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Liite 4 

Rakennusvalvontaan liittyvien säännösten, ohjeiden ja normien muutoksia vuonna 
1974 

(luettelossa noudatetaan rakennustarkastusviraston säännöskansiojärjestelmän mukaista järjestystä) 

Rakennuslaki ja -asetus 
— laki rakennuslain muuttamisesta 530 

annettu 
v. 1974 

20.6. 

Rakennuslain ja -asetuksen nojalla annettuja säännöksiä 
— Helsingin kaupungille rakennustyön valvonnasta suoritettavat 

maksut 11.3. 

Erikoissäännöksiä ja niiden nojalla annettuja ohjeita 
— asetus öljylämmityslaitoksista annetun asetuksen muutta-

misesta 473 
— kauppa-ja teollisuusministeriön päätös 

- sähköturvallisuusmääräyksistä 205 
- sähkölaitoksen rakentamisesta, korjaamisesta ja suunnittele-

misesta sekä näitä töitä johtavan henkilön pätevyysvaatimuk-
sista 206 

- sähköllä toimivista hisseistä ja niihin verrattavista siirtolaitteis-
ta 386 

— laki asuntotuotantolain muuttamisesta 824 
— muutoksia ja täydennyksiä asuntolainoitettavien kiinteistöjen 

suunnitteluohjeisiin ja määräyksiin 
— asetus Suomenlinnan linnoituksesta ja linnoituspiiristä anne-

tun asetuksen muuttamisesta 478 
— laki kaavoitusalueiden jakolain muuttamisesta 31 
— asetus kaavoitusalueiden jakoasetuksen muuttamisesta 225 
— valtioneuvoston päätös 

- kansakoulurakennusten ja peruskoulurakennusten piirustus-
ten, työselitysten ja normaalihintojen perusteista 233 

- kirjastorakennusten ja -huoneistojen piirustusten, työselitys-
ten ja normaalihintojen perusteista 345 

— laki eräistä talonrakennustöistä eräissä kunnissa vuodelta 
1974 suoritettavasta investointiverosta 766/30 

14.6. 

28.2. 

28.2. 

20.5. 
8.11. 

tammikuussa 

14.6. 
4.1. 

15.3. 

14.3. 

2.5. 

30.9. 

Rakennusvalvontaa koskevia ohjeita 
— sisäasiainministeriön kiertokirjeet 

- asuntovaunun ja -laivan sekä muun liikuteltavan laitteen pitä-
minen paikallaan asumista varten 31/501 17.1. 

- tonttikohtaiset leikkipaikat ja oleskelualueet 98/501 17.1. 
- nestemäisten polttoaineiden varastojen ja säiliöiden rakenta-

minen 96/501 17.1. 
- naapurien kuuleminen poikkeuslupamenettelyssä ja RakL 132 

§:n 2 momentin mukaisessa rakennuslupamenettelyssä 97/501 17.1. 
- liikuntaesteisten huomioon ottaminen yleisön käyttöön tar-

koitettuja tiloja rakennettaessa 99/501 17.1. 
loma-asutuksen vesi- ja jätehuoltoa koskeva opas 21.2. 

- energiatilanteen vuoksi kaavoituksessa ja rakentamisen oh-
jauksessa huomioon otettavista näkökohdista 3896/501 31.12. 
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Rakennushallinto-organisatorisia ym. säännöksiä 
- lääninoikeuslaki 1021 31.12. 
— sisäasiainministeriön päätös 

-eräiden asemakaavan ja rantakaavan muutoksen hyväksymistä 
koskevien päätösten alistamisvelvollisuuden poistamista kos-
kevassa asiassa 4593/501 /73 16.1. 

.päätös toimivallan siirtämisestä lääninhallituksille eräissä kaa-
voitus-ja rakennusasioissa 240 21.3. 


