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MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI (5.2.1999/132) 
 
117 g § (16.12.2016/1151) Energiatehokkuus 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä 
tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi. 
Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava laskelmilla. Energiatehokkuutta 
määritettäessä eri energiamäärät on muunnettava yhteenlaskettavaan muotoon energiamuotojen 
kertoimien avulla. Kunkin energiamuodon kerroin on annettava arvioimalla jalostamattoman 
luonnonenergian kulutusta, uusiutuvan energian käytön edistämistä sekä lämmitystapaa 
energiantuotannon yleisen tehokkuuden kannalta. Rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden ja 
taloteknisten järjestelmien sekä niiden säätö- ja mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että 
energiankulutus ja tehontarve rakennusta ja sen järjestelmiä käyttötarkoituksensa mukaisesti 
käytettäessä jää vähäiseksi ja että energiankulutusta voidaan seurata. 
 
Uusi rakennus, joka koostuu katetusta seinällisestä rakenteesta ja jossa käytetään energiaa tilojen 
tarkoituksenmukaisten sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitämiseksi, on suunniteltava ja rakennettava lähes 
nollaenergiarakennukseksi. Energiatehokkuutta on parannettava rakennuksen rakennus- tai 
toimenpideluvanvaraisen korjaus- ja muutostyön tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen 
yhteydessä, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa. Edellä mainittuja 
vaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta: 
 
1) rakennukseen, jonka kerrosala on alle 50 neliömetriä; 
2) loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennukseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi vähemmän 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 maatilarakennukseen, jossa energiantarve on vähäinen tai 
jota käytetään alalla, jota koskee kansallinen alakohtainen energiatehokkuussopimus; 
6) rakennukseen, jota käytetään hartauden harjoittamiseen ja uskonnolliseen toimintaan; 
7) rakennukseen, jota suojellaan rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010), kaavassa 
annetun suojelumääräyksen tai maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelemisesta tehdyn 
yleissopimuksen (SopS 19/1987) mukaiseen maailmanperintöluetteloon hyväksymisen nojalla osana 
määrättyä ympäristöä tai sen erityisten arkkitehtonisten tai historiallisten ansioiden vuoksi siltä osin, kuin 
sen luonne tai ulkonäkö muuttuisi energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamisen 
vuoksi tavalla, jota ei voida hyväksyä. 
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä energiamuotojen kertoimien 
lukuarvoista. 
 
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa uuden rakennuksen rakentamista, rakennuksen korjaus- 
ja muutostyötä sekä rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta varten tarvittavia tarkempia säännöksiä: 
 
1) rakennuksen, rakennusosien ja teknisten järjestelmien energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksista 
sekä näiden laskentatavasta rakennuksessa; 
2) energialaskennan lähtötiedoista ja selvityksistä; 
3) energian kulutuksen ja siihen vaikuttavien tekijöiden mittaamisesta; 
4) rakennuksen käyttötarkoituksen perusteella tapahtuvasta energiatehokkuuden vaatimustasojen 
asettamisesta ja luonnonvarojen säästeliään kulumisen ottamisesta huomioon niissä; 
5) rakennustuotteista; 
6) teknisesti, taloudellisesti ja toiminnallisesti toteutettavissa olevasta energiatehokkuuden 
parantamisesta korjaus- tai muutostyön taikka käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä 
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133 § (13.6.2018/465) Kuuleminen ja lausunnot 
Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen 
vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen 
tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa 
ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. 
 
Rakennuspaikan sijaitessa korttelissa, jossa on voimassa kolmiulotteinen tonttijako, naapurilla 
tarkoitetaan 1 momentissa säädetyn lisäksi sellaista samassa korttelissa sijaitsevan ylä- ja alapuolisen 
sekä rinnakkaisen kiinteistön omistajaa ja haltijaa, jonka kiinteistön rakentamiseen tai muuhun 
käyttämiseen päätös voi vaikuttaa olennaisesti. 
 
