikutusten huomi-
oon ottamisvelvollisuuden asetta-
minen yksityiskohtaisempaan 
suunnitteluun edellytti maisema-
vaikutusten selvittämistä, mutta 
mahdollisuudet vaikuttaa siihen, 
että merkittävästi maisemaa hei-
kentäviä vaikutuksia ei syntyisi, on 
kaavamääräyksin tällaisessa hank-
keessa lähes mahdotonta. Tuulivoi-
man osalta maisemavaikutuksiin 
liittyvät keskeisimmät määräykset 
ovat voimaloiden kokoa, määrää 
ja sijoittelua koskevat määräykset. 
Tapauksen perusteella jää pohti-
maan, että mikäli maakunnallises-
ti arvokasta maisema-aluetta olisi 
haluttu suojella maisemaa muut-
tavilta hankkeilta ei tuulivoima-
loiden aluetta olisi tullut osoittaa 
maisema-alueen vaikutusalueelle 
tai vaihtoehtoisesti aluekohtaisessa 
määräyksessä olisi ollut mahdol-
lista kieltää maakunnallisesti ar-
vokkaan maisema-alueen arvojen 
merkittävä heikentäminen. 

Maisemavaikutusten huomioon 
ottamisvelvoite yleispiirteisessä 
kaavoituksessa ei useimmiten ole 
asettanut estettä sille, että myös 
merkittävästi heikentävät vaiku-
tukset ovat mahdollisia. Maakun-
takaavassa maisemaa merkit-
tävästi heikentäviä vaikutuksia 
syntyy harvoin, koska maakunta-
kaavassa ei ratkaista voimaloiden 
määrää tai sijoittamiseen liittyviä 
seikkoja, vaan ne jäävät yleis- ja/
tai asemakaavassa ratkaistaviksi. 
Huomion otettavaa on myös se, 
että tuulivoimaloiden näkyminen 
arvokkaalle maisema-alueelle ei 
yleispiirteisessä suunnittelussa ole 
tavanomaisesti aiheuttanut kaavan 
lainvastaisuutta.

Susanna Wähä
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Asemakaavan muutos – Teollisuuslaitos
Vaikutusten arviointi - Kohtuuttomuus
KHO 18.1.2018 taltio 133

Vuosikirja KHO 2018:10

 ■ Asemakaavan tarkoituksena oli 
mahdollistaa uuden biotuoteteh-
taan rakentaminen noin yhdeksän 
kilometrin etäisyydelle kaupungin 
keskustasta ja vesistön rannalle. 
Tehtaan vuotuiseksi tuotantokapa-
siteetiksi oli arvioitu 1,2 miljoonaa 
tonnia havusellua. Asemakaavas-
sa alueet oli varattu teollisuuslai-
toksen osatoiminnoille ja annettu 
kaavamääräyksiä toiminnasta ai-
heutuvien ympäristövaikutusten 
rajoittamiseksi. Hankkeen vaiku-
tuksia oli lisäksi selvitetty YVA-lain 
mukaisessa ympäristövaikutusten 
arviointimenettelyssä.

KHO totesi, että asemakaavalla 
ratkaistiin maankäytölliset edelly-
tykset tehtaan sijoittamiselle kysy-
myksessä olevalle kaava-alueelle. 
Suunnitellun maankäytön merkit-
tävät vaikutukset oli selvitettävä sil-
lä tavoin ja siinä laajuudessa kuin 
se asemakaavan suunnittelutark-
kuus huomioon ottaen oli tarpeen 
ja mahdollista. Laadittujen selvitys-
ten perusteella oli voitava varmis-
taa asemakaavalle maankäyttö- ja 
rakennuslain 54 §:ssä asetettujen 
sisältövaatimusten täyttyminen. 

