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Rakennusvalvonnan tuki uusille 
energiaratkaisuille

1)Ennakko-ohjaus/ ” hoksautustyö”

ammattilaistapaamiset

laadunohjaustilaisuudet lähinnä pientalot
kortteliohjaukset

2) Suurten hankkeiden suunnittelun aloituskokoukset

SAK 1: yleisellä tasolla

SAK 2: hankekohtaiset ratkaisut

3) Laatukortit uudis- ja korjausrakentamiseen 

energiavalinnat

hybridi –ratkaisut/ edut ja riskit



Rakennusvalvonnan tuki uusille 
energiaratkaisuille

Uusi laki (MRL 117 i) tuli voimaan 1.12. 2021

Energiasta 38% uusituvaa, kun

- uudisrakennus

- teknisen järjestelmän vaihtaminen

- korjausrakentamisen aste ylittää 25%



Rakennusvalvonnan tuki uusille 
energiaratkaisuille

Selkeä jako energiatehokkuuden ja 
energiatuotannon välillä:

Askel 1: 

rakennukset pitää suunnitella ”energiapiheiksi”: 
hukkaneliöt pois, selkeät rakenneratkaisut, pieni 
lämpöhäviö, ilmatiiveys,…

Askel 2: 

Hyödynnetään uusituvia ja vähäpäästöisiä energoita



Rakennusvalvonnan tuki uusille 
energiaratkaisuille

Varoitetaan liian monimutkaisista         
energiaratkaisuista. Erityisesti vaara piilee siinä, jos ei 
ole käytettävissä teknistä kiinteistönhuoltoa.

- Jos yhdistetään 4..5 energialähdettä ja pyritään 
niitä ohjaamaan yhteisellä automatiikalla, niin 
siihen liittyy epäonnistumisen riski. 

- Oulussa olemme ohjanneet harkitsemaan 
kaukolämmön valintaa, jos se on mahdollista. 

- Jäähdytystarvetta tuli välttää ensisijaisesti 
passiivisin keinoin (=rakenteellinen suojaus/ 
varjostus) 



Rakennusvalvonnan tuki uusille 
energiaratkaisuille

Ilmastonmuutoksen haasteisiin (ylilämpö, 
viistosateet, tulvat, rakennusfysikaaliset vauriot) 
tulee jo nyt varautua. Pahimmat tilanteet ovat 
vielä edessä.

Jo nykyinen MRL vaatii varautumista tulevaisuuden 
haasteisiin, mutta tulevassa KRLssa vaatimustaso 
ilmeisesti vielä tiukkenee.

Tämä edellä mainittu haaste liittyy 
rakennussuunnitteluun, TATE-suunnitteluun, 
energiaratkaisuihin kuin myös kiinteistön huoltoon 
ja ylläpitoon.



Rakennusvalvonnan tuki uusille 
energiaratkaisuille

Laadunohjauksen työkalut:

- www.pientalonlaatu.fi

- Laadunohjauksen laatukortit, yhteensä n 70 kpl

- Suunnittelun aloituskokoukset

- Kortteliohjaukset

- Laatukoulutukset ( pidetty n 20 vuotta,  noin 30 
000 henkilöä on osallistunut ko tilaisuuksiin.)

- Yli 20 kansallista ja kansainvälistä kehityshanketta

http://www.pientalonlaatu.fi/


Rakennusvalvonnan tuki uusille 
energiaratkaisuille

Yhteistyö alan toimijoiden kanssa on ollut todella 
hyvää ja avointa. 

Toivottavasti jatkossakin yhteistyö jatkuu!

Kiitos !



ALT-teksti kuviin Myönnettyjen 

lupien 

lukumäärä 2021



Kirjoita lyhyt, napakka mutta 
selkeä kuvaus siitä mitä kuvassa on Myönnettyjen 

toimenpidelupien 

lukumäärä



Myönnettyjen 

rakennuslupien 

lukumäärä



Myönnettyjen 

lupien 

kerrosalaneliöt



Myönnettyjen 

erillispientalo-

jen lupien 

lukumäärä



Myönnettyjen 

rivi- ja ketju-

talojen lupien 

lukumäärä



Myönnettyjen 

lupien 

käsittelyajat



Henkilökunta 

lukumäärä



Rakentamisen ohjauksen keskeiset 
muutokset 
MRL-uudistuksessa KRL-

lausunnolla 
7.12 saakka

Jotain hyvää . Paljon 
kehitettävää!

