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Asemakaavoituksen ja 
rakennusvalvonnan tehtävät
• Asemakaavan tarkoituksena on osoittaa alueille käyttötarkoitus ja 

ohjata rakentamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, 

kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa 

olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun 

ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. MRL 50 §

• Rakennusvalvonta valvoo yleisen edun kannalta rakentamista ja 

sitä, että rakentamisessa noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia 

ja mitä sen nojalla on säädetty. Rakennusvalvonnan tehtävänä on 

myös huolehtia rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja neuvonnasta.

MRL 124 §

• Asemakaavan tulkinta on siis rakennusvalvonnan tehtävä. 
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Rakennusvalvonnan vastuuhenkilöt löytyvät 
Karttapalvelusta kartta.hel.fi
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https://kartta.hel.fi/link/8qF5D5


Paras tapa kysyä neuvoa, on Lupapisteen neuvontapyyntö
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Huomioi tässä kohtaa, että valitset oikean 
toimenpiteen koska esim. tonttijakoihin 
liittyvät kysymykset käsitellään eri palvelussa 
kuin rakennuslupiin liittyvät. Kysymys 
ohjautuu oikeaan paikkaan!
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Nämä kaikki ohjautuvat rakennusvalvontaan. 
Oikein valittu toimenpide helpottaa 
kysymyksen ohjautumista oikealle henkilölle 
ja myös helpottaa jos neuvontapyyntö 
halutaan myöhemmin muuttaa hakemukseksi.
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Tällä sivulla on perustietoja 
valitsemastasi 
toimenpiteestä. Saatat 
saada kysymykseesi 
vastauksen jo näistä eli 
luethan läpi.
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Neuvontapyyntöön pystyy liittämään valokuvia ja muita 
liitteitä, jotka helpottavat kysymykseen vastaamista. 
Neuvontapyynnöt näkyvät kaikille rakennusvalvonnan 
työntekijöille, joten ne eivät jää yksittäisen henkilön 
sähköpostin varaan.



Eri ikäisissä asemakaavoissa määräyksiä eri tarkkuudella -> tulkintaa
Mitä vanhempi asemakaava, sen enemmän tulkintavaraa ja yhteistyön merkitys 
rakennusvalvonnan ja asemakaavoituksen välillä korostuu
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Suunnittelun lähtökohtana tulee olla 
asemakaavan mukainen rakentaminen

Poikkeamisen tulee aina johtaa 
asemakaavan mukaista rakentamista 
parempaan lopputulokseen
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ATT Vienanakatu 1
kuva: Kuvatoimisto Kuvio

Poikkeamistoimivalta

• Vähäinen poikkeaminen käsitellään 

rakennusluvan yhteydessä eikä edellytä 

hakijalta asemakaavoituksen kanssa 

neuvottelua

• Poikkeamisen vähäisyyden arvioi 

rakennusvalvonta

• Jos poikkeaminen ei ole vähäinen, 

edellyttää se erillistä poikkeamispäätöstä

• Linkki poikkeaminen-ohjeeseen

https://www.hel.fi/static/rakvv/ohjeet/Poikkeaminen.pdf
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Rakennusvalvonnassa 
käsiteltävät poikkeamiset

Päättäjänä rakennusvalvontapäällikkö
• Kaavojen suojelumääräykset (rakennusvalvonta pyytää 

lausunnon kaupunginmuseolta ja ELY:ltä tarvittaessa)

• Asuntojen lukumäärä

• Kerrosluvun ylitys tai kellarikerrosten lukumäärän ylitys 

yhdellä kerroksella (vain uudiskohteissa, ei koske 

ullakkorakentamista)

• Korkeuden ylitykset (enimmillään yhdellä kerroksella n. 3 

metriin saakka)

• Tilapäisten tai määräaikaisten rakennusten paikallaan 

pysyttäminen määräaikaisesti; jos rakennusoikeus ylittyy, 

enintään 5 vuodeksi

• Muut poikkeamiset

Hakaniemi
kuva: AVP-ilmakuvaus



Tiedekulma
kuva: Mika Huisman JKMM

Asemakaavoituksessa 
käsiteltävät poikkeamiset
Päättäjänä maankäyttöjohtaja tai 

kaupunkiympäristölautakunta
• Asemakaavan mukaisesta käyttötarkoituksesta 

poikkeaminen

• Vähäistä suuremmat rakennusoikeuden ylitykset 

• Rakennusten lukumäärä

• Rakennustyypin muutokset AO>AR, AR>AK

• Asuntojen keskipinta-ala / huoneistojakauma 

• Rakennusalan ylitykset, jos rakennus on pääosin 

rakennusalan ulkopuolella

• Kaavalliset rakennuskiellot (esim. kun asemakaava on 

hyväksytty, mutta ei vielä lainvoimainen, MRL 53 §) 

