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Ympäristöministeriö 
PL 35 
00023 VALTIONEUVOSTO 
  
Asia:  Kommenttipyyntö rakennusvalvontatoimen kehittämisestä rakennusvalvonnan asiak-

kaille ja sidosryhmille  
 
Viite: YM 012:00/2014 
 
 
Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
 
YLEISTÄ 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyh-
distystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsen-
tä. Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. 
Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
PÄÄHUOMIOT 
Vastaavan laajuiset hankkeet (mm. kunta- ja sote-uudistukset) kuin rakennusvalvontatoimen muodostami-
nen suuriin ylikunnallisiin yksiköihin perustuvaksi eivät ole viimeisten neljän vuoden aikana edenneet lop-
puun saakka, vaan ne ovat kaatuneet poliittisiin erimielisyyksiin. Kyseessä olevan uudistuksen toteuttami-
seen varatun ajan rajallisuus - vuoden 2016 aikana – on myös haasteellinen.  
 
Suomen Omakotiliiton mielestä rakennusvalvonnan organisoinnin ja kehittämisen tulee perustua 
vapaaehtoisuuteen. Omakotiliitto näkeekin, että laajoja uudistuksia tulee kehittää kokonaisuuksina 
ja rinnakkain eikä yksittäisinä hankkeina irrotettuna muusta kunnallisesta päätöksenteosta. Kuten 
muidenkin laajojen toimintojen ja palvelujen, myös rakennusvalvonnan rahoituksen, tulee olla rat-
kaistu kestävällä tavalla ennen toimintojen uudelleenorganisointia.  
 
Rakentamiskustannukset ovat Suomessa erittäin korkeat ja yhteiskunnan talouden tilanne hyvin haastava. 
Asumiskustannukset ovat kasvaneet yli 4 prosentin vuosivauhtia, samaan aikaan kun ansiot ja eläkkeet 
ovat nousseet hitaammin (3,2 ja 2,7 prosenttia) (Pellervon taloustutkimus). Kotitalouksien velkaantumisaste 
on kasvanut edelleen (122,2 prosenttia vuonna 2014, Tilastokeskus). Kotitalouksilla ei ole varaa ylläpitää tai 
korjata kiinteistöjä saatikka uudisrakentaa.  
 
Omakotiliiton mielestä rakennusvalvonnan uudistamisen itsetarkoitus ei saa olla yksikköjen koon 
kasvattaminen vaan prosesseja tulee kehittää ja toimintoja sekä tuottavuutta tehostaa mm. yhteis-
työn ja sähköisten palvelujen avulla. Uudistuksen pohjana ei voi olla ratkaisu, jossa haetaan palve-
lujen lisärahoitus kuluttajilta lupamaksuja korottamalla. Suomen kokonaisveroaste on jo nyt erittäin 
korkea, eikä veroluontoisia maksuja saa enää lisätä.  Rakennusvalvonnan toimintoja ja tuottavuutta 
voidaan kehittää ja erilaista yhteistyötä muun muassa kunnan terveydensuojeluviranomaisten ja 
yksityisten toimijoiden kanssa parantaa, mutta virkavastuuta ei voida delegoida muille toimijoille.  
 
YKSITYISKOHTAISET KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 

1) Onko valvonnan painotus sen eri vaiheiden (lupakäsittely, työnaikainen valvonta ja jatkuva valvonta) 
kesken mielestänne nykyisellään oikea rakentamisen turvallisuuden ja terveellisyyden sekä yleisen 
edun kannalta vai tulisiko valvonnan painopistettä kokemustenne perusteella muuttaa? 
Valvonnan painotus on sen eri vaiheiden kesken jokseenkin oikeaa rakentamisen turvalli-
suuden ja terveellisyyden sekä yleisen edun kannalta. Keskeistä on parantaa työnaikaista 
valvontaa, jotta rakennusvirheiltä vältytään. Erityisesti rakentamisessa ja korjausrakentami-
sessa tulee kiinnittää huomiota rakennustyön laatuun, käytettäviin materiaaleihin ja oikeisiin 
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toimintatapoihin, jotta vältytään kosteus- ja homeongelmilta. Ympäristöministeriön arvion 
mukaan kosteus- ja homevaurioille altistuu päivittäin 600 000-800 000 suomalaista.  
 

