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§ 421 
RAKENNUSVALVONNAN JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 
 
PÄÄTÖS  Rakennuslautakunta päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että 
  rakennusvalvonnan johtosääntöä muutetaan seuraavasti: 

 
1 §: poistetaan kohta ”sekä maankäyttö- ja rakennuslain 167 §:n 2 
momentissa tarkoitettuna viranomaisena”. 
 
11 § kohta Hallintopäällikön tehtävänä on lisäksi: 1 –kohtaan lisätään: 
maankäyttö- ja rakennuslain 164 §:n tarkoittamat 
yhteisjärjestelypäätökset. 
 
11 § kohta Yliarkkitehdin tehtävänä on lisäksi: 1 –kohdassa muutetaan 
”pelastustoimilain” sanaksi ”pelastuslain”. 
 
11 § kohta Yliarkkitehdin tehtävänä on lisäksi: 1 –kohtaan lisätään 
loppuun: ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. 
 
11 §  kohta Yliarkkitehdin tehtävänä on lisäksi: 3 –kohtaan lisätään 
loppuun: ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. 
 
11 § kohta Yliarkkitehdin tehtävänä on lisäksi: 4 –kohtaan lisätään 
loppuun: sekä tarvittaessa välittömästi tiedottaa purkamisaikomuksesta 
kaupunginhallitukselle ja Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle 
viranhaltijalle. 
 
11 § kohta Yli-insinöörin tehtävänä on lisäksi: 1 –kohtaan lisätään 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan A1 kohdassa 3.2 
tarkoitetusta erityismenettelystä päättämisestä. 
 
11 § kohta Yli-insinöörin tehtävänä on lisäksi: 2 –kohtaan lisätään 
loppuun: ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. 
 
11 § kohta Yli-insinöörin tehtävänä on lisäksi: 3 –kohtaan lisätään 
loppuun: ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. 
 
11 § kohta Yli-insinöörin tehtävänä on lisäksi: 4 –kohdassa muutetaan 
Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukseksi, sekä lisätään loppuun: ellei hän ole määrännyt 
tehtävää muulle viranhaltijalle. 
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12 § ensimmäinen kappale: Ensimmäiseen virkkeeseen lisätään sanan 
”päällikön” jälkeen: ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle 
viranhaltijalle. 
 
12 § toinen kappale: 1 –kohtaan lisätään loppuun: ellei hän ole 
määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. 
 
12 § poistetaan 3 –kohta: ratkaista hakemukset, jotka koskevat luvan 
myöntämistä työmaaparakin sijoittamiselle. 
 
12 § toinen kappale: 4 –kohtaan lisätään loppuun: ellei hän ole 
määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle. 
 
17 § toinen kappale toinen virke: ”rakennusviraston toimitusjohtajan 
määräämät kaksi viranhaltijaa” muutetaan muotoon: ”rakennusviraston 
toimitusjohtajan määräämä viranhaltija”. 
 
17 § toinen kappale toinen virke: virkkeeseen lisätään: 
kaupunginmuseon museonjohtajan määräämä museon viranhaltija. 
 
17 § toinen kappale: poistetaan kohta ”Rakennusviraston 
toimitusjohtajan määräämien viranhaltijoiden tulee olla perehtyneitä 
julkisen ulkotilan kysymyksiin”. 
 
18 § toinen kappale: ”ympäristökeskuksen ympäristövalvontapäällikkö” 
muutetaan muotoon: ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan 
määräämä viranhaltija. 
 
18 § toinen kappale: ”rakennuslautakunnan kahden vuoden 
toimikaudeksi valitsema jäsen” muutetaan muotoon: ”kaksi 
rakennuslautakunnan kahden vuoden toimikaudeksi valitsemaa 
jäsentä”. 
 
18 § toinen kappale: viimeinen virke muutetaan muotoon: 
Rakennuslautakunnan valitsemien tulee olla rakennusalaan 
perehtyneitä ja toisen heistä tulee edustaa korkeata rakennusteknillistä 
asiantuntemusta ja toisen korkeata talotekniikan asiantuntemusta. 
 
19 § Lisätään: maankäyttö- ja rakennusasetuksen 67 §:n. 
 
20 § neljäs kappale: muutetaan muotoon: Yli-insinöörin 
pätevyysvaatimuksena on yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu  
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virkaan soveltuva diplomi-insinöörin tai vastaava ylempi 
korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta 
rakenteiden tai taloteknisestä suunnittelusta. 
 
Lisätiedot:  
Jääskeläinen Lauri, virastopäällikkö, puhelin 310 26220 
 
Rakennuslautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, saatettavaksi 
edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi. 
 

Liite  Päätöksen perustelut 
 

 