• Kerrosluvun ylitys yhtä useammalla kerroksella 

uudisrakentamisessa

• Olemassa olevan rakennuksen korottaminen ja siihen liittyvä 

ullakkorakentaminen

• Autopaikkojen määrä ja sijainti

• Alueelliset poikkeamiset (esim. ullakkorakentaminen)



Asemakaavamuutos
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XS – S – M – L – XL

5 ASEMAKAAVAPROSESSIA



Asemakaavan muutos
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Prosessin kulku



Asemakaavan muutos
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Asemakaavan muutos
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Uudisrakentaminen
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ATT Isonpellontie
kuva: Sirpa Pylväs

• Ennen rakennuslupahakemuksen sisään 

jättämistä uudisrakentaminen käsitellään 

usein alueryhmässä, jossa osapuolina 

kaupungin eri palvelut, myös 

asemakaavoitus ja rakennusvalvonta

• Sujuvoittaa rakennusluvan käsittelyä, kun 

muiden palveluiden osuudet on alueryhmän 

yhteydessä käsitelty (vuokrasopimuksen 

mukaisuus, infran rakentamisaikataulut…)

• Alueryhmä ei kuitenkaan korvaa 

rakennusluvan käsittelyä

• Alueryhmä mm. puoltaa vähäisiä 

poikkeamisia mutta ne hyväksytään vasta 

rakennusluvan yhteydessä

ATT Isonpellontie 6
kuva: Kari Palsila



Korjausrakentaminen

• Yhteys aina ensin rakennusvalvontaan

• Jos toimenpide edellyttää 

asemakaavoituksessa käsiteltävää 

poikkeamista tai asemakaavamuutosta, 

ohjaa rakennusvalvonta hakijan 

kaavoitukseen

• Tarvittaessa järjestetään yhteisneuvottelu ja 

mukaan voidaan ottaa myös 

kaupunginmuseo

• Kantakaupungin rakennusten 1. kerrosten 

ja kadunvarsien myymälä-, liike- ja 

toimitilojen muuttamista asuinkäyttöön 

koskee rakennuskielto 11.12.2020 saakka, 

toimivalta asemakaavoituksella

Mäntytie 23 
kuva: Olli Helasvuo



Kaupunkikuvatyöryhmä

• Kaupunkikuvatyöryhmä tukee hankkeiden kaupunkikuvallista 

arviointia 

• Kaupunkikuvallinen arvio ei ole henkilökohtainen mielipide vaan 

monijäsenisen ammattilaisista koostuvan työryhmän näkemys

• Kokoontuu joka toinen maanantai

• Kaksi ulkopuolista asiantuntijaa ja lisäksi edustus 

rakennusvalvonnasta, asemakaavoituksesta, kaupunkitila- ja 

maisemasuunnittelusta. Tarvittaessa kuullaan myös muita 

asiantuntijoita kuten kaupunginmuseota

• Työryhmään viedään kaupunkikuvan kannalta merkittävät hankkeet

• Olennaista on, että hankkeet käsiteltäisiin työryhmässä riittävän 

aikaisin



Ensimmäinen yhteydenotto aina rakennusvalvontaan

Neuvontapyyntö on hyvä tapa välttää soittoaikoina jonottelu

Rakennusvalvonta tulkitsee sisältääkö hanke poikkeamisia 
ja ovatko ne vähäisiä tai edellyttävät erillistä 
poikkeamispäätöstä ja neuvottelua myös 
asemakaavoituksen kanssa

Ennakkoon ei poikkeamisille voi saada 
hyväksyntää mutta poikkeamisen tarpeesta 
perusteluineen kannattaa olla yhteydessä 
rakennusvalvontaan hyvissä ajoin

Hankkeen kannalta olennaisin asia 
on pätevät suunnittelijat!

Suunnittelun lähtökohtana aina
asemakaavan mukaisuus!

22
Amos Rex 
kuva: Mika Huisman JKMM



Kiitos!
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Kalasatama



Hyödyllisiä linkkejä

• www.pksrava.fi

• Kysy neuvoa sähköisesti

• Rakennuspiirustusten myyntipalvelu

• Karttakori

• Rakentamisen ammattilaisille

• Avoimet paikkatiedot
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http://www.pksrava.fi/
https://www.hel.fi/uutiset/fi/kaupunkiymparisto/kysy-neuvoa-rakennusluvista-sahkoisesti%C2%A8
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/asiointipalvelu?id=275
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=5381
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/Rakentamisen+ammattilaisille/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-ja-liikenne/kartat-ja-paikkatieto/Paikkatiedot+ja+-aineistot/avoimet+paikkatiedot/