• Ilmastonmuutosta torjutaan rakennusten elinkaarta ja 

vähähiilisyyttä koskevilla olennaisilla teknisillä vaatimuksilla

• Rakentamislupa, tietomallit

• Rakennusvalvonnan järjestäminen tavanomaisen tai vaativan 

tasoisena

• ”Rakentamisen toteutusvastuu säädetään pääurakoitsijalle”

• Rakennuksen suunnitelmallinen käyttö ja ylläpito, 

katsastusmenettely

• Rekisteri pätevyyksille



Lyhyitä kommentteja KRLstä

- Ilmastonmuutoksen hillintä on hallituksen

”punainen lanka uudistustyössä”, ollaanko valmiita!

- Rakentamislupa, tietomallit – haasteita riittää

- Rakennusvalvonnan järj. : tavanomainen /vaativa

- Toteuttajien vastuu, 5 vuotta – onko realismia?

- Rakennuksen käyttö ja ylläpito, katsastusmenettely:               

tämän osuuden terävöittäminen on pääosin ok!

- Rekisterit pätevyyksistä: Loistava ajatus

- Vastuuhenkilöiden pätevyydet: ei valmis! Esim. 
tavanomaisen suunnittelutehtävän pätevyysvaatimus 
pelkkä koulutus, ei vaadita työkokemusta. Tämä tuottaa 
haasteita suunnittelussa ja luvituksessa. Pitäisikö olla esim
1,5 vuotta suunnittelukokemusta nykyisen 3 vuoden 
sijaan??? Mitkä olisivat seuraukset, jos pohjaesitys totetuu!!

Lyhyitä 
kommentteja 
KRL -
uudistuksesta

Tärkeää olisi arvioida 
lainmuutosten 
vaikutuksia .

Tuottaako 
harkitsematon 
”sujuvoittaminen” 
moni verroin 
enemmän 
jälkivalvontaa??



Oulun asuntomessut 2025

Haasteita:

Kokonaislaatu luonnollinen tavoite

Erityisenä nostoina ehdotan:

- hiilijalanjäljen laskenta, (laki ei ilmeisesti vaadi raja-
arvoa omakotitaloille  rakennuslupaehtona).

- rakennusprosessin kosteudenhallintaa. Onko ala 
valmis käyttämään Kuivaketju10 tai vastaavaa.

- Varaudutaanko riittävän hyvin ilmastomuutoksen 
mukanaan tuomiin haasteisiin: lämpötilan nousu, 
rankkasateet, tulvat, riskirakenteiden tunnistaminen 
jne….



Rakennusvalvonnan kipukohtia

- Henkilökunnan ikääntyminen. Kokeneita 
lupakäsittelijöitä ja tarkastajia jää pois 
työelämästä.

- Uusien työntekijöiden rekrytointi. Päteviä 
ammattilaisia ei kiinnosta hakea 
viranomaistehtäviin, yksityinen sektori tarjoaa 
paljon parempaa palkkaa ja työoloja.

- Henkilökunnan kuormittuminen ja väsyminen. 
Uhkana työpaikan vaihdos joka sitten entisestään 
kuormittaa muuta henkilökuntaa.

Henkilökunta



Kipukohtia

- Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus (Kaavoitus-
ja rakennuslaki) asettaa vaatimuksen myös 
viranomaisille. Vain riittävän pätevä viranomainen 
voi käsitellä lupia. Rakennusvalvontatyössä 
suunnittelukokemus ei enää lisäänny.

- Esim. jos viranomaisilla ei ole poikkeuksellisen 
vaativan luokan pätevyyttä (arkkitehti ja 
rakennesuunnittelu sekä LVI-suunnittelu), ei 
rakennusvalvonta voi enää käsitellä sen tason 
lupia, vaan palvelu on ostettava muualta.

Lakiuudistus



Kipukohtia

- Haastavat asiakkaat. Aikaa kuluu hyvin paljon 
kaikkeen muuhun kuin varsinaiseen 
rakennusvalvontatyöhön.

- Lyhytaikainen majoitustoiminta,

- Rakennusvalvontatoimi on itsenäinen yksikkö 
kaupungin sisällä, joka toimii 
rakennusvalvontaviranomaisen eli 
rakennuslautakunnan jatkodelegoinnin mukaisesti. 
Muut viranomaiset eivät voi eivätkä saa puuttua 
rakennusvalvonnan viranomaistyöhön.

Asiakkaat



Oulu vuoden pientaloystävällisin kunta 
vuonna 2021. Kiitos tunnustuksesta!

Oulu satsaa
pientalorakentajien
ennakko-ojaukseen . 
Laatutietoinen asiakas
on meidän kaikkien
etu!