2) Tulisiko viranomaisvalvontaa kohdentaa eri tavalla eri rakennustyyppeihin (esimerkiksi julkiset ra-
kennukset, kokoontumistilat, pientalot) ja tulisiko valvontaa kohdentaa nykyistä enemmän tai vä-
hemmän teknisiin ominaisuuksiin (esimerkiksi rakenteiden lujuus ja vakaus, paloturvallisuus, ener-
giatehokkuus)? 
Omakotiliiton mielestä viranomaisvalvontaa tulee kohdentaa eri tavalla eri rakennustyyppei-
hin. Pientalojen ja vapaa-ajan asuntojen rakentamisen vaihtoehtojen tulee olla sallivampia, 
kun ne täyttävät niille riittävät rakentamisen kriteerit. Pientalo- ja vapaa-ajan asunnon raken-
tamisen kannalta turhaa ja byrokraattista lupaviidakkoa tulee karsia ja rakentamisen luvat tu-
lee saattaa rakentajalle kohtuuhintaisiksi. 
 

3) Koetteko saavanne asiakkaana lisäarvoa valvonnan eri vaiheista (lupakäsittely, työnaikainen val-
vonta ja jatkuva valvonta)? 
Käytännöt eri kunnissa vaihtelevat. Hyvän rakennusvalvonnan esimerkkinä on usein käytetty 
Oulun rakennusvalvonnan palveluja pientalorakentamisen edistämiseksi – riittävän neuvon-
nan ja rakentajia kannustavan toiminnan tulee olla ohjenuorana valvonnan eri vaiheissa. Kun 
valvonta on vuorovaikutteista, pienenee myös jatkuvan valvonnan tarve. Sinänsä puolueet-
tomalle neuvonnalle rakentajia varten tulee turvata riittävät resurssit yhteiskunnan toimesta. 
Rakennetun omaisuuden tilan (Roti 2015) mukaan luonnollinen ympäristö neuvonnalle on 
suuren rakennusvalvonnan yhteydessä tai kolmannen sektorin toteuttamana. 
 

4) Miten rakentamisen lupien (rakennusluvan, toimenpideluvan ja ilmoituksenvaraisuuden) suhdetta 
voisi nähdäksenne muuttaa valvonnan tehokkaamman kohdentamisen edistämiseksi? 
Rakentamista tulee joustavoittaa, ja sama koskee myös mahdollisuutta kaavasta poikkeami-
seen sekä rakentamisen lupien muuttamista sallivammiksi. Toimenpideluvan saamisen tulee 
olla helpompaa. Prosessien tehostamisen ja sähköistämisen hyötyjen tulee näkyä kuluttajille 
alhaisimpina lupamaksuina.  

 
5) Minkälaista asiantuntemusta rakennusvalvonnassa tulisi vahvistaa? 

Rakennusvalvonnassa kuten koko rakentamisen ketjussakin tulee vahvistaa rakentamisen 
laadun nostamiseen liittyvää asiantuntemusta ja sen hyödyntämistä vuorovaikutuksen ja 
neuvonnan avulla rakentajille, myös pientalo- ja vapaa-ajan asunnon rakentajille. Oleellista 
on kiinnittää huomiota nykyisten korkeiden lupamaksujen saamiseksi rakentajalle kohtuulli-
siksi. 
 

6) Minkälaista merkitystä toimintatapojen yhtenäisyydellä ja säännösten soveltamisen yhtenäisyydellä 
on teidän kannaltanne? 
Rakennusvalvonnan kehittämisessä itseisarvo ei saa olla koko vaan parhaat käytännöt. Ra-
kennusvalvonnan vapaaehtoisen organisoinnin ja joustavien menetelmien kautta asiakkai-
den saama palvelujen laatu ja saatavuus paranevat. Samalla vältetään isojen yksiköiden mu-
kana tuoma byrokratia sekä pikkutarkat tulkinnat. Ylipäätään toimintatapojen ja säännösten 
soveltamisen yhtenäisyys ovat periaatteessa hyviä käytäntöjä, kunhan ne ovat kuluttajalle 
kustannustehokkaita ja hinnaltaan kohtuullisia, joustavia ja asiakaslähtöisiä.  
 

