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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja sen tarkoitus 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennusjärjestystä valmisteltaessa on 
soveltuvin osin noudatettava kaavoja valmisteltaessa käytettävää 
vuorovaikutusmenettelyä (MRL 15 §).  Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
on hankkeen yleisesite, jossa kerrotaan mitä ollaan tekemässä, miten hanke 
etenee ja miten siihen voi vaikuttaa. 

 

Kuntalaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta sekä jättää 
yleisesti ehdotuksia rakennusjärjestyksen uudistamisesta. Palautetta 
osallistumis- ja arviointimenettelystä on mahdollista antaa koko 
uudistamisprosessin ajan ja prosessin etenemistapaa voidaan tarvittaessa 

täsmentää. 

Mikä on rakennusjärjestys 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 14 § mukaan kunnassa tulee olla 
rakennusjärjestys. 

 

Rakennusjärjestyksen tavoitteena on edistää suunnitelmallista ja alueelle 
sopivaa rakentamista, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamista sekä 
hyvän elinympäristön toteutumista ja säilyttämistä. Sen määräykset voivat 
olla erilaisia kunnan eri alueilla (MRL 14.1 §). Rakennusjärjestyksen 
määräykset eivät saa kuitenkaan olla maanomistajille tai muulle oikeuden 
haltijalle kohtuuttomia (MRL 14.2 §). Rakennusjärjestys on maankäyttö- ja 
rakennuslakia sekä maankäyttö- ja rakennusasetusta ja kunnan kaavoja 
täydentävä asiakirja. Rakennusjärjestys osoittaa kunnan tavoitteita ja 
vaatimuksia rakentamiselle ja siinä voidaan antaa muita sääntöjä täydentävää 

tietoa/ ohjeita suunnittelijoille, rakentajille ja asukkaille. 

 

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kunnan eri alueilla ja 
koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, 
rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja 
ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon 
järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin 
rinnastettavia paikallista rakentamista koskevia seikkoja (MRL 14.3 §). 

 

Rakennusjärjestyksessä voidaan osa toimenpiteistä jättää luvanvaraisuuden 
ulkopuolelle. Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että 
toimenpidelupaa ei kunnassa tai sen osassa tarvita MRL 126 a §:ssä 
mainittuihin toimenpiteisiin, jos toimenpidettä voidaan pitää vähäisenä. (MRL 
126a S) tai siirtää ilmoitusmenettelyyn (MRL 129 §, MRA 61 §). 
Rakennusjärjestyksessä ei voida antaa sellaisia määräyksiä, jotka ovat vastoin 
säädöksiä eikä määräyksiä sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, 
asemakaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin 
määrätty (MRL 13 § 14.4 §). 

 

Lähtökohdat 

Iitin kunnan rakennusjärjestys koskee koko kunnan aluetta ja nykyinen 
rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.7.2011. Rakennusjärjestyksen päivitys 
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katsotaan tarpeelliseksi, koska nykyisen rakennusjärjestyksen lainkohdat ovat 
osin muuttuneet ja sähköinen asiointi on kehittänyt toimintamalleja. 

 

Rakennusjärjestyksen uusimisen tarve on yhdenmukaistaa rakennusjärjestys 
vastaamaan maankäyttö- ja rakennuslakia sekä -asetusta. Samalla 
selkeytetään lupakäytäntöä ja huomioidaan sähköinen asiointi. Myös 
rakennusoikeuden määrän ja/ tai rakennusten koon sekä sijoitusten 
tarkastelua rakennuspaikoilla harkitaan. 

 

Uudistuksen päätavoitteena on ajanmukainen rakennusjärjestys, joka ottaa 
huomioon entistä paremmin paikalliset olosuhteet rakentamisessa ja hyvän 
elinympäristön muodostamisessa. Lisäksi tavoitteena on uusien säännösten 
ja hyväksi koettujen käytäntöjen sisällyttäminen rakennusjärjestykseen, sekä 
samalla muuttaa rakennusjärjestyksen perusrakennetta erottamalla selkeästi 
määräykset ja täydentävät tiedot/ ohjeet. 

 

Vuorovaikutus valmisteluvaiheessa ja osalliset (MRL 62 §, 65 § ja MRA 6 §) 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan osallisia ovat alueen maanomistajat ja 
ne, joiden asumiseen ja työntekoon ja muihin oloihin rakennusjärjestys 
saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisia ovat myös viranomaiset ja yhteisöt, 
joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.  

 

Täten osallisia ovat mm.: 

 kunnan asukkaat, kiinteistöjen ja vesialueiden omistajat ja haltijat  

 kunnassa työskentelevät ja alueella toimivat yritykset sekä 

yhdyskuntatekniikantoimijat  

 kunnassa toimivat rekisteröidyt yhdistykset, seurat ja järjestöt  

 kunnan hallintokunnat 

 muut viranomaiset ja yhteistyötahot (esim. Iitin kunnan naapurikunnat, Kymenlaakson ja 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kymenlaakson liitto ja Päijät-Hämeen liitto, Kymenlaakson ja 
Päijät-Hämeen pelastuslaitos, Kymenlaakson museo, museovirasto, liikennevirasto) 

 

Luetteloa täydennetään OAS:n kuulemisen ja osalliseksi ilmoittautumisen 

perusteella.  