Rakennuspaikalla on tarvittaessa toimitettava katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden 
selvittämiseksi, rakentamisen vaikutusten arvioimiseksi ja naapurien kuulemiseksi. Katselmuksen ajasta 
on annettava tieto hakijalle ja naapureille. 
 
Jos rakennuslupaa haetaan luonnonsuojelulain mukaiselle valtioneuvoston asetuksella tarkemmin 
säädettävälle luonnonsuojelun kannalta merkittävälle alueelle tai alueelle, joka maakuntakaavassa on 
varattu virkistys- tai suojelualueeksi, hakemuksesta on pyydettävä elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen lausunto. 
 
Kunnan on varattava kunnan jäsenille ja osallisille tilaisuus esittää mielipiteensä lupahakemuksesta, jos 
hakemus koskee rakennusta hankkeessa, johon sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 
annettua lakia. (5.11.2021/927) 
 
Tarkemmat säännökset lupahakemuksesta ilmoittamisesta, tiedottamisesta ja huomautuksen 
tekemisestä annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
 
137 § Rakennusluvan erityiset edellytykset suunnittelutarvealueella 
Sen lisäksi, mitä rakennusluvan edellytyksistä muutoin säädetään, rakennusluvan myöntäminen 16 
§:ssä tarkoitetulla suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää, että 
rakentaminen: 
 
1) ei aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; 
2) on sopivaa yhdyskuntateknisten verkostojen ja liikenneväylien toteuttamisen sekä 
liikenneturvallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden kannalta; ja 
3) on sopivaa maisemalliselta kannalta eikä vaikeuta erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen 
säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista. 
 
(21.4.2017/230) 
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, saa rakentaa jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan 
talousrakennuksen sekä jo olevaan maaseutuyritykseen kuuluvan maa- ja metsätalouden tai sen 
liitännäiselinkeinon harjoittamista varten tarpeellisen rakennuksen. Rakennuslupa voidaan 1 momentissa 
säädetyn estämättä myöntää myös rakennuksen korjaamiseen tai asuinrakennuksen vähäiseen 
laajentamiseen. (21.4.2017/230) 
 
3 momentti on kumottu L:lla 30.12.2008/1129. 
 
Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään 
rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia. 
 
Edellä 1 momentissa säädettyjen edellytysten olemassaolon ratkaisee rakennuslupamenettelyn 
yhteydessä tai erillisessä menettelyssä kunnan päättämä viranomainen. 
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Rakennuslupaa suunnittelutarvealueelle tai suunnittelutarveasiaa muutoin ratkaistaessa noudatetaan 
asianosaisten ja viranomaisten kuulemisessa sekä päätöksessä ja siitä ilmoittamisessa soveltuvin osin, 
mitä 173 ja 174 §:ssä säädetään poikkeamismenettelystä. (11.6.2004/476) 
 
139 § Purkamisluvan edellytykset 
Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön 
sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista. 
 
Lupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia syntyvän 
rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä. 
 
173 § (18.3.2016/196) Poikkeamismenettely 
Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunnan on varattava naapureille ja muille, joiden 
asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen 
muistutuksen tekemiseen. 
 
Kunnan on tiedotettava poikkeamista koskevasta hakemuksesta ja alueellista poikkeamista koskevasta 
päätösehdotuksesta 1 momentissa mainituille. Kunta voi periä tiedottamisesta aiheutuneet kustannukset 
hakijalta. 
 
Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunnan on tarvittaessa pyydettävä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksen, muun valtion viranomaisen ja maakunnan liiton lausunto, jos 
poikkeaminen koskee merkittävästi niiden toimialaa. Jos poikkeaminen vaikuttaa merkittävästi 
naapurikunnan maankäyttöön, kunnan on pyydettävä myös naapurikunnan lausunto. 
 
Kunnan on kuitenkin pyydettävä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunto aina, kun 
poikkeaminen koskee: 
 
1) luonnonsuojelun kannalta merkittävää aluetta; 
2) rakennussuojelun kannalta merkittävää kohdetta tai aluetta; tai 
3) maakuntakaavassa virkistys-, suojelu- tai liikennealueeksi varattua aluetta. 
 
