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I LUKU  

1 § Toiminta-ajatus 

 
Rakennuslautakunta huolehtii rakennusvalvonnan sekä osasta 
tielautakunnan tehtävistä. 
 
Rakennusvalvonnan toiminta-ajatuksena on yhteiskunnan pää-
määrien mukaisesti olla myötävaikuttamassa kaavojen toteutu-
miseen sekä siihen, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksy-
tyt normit terveellisyyden, turvallisuuden ja teknisen laadun suh-
teen ja että rakennettu ympäristö muodostuu turvalliseksi, toimi-
vaksi, virikkeelliseksi ja esteettisesti tyydyttäväksi. 

II LUKU  

2 § Rakennuslautakunta 

 
Valtuusto valitsee lautakuntaan yksitoista (11) jäsentä ja kullekin 
jäsenelle henkilökohtaisen varajäsen.  

 
Tielautakuntana toimii rakennuslautakunnan tiejaosto, johon lau-
takunta valitsee puheenjohtajan ja kaksi jäsentä nimeten toisen 
jaoston varapuheenjohtajaksi sekä heille henkilökohtaiset vara-
jäsenet. 

III LUKU  
 
3 § Rakennuslautakunnan tehtävät ja ratkaisuvalta 
 

Lautakunta huolehtii 
 
– toiminnan kehittämisestä 
– toimintaedellytyksistä 
– yhteistoiminnan kehittämisestä eri hallintokuntien 

kanssa 
– seuraa toiminnan tuloksellisuutta 

 
 Rakennuslautakunta käyttää seuraavia kunnallisten viranomais-
 ten päätös- ja toimivaltaa 
 

– rakennusvalvontaviranomainen 
– maisematyölupaviranomainen 
– julkisen ulkotilan valvontaviranomainen  
 (MRL 167.2 §)  
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– ojitusviranomainen MRL 161a §:n mukaisissa asi-
oissa 

– MRL 103 k §:n mukainen viranomainen (hulevesien 
riita-asiat) 

 
 Tämän lisäksi rakennuslautakunta 
 

1. päättää maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 1 mo-
mentin mukaisista poikkeamispäätöksistä, jotka kos-
kevat poikkeamista Suomen rakentamismääräysko-
koelman määräyksistä 

 
2. päättää lautakunnalle kuuluvan ratkaisuvallan siirtä-

misestä rakennusvalvonnan viranhaltijoille. 

4 § Tiejaoston päätös- ja toimivalta 

 
Tiejaosto käyttää yksityistielain mukaista tielautakunnan päätös- 
ja toimivaltaa lukuun ottamatta lain 13 luvun säännöksiä. 

IV LUKU 

5 § Esittely 

 
Esittelijänä rakennuslautakunnassa toimii johtava rakennustar-
kastaja.  
 
Esittelijän poissa ollessa tai ollessa esteellinen toimii esittelijänä 
hänen toiminnallinen sijaisensa. 
 

V LUKU 

6 § Asiakirjojen allekirjoittaminen 

 
Rakennuslautakunnan päätösten perusteella tehtävät sopimuk-
set ja muut asiakirjat allekirjoittaa lautakunnan puolesta johtava 
rakennustarkastaja  
 