 

Viranomaisneuvotteluja sekä neuvotteluja naapurikuntien kanssa 
järjestetään tarpeen mukaan rakennusjärjestyksen valmistelun aikana. 

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan lausunnot on pyydettävä 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, maakunnan liitolta ja kunnalta, 
jonka alueiden käyttöön tai rakentamiseen rakennusjärjestys vaikuttaa (MRA 

6 §).  

 

Käynnistäminen 

Rakennusjärjestyksen muutostyön vireille tulosta ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman nähtävillä pidosta ilmoitetaan kuulutuksella 



Mäntyharjun kunta Rakennusjärjestys, OAS Sivu 4 

Iitinseudussa ja kunnan verkkosivuilla www.iitti.fi. Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma pidetään nähtävillä Kunnantalon yhteispalvelupiste 

Monitorissa ja kunnan verkkosivuilla. 

 

Vaikutusten selvittäminen 

Rakennusjärjestyksen uudistamiseen sisältyy vaikutusten arviointi, jonka 
tarkoituksena on selvittää tarpeellisessa määrin rakennusjärjestyksen 
muutoksen toteuttamisen aiheuttamia ympäristövaikutuksia ennakolta. 
Vaikutuksia arvioidaan muutostyön ajan osana prosessia. Arvioitavia 
vaikutuksia ovat esimerkiksi terveellisyyteen ja turvallisuuteen, 
yhdyskuntarakenteeseen, rakennettuun ympäristöön, maisemaan, 
virkistykseen, tekniseen huoltoon ja luonnon ympäristöön kohdistuvat 
merkittävät vaikutukset. Vaikutuksia arvioidessa käytetään vertailukohtana 
nykyistä rakennusjärjestystä. Osallisten esittämät näkemykset huomioidaan 
vaikutusten arviointityössä. 

 

Rakennusjärjestyksen tavoiteaikataulu ja päätöksenteko 

Luonnos 

Rakennusjärjestyksen luonnoksen laatii rakennusvalvonta käyttäen apuna 
asiantuntijoita. Rakennuslautakunta päättää luonnoksen asettamisesta 
valmisteluvaiheen kuulemista varten nähtäville ja tarvittavien lausuntojen 
pyytämisestä. 

 

Luonnos pidetään nähtävillä Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitorissa ja 
kunnan verkkosivuilla. Luonnoksen nähtävillä olosta tiedotetaan 
Iitinseudussa ja kunnan verkkosivuilla. Tavoitteena on, että luonnos tulee 
nähtäville syyskuussa 2019. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus 
luonnoksen nähtävillä ollessa esittää mielipiteensä siitä. Luonnoksesta 
pyydetään lausunto osallisilta viranomaisilta. Mielipiteisiin ja lausuntoihin 
annetaan perusteltu vastine. 

 

Ehdotus 

Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta rakennusvalvonta laatii 
ehdotuksen rakennusjärjestyksen päivittämiseksi. Rakennuslautakunta 
päättää ehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville ja lähettämisestä 
lausunnoille. Ehdotus on tarkoitus saada nähtäville joulukuussa 2019. 

 

Rakennusjärjestysehdotus asetetaan julkisesti nähtäville (väh. 30pv, MRL 65 
§) Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitoriin ja kunnan verkkosivuille. Tänä 
aikana osallisilla ja kunnan jäsenillä on oikeus tehdä muistutus ehdotuksesta. 
Ehdotuksesta pyydetään lausunto osallisilta viranomaisilta. Muistutuksiin ja 
lausuntoihin annetaan perusteltu vastine. Ehdotuksen nähtävillä olosta 
tiedotetaan samoin kuin luonnoksen. Ehdotukseen tehdään muistutusten ja 
lausuntojen pohjalta mahdollisesti muutoksia ennen sen lopullista käsittelyä. 
Jos muutokset ovat oleellisia, muutettu ehdotus asetetaan uudelleen 

nähtäville. 
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Hyväksyminen 

Rakennusjärjestyksen hyväksyy kunnanvaltuusto (MRL 15 §). Tavoitteena on 
hyväksymiskäsittely helmikuussa 2020. Valtuuston hyväksymispäätöksestä 
ilmoitetaan kuulutuksella kunnan verkkosivuilla ja Iitinseudussa. 
Hyväksymispäätös lähetetään tiedoksi niille kunnan jäsenille ja muistutuksen 
tehneille, jotka ovat ehdotuksen nähtävillä ollessa sitä pyytäneet. Valtuuston 
hyväksymispäätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-

oikeuteen. 

 

Voimaantulo 

Päivitetty rakennusjärjestys astuu voimaan, kun päätös on lainvoimainen ja 
se on kuulutettu. Voimaantulosta ilmoitetaan kuulutuksella kunnan 
verkkosivuilla ja Iitinseudussa. 

 

Yhteystiedot Rakennustarkastaja Markus Rajamäki, puh. 0400 254 450, 