Edellä 3 momentissa mainittujen viranomaisten on annettava lausuntonsa kuukauden kuluessa. 
 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä poikkeamismenettelystä. 
 
175 § Vähäinen poikkeaminen rakennusluvan yhteydessä 
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi 171 §:ssä säädetyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää 
rakennusluvan, kun kysymys on vähäisestä poikkeamisesta rakentamista koskevasta säännöksestä, 
määräyksestä, kiellosta tai muusta rajoituksesta. (18.3.2016/196) 
 
Rakennuksen teknisiä ja näitä vastaavia ominaisuuksia koskevan vähäisen poikkeuksen edellytyksenä 
on lisäksi, ettei poikkeaminen merkitse rakentamiselle asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäytymistä. 
 

 
JÄTELAKI (17.6.2011/646) 
 
12 § Selvilläolo- ja tiedonantovelvollisuus 
2 momentti Jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen alkuperästä, määrästä, lajista, laadusta ja muista 
jätehuollon järjestämiselle merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista sekä jätteen ja jätehuollon 
ympäristö- ja terveysvaikutuksista ja tarvittaessa annettava näitä koskevat tiedot muille jätehuollon 
toimijoille. 
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LAKI VIRANOMAISTEN TOIMINNAN JULKISUUDESTA (21.5.1999/621) 
 
7 § Viranomaiselle toimitetun asiakirjan julkiseksi tuleminen 
1 momentti Viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa 
asiassa toimitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen on sen saanut, jollei asiakirjan 
julkisuudesta taikka salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä tai 
muussa laissa säädetä 
 

 
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUS (10.9.1999/895) 
 
55 § Ekologiset näkökohdat rakentamisessa 
2 momentti Rakentamista sekä rakennuksen tai sen osan purkamista koskevassa lupahakemuksessa 
tai ilmoituksessa on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta, jollei 
jätteen määrä ole vähäinen. Hakemuksessa tai ilmoituksessa on erikseen ilmoitettava terveydelle tai 
ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä 
 
57 § Rakennuksen etäisyys 
3 momentti Rakennusta ei saa asemakaava-alueen ulkopuolella ilman asianomaisen suostumusta 
rakentaa viittä metriä lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikä kymmentä metriä 
lähemmäksi rakennusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla, ellei siihen ole erityistä 
syytä 
 

 
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS ERÄIDEN RAKENNUKSEN TEKNISTEN JÄRJESTELMIEN 
ENERGIATEHOKKUUDEN VAATIMUKSISTA (718/2020) 
 
4 § Rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmän sekä paikallisen sähköntuotantojärjestelmän 
energiatehokkuusvaatimukset 
Jos rakennukseen suunnitellaan ja rakennetaan rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmä tai 
paikallinen sähköntuotantojärjestelmä, järjestelmän tulee täyttää energiatehokkuuden vaatimukset, jotka 
koskevat järjestelmän kokonaisenergiatehokkuutta, asianmukaista mitoitusta, oikeaa asentamista, 
asiamukaista käyttöönottoa ja asianmukaista ohjaamista 
 
Edellä 1 momentissa säädettyjä vaatimuksia sovelletaan uuden rakennuksen rakentamiseen sekä 
järjestelmien asentamiseen, korvaamiseen tai parantamiseen silloin, kun vaatimukset ovat teknisesti, 
taloudellisesti ja toiminnallisesti toteutettavissa 
 
5 § Järjestelmän kokonaisenergiatehokkuus 
Erityissuunnittelijan on suunniteltava rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmä siten, että sillä 
pystytään ohjaamaan ja valvomaan rakennuksen energiankulutuksen kannalta keskeisiä teknisiä 
järjestelmiä ja laitteita energiankäytön optimoimiseksi. Ohjaus on toteutettava siten, että rakennus ja sen 
tekniset järjestelmät toimivat käyttötarkoituksensa mukaisesti. Rakennuksen automaatio- ja 
ohjausjärjestelmän tulee omalta osaltaan varmistaa hyvän, terveellisen ja turvallisen sisäilmaston 
aikaansaaminen energiatehokkaasti 
 