7) Mitkä rakennusvalvontatoimen toimintatavoista ja säännösten tulkinnoista ovat sellaisia, joiden val-
takunnallinen yhdenmukaistaminen olisi erityisen tärkeää? 
Valtakunnallisen yhdenmukaistamisen avulla voidaan vahvistaa asiantuntemusta, oikeus-
harkintaisten päätösten valmistelun riippumattomuutta ja yhtenäistä toimintatapaa. Vaiku-
tuksia on myös kaavoitustoimeen ja ympäristönsuojelutoimeen, kun resurssit kunnissa ovat 
olleet toimintojen yhteiskäytössä. Erityisesti kuitenkin tulee huolehtia siitä, että kuluttajien 
maksut eivät saa uudistuksen seurauksena nousta. 
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8) Mitä mieltä olisitte yksityisten toimijoiden hyödyntämisen lisäämisestä teknisissä valvontatehtävis-
sä? 
Rakennusvalvonnan toimintoja ja tuottavuutta voidaan kehittää ja erilaista yhteistyötä muun 
muassa kunnan terveydensuojeluviranomaisten ja yksityisten toimijoiden kanssa parantaa, 
mutta virkavastuuta ei voida delegoida muille toimijoille. 
 
Mikäli yksityisiä tai kolmannen sektorin toimijoita hyödynnetään, tulee varmistua toimijoiden 
puolueettomuudesta, riippumattomuudesta, ammattitaidosta sekä palvelun hinnasta ja laa-
dusta kuluttajille. Esimerkkejä huonosti toimivista yksityisistä toimijoista ovat autokatsastus 
ja energiatodistus, joissa kuluttajahinnat ovat kasvaneet merkittävästä ja erityisesti energia-
todistusten kohdalla laadunvaihtelut ovat huomattavia ja jopa väärinkäytöksiä ilmenee.  
 

9) Minkälaisissa konkreettisissa asioinnin vaiheissa tai menettelyissä koette sähköisen asioinnin erityi-
sen hyödylliseksi? 
Sähköisen asioinnin lisääminen on erityisen hyödyllistä asioinnin kaikissa vaiheissa, kun se 
saatetaan rakentajalle kustannustehokkaaksi. On kuitenkin huomioitava, että iäkkäämmät 
henkilöt eivät välttämättä pysty tai osaa hyödyntää sähköisiä järjestelmiä ja siksi fyysisiä 
asiointipisteitä ja –palveluita tulee olla tarjolla.  
 

10) Kuinka tärkeänä pidätte, että rakennusvalvontayksiköt jatkossa ovat suurempia ja asiantuntemuk-
seltaan vahvempia? 
Lähtökohtana pitää olla, että rakentaja saa riittävää, asiantuntevaa ja hyvää palvelua kohtuu-
hintaisesti. Omakotiliiton mielestä rakennusvalvonnan uudistamisen itsetarkoitus ei saa olla 
yksikköjen koon kasvatus.  Rakennusvalvonnan tulee olla kansalaisia palvelevaa ja rakenta-
jalle kohtuuhintaista. Rakennusvalvontatoimen kehittämisen tavoitteena tulee olla turhan 
sääntelyn purkaminen ja toimintojen ja prosessien tuottavuuden parantaminen. Nyt kehittämi-
sen lähtökohtana ovat suuremmat yksikkökoot. Tähän ei kuitenkaan ole suunniteltu lisäresursseja, 
vaan uusien rakennusvalvontayksiköiden on tarkoitus kattaa toimintansa täysimääräisesti lupamak-
suilla. Tämä merkitsee sitä, että uudistuksen seurauksena rakentajille on siis tulossa lisää kustan-
nuksia.  
 
Omakotiliitto vastustaa sitä, että rakennusvalvonnan kehittämishankkeen maksut siirretään 
jälleen kuluttajien maksettavaksi. Muun muassa kiinteistöverotuksesta ja muista kunnallisis-
ta maksuista (vesi, jätevesi, jätemaksut jne.) on tullut piiloverotusta ja kunnan talouden pilari. 
Omakotiliitto edellyttää, että laajoja kunnallisten palveluiden uudistuksia tulee kehittää koko-
naisuuksina ja rinnakkain eikä yksittäisinä hankkeina irrotettuna muusta kunnallisesta pää-
töksenteosta ja niiden rahoitus tulee olla ratkaistu kestävällä tavalla ennen toimintojen uudel-
leenorganisointia.  
 
 
 

kunnioittavasti 
Suomen Omakotiliitto ry 
 
 
 
 
Mauri Harjula   Kaija Savolainen 
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 