Suunnitellun tehtaan suuruus-
luokasta, toiminnoista ja sijainnista 
johtuen hanke oli myös ympäris-
tönsuojelulain, vesilain ja kemikaa-
lilain mukaisten lupa- ja valvonta-
menettelyjen piirissä. Näissä ase-
makaavoitukseen ja maankäyttö- 
ja rakennuslain lupajärjestelmään 
nähden erillisissä menettelyissä 
lopullisesti ratkaistiin, olivatko 
tehtaan toiminnalliset edellytyk-
set alueella ylipäätään olemassa, 
sekä selvitettiin yksityiskohtaisesti 
toiminnan tekniset vaatimukset 
ja ympäristökuormituksen sallit-
tavuus. Mikäli toiminta sallittiin, 
annettiin näissä menettelyissä yk-
sityiskohtaiset määräykset ympä-
ristön pilaantumisen ehkäisemi-
seksi tarkoitetuista toimista sekä 

ympäristöpäästöjen raja-arvoista 
ja rajoittamisesta muun ohella me-
lu- ja vesistöpäästöjen osalta. Myös 
toimintaan mahdollisesti liittyvät 
häiriö- ja onnettomuustilanteet oli 
otettava huomioon muiden lakien 
mukaisessa päätösharkinnassa. 
Vastaavia tietoja ei voitu edellyttää 
sen arvioimiseksi täyttyvätkö ase-
makaavan sisältövaatimukset. 

KHO katsoi, että asemakaavaa 
laadittaessa tehdyt selvitykset olivat 
muun ohella edellä lausuttu huomi-
oon ottaen riittävän yksityiskohtai-
sia ja kattavia, jotta voitiin varmis-
tua siitä, että alueen käyttämisestä 
kaavassa osoitettuun tarkoitukseen 
ei ennalta arvioiden aiheutunut 
sellaisia haittavaikutuksia, joita oli-
si ollut pidettävä terveellisen elin-
ympäristön luomista tai luonnon-
ympäristön vaalimista koskevien 
asemakaavan sisältövaatimusten 
vastaisena. KHO katsoi myös, ettei 
tehtaan toiminnoista aiheutunut 
sellaista elinympäristön laadun 
merkityksellistä heikentymistä, joka 
ei olisi ollut perusteltua asemakaa-
van tarkoitus huomioon ottaen tai 
sellaisia kaava-alueen ulkopuolella 
sijaitsevien kiinteistöjen käyttöä ra-
joittavia vaikutuksia, joista olisi voi-
tu katsoa aiheutuvan maankäyttö- ja 
rakennuslain 54 §:n 3 momentissa 
tarkoitettua kohtuutonta haittaa.

Arviointia
Tapauksessa on kysymys Kuopion 
kaupungin hyväksymästä Sorsa-
salon itäosan asemakaavasta ja 
asemakaavan muutoksesta, jonka 
keskeisimpänä tarkoituksena on 
kaavaselostuksen mukaan mah-
dollistaa alueelle uuden biotuote-/
havusellutehtaan rakentaminen ja 
lisäksi varata alueet olemassa ole-
ville toiminnoille.  Suunnittelualu-
een koko on yhteensä 400 hehtaa-
ria ja se sijaitsee Sorsasalossa noin 
9 kilometrin etäisyydellä Kuopion 

keskustasta välittömästi valtatie 5:n 
ja Kuopio–Kajaani rautatien itäpuo-
lella ja rajautuu pääosin Saimaan 
vesistöön kuuluvaan Kallaveteen.

KHO myönsi valitusluvan ja 
sen ratkaistavana oli yksityishen-
kilöiden ja yhdistyksen valituksis-
ta erityisesti kysymys siitä, onko 
Sorsasalon itäosan asemakaava 
ja asemakaavan muutos perustu-
nut maankäyttö- ja rakennuslain 
9 §:ssä tarkoitetulla tavalla kaavan 
merkittävät vaikutukset arvioivaan 
suunnitteluun ja sen edellyttämiin 
tutkimuksiin ja selvityksiin. 

Laadittujen selvitysten perus-
teella biotuote-/havusellutehtaan 
rakentamisen merkittävimmät 
vaikutukset liittyivät tehtaan toi-
minnan aikaisiin vesistö-, liiken-
ne- ja maisemavaikutuksiin. YVA-
selostuksen mukaan hanke muut-
taa Sorsasalon lähiympäristöä ja 
sen maankäyttöä, ja alueen teol-
listen toimintojen laajentaminen 
aiheuttaa vaikutuksia lähialueisiin 
kasvavien liikennemäärien myötä 
varsinkin Sorsasalon itäosan lii-
kenneverkossa. Myös maisema- ja 
kaupunkikuvan muutos ja koettu 
ympäristön muutos hankkeen lä-
hialueella on suuri. Merkittävim-
mät ihmisten elinoloihin ja viih-
tyvyyteen kohdistuvat vaikutukset 
aiheutuvat YVA-selostuksen mu-
kaan lisääntyvästä liikenteestä, 
melu-, pöly- ja tärinävaikutuksista, 
muutoksista maisemakuvaan sekä 
ilma- ja vesipäästöistä.