Erityissuunnittelijan on suunniteltava paikallinen sähköntuotantojärjestelmä siten, että se on 
toimintakyvyltään energiatehokas ja liitetty rakennuksen sähköjärjestelmään niin, että tuotettua energiaa 
voidaan hyödyntää tehokkaasti rakennuksessa 
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6 § Järjestelmän asianmukainen mitoitus 
Erityissuunnittelijoiden on tehtäviensä mukaisesti huolehdittava siitä, että rakennuksen automaatio- ja 
ohjausjärjestelmä suunnitellaan ja mitoitetaan toimimaan yhdessä rakennuksen teknisten järjestelmien 
kanssa energiankäytön optimoimiseksi. Suunnittelussa ja mitoituksessa on otettava huomioon 
sisäolosuhteiden tavoitetasot, rakennustyyppi ja energiansäästömahdollisuus 
 
Erityissuunnittelijan on suunniteltava ja mitoitettava paikallinen sähköntuotantojärjestelmä 
energiatehokkaaksi ottaen huomioon rakennustyyppi ja rakennuksen käyttö, 
energiansäästömahdollisuus, kyky energian varastointiin, sähköenergian kustannussäästö, paikalliset 
olosuhteet sekä rajoitteet, jotka voivat vaikuttaa mitoitukseen 
 
7 § Järjestelmän oikea asentaminen 
Rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmän rakennusvaiheen vastuuhenkilön on liitettävä selvitys 
asennuksen suunnitelmanmukaisuudesta osaksi rakennustyön tarkastusasiakirjaa sekä tehtävä merkintä 
suunnitelmanmukaisesta toiminnasta tarkastusasiakirjaan ja sen yhteenveto-osaan 
 
8 § Järjestelmän asianmukainen käyttöönotto 
Rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmän rakennusvaiheen vastuuhenkilön on liitettävä selvitys 
mittauslaitteiden, ohjaus- ja säätöpiirien toiminnan sekä raporttien suunnitelmanmukaisuudesta osaksi 
rakennustyön tarkastusasiakirjaa sekä tehtävä merkintä suunnitelmanmukaisesta toiminnasta 
tarkastusasiakirjaan ja sen yhteenveto-osaan 
 
viittaus YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUKSIIN 
 
4/13 Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä 
 
2/17 Rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä asetetun 
ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta (4/13, 1 § 2 mom. kumottu, 2 § 1 ja 3 mom. sekä 5 § 
muutettu) 
 
9 § Järjestelmän asianmukainen ohjaaminen 
Erityissuunnittelijan on huolehdittava, että rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmässä on 
rakennukseen kuuluvat, eri käyttäjäryhmille soveltuvat käyttöliittymät asianmukaisen käytön ja 
helppokäyttöisyyden varmistamiseksi. Erityissuunnittelijan on huolehdittava, että rakennuksen 
automaatio- ja ohjausjärjestelmän toiminnoissa on tapa, jolla esitetään tieto rakennuksen 
energiatehokkuudesta ja tieto mahdollisista poikkeamista rakennuksen olosuhteiden tavoitearvoista. 
 
Erityissuunnittelijan on huolehdittava, että paikallisessa sähköntuotantojärjestelmässä tai rakennuksen 
automaatio- ja ohjausjärjestelmässä on tapa, jolla esitetään tieto tuotetun sähköenergian määrästä ja 
ohjautumisesta omaan kulutukseen, varastoon tai yleiseen sähköverkkoon, taikka jonka pohjalta tieto 
tästä on määritettävissä 
 

 
VALTIONEUVOSTON ASETUS JÄTTEISTÄ (179/2012) 

 

 
RAKENNUSJÄRJESTYS, Miehikkälän ja Virolahden kunnat 27.6.2022 
 

 
JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET, KYMEN JÄTELAUTAKUNTA (1.1.2020) 
 
 