On selvää, että vaarallisia ainei-
ta käsittelevä laitos, johon voi liittyä 
suuronnettomuusvaara aiheuttaa 
rajoituksia ympäröivän maankäy-
tön suunnittelulle, eikä ole ympä-
ristöhäiriötön. Asemakaavan lain-
mukaisuuden arvioinnin perus-
teena ei kuitenkaan ole haitallisten 
vaikutusten nollatoleranssi, vaan 
vaikutuksia arvioidaan suhteessa 
kaavan tavoitteiseen ja tarkoituk-
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seen sekä mahdollisuuteen hallita 
vaikutuksia. Olennaista tässä ase-
makaavassa onkin haitallisten ja 
häiriötä aiheuttavien vaikutusten 
hallitseminen kaavamerkinnöin 
ja -määräyksin. Esimerkiksi melun 
osalta meluntorjuntasuunnitel-
massa oli arvioitu, että meluntor-
juntatoimenpiteillä arvioidut me-
lutasot pysyvät muutamia poikke-
uksia lukuun ottamatta ohjearvojen 
mukaisina. Kaavan toteuttamisen 
on todettu aiheuttavan merkittäviä 
maisemavaikutuksia ja niitä on py-
ritty lieventämään kaava-alueella 
osoittamalla suojaviheralue, an-
tamalla rakentamisen väritystä ja 
materiaaleja koskevia määräyksiä, 
tehdasalueen ja sen ympäristön 
sekä ranta-alueen puuston säilyt-
tämistä ja istuttamista koskevia 
määräyksiä, muutosalueiden mai-
semointia koskevia määräyksiä se-
kä laitosalueen valaistuksen suun-
taamista koskevia määräyksiä.

KHO totesi, että kaava-alueen 

sijainti suhteellisen lähellä Kuopi-
on keskustaa sekä asemakaavassa 
osoitetut maisemavaikutuksia lie-
ventävät toimenpiteet huomioon 
ottaen maisemakuvan muuttumista 
aikaisempaa teollisemmaksi ei voi-
da pitää sellaisena elinympäristön 
laadun merkityksellisenä heiken-
tymisenä, joka ei olisi perusteltua 
asemakaavan tarkoitus huomioon 
ottaen. Olennaista lainmukaisuu-
den arvioinnissa oli siis peilata vai-
kutuksia suhteessa kaavan tarkoi-
tukseen. Elinympäristön laatuun 
kielteisesti vaikuttavien tekijöiden 
osalta KHO nosti aiheellisesti esiin, 
että kielteisiä vaikutuksia on pyritty 
asemakaavamerkinnöin ja -mää-
räyksin minimoimaan siltä osin 
kuin se maankäytön suunnittelun 
keinoin on mahdollista. KHO to-
tesi erikseen, että erityisesti vesiin 
kohdistuvien vaikutusten osalta ky-
se on tässä vaiheessa ollut asema-
kaavoituksen yhteydessä tehdystä 
yleisarviosta, jonka perusteella on 

ainoastaan selvitetty, onko alueelle 
suunniteltujen toimintojen sijoitta-
miselle maankäytön suunnittelun 
kannalta periaatteellisia esteitä. 

Ratkaisun perustelut muistut- 
tavat oivallisesti maankäytön suun-
nittelun perustehtävästä eli tutkia ja 
selvittää alueidenkäytölliset edelly-
tykset kaavan mahdollistamille toi-
minnoille. Ratkaisussa myös muis-
tutetaan suunnittelu- ja lupapro-
sessien soveltamisaloista toteamal-
la, että  tehtaan suuruusluokasta, 
toiminnoista ja sijainnista johtuen 
hanke on myös ympäristönsuoje-
lulain, vesilain ja kemikaalilain mu-
kaisten lupa- ja valvontamenettely-
jen piirissä. Maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaiselta kaavaprosessilta 
ei voida vaatia sellaisia selvityksiä tai 
vaikutusten arviointia seikoista, jot-
ka tulevat ratkaistavaksi hankkeen 
tulevissa suunnittelu- ja lupaproses-
seissa. KHO hylkäsi valitukset.

Susanna Wähä
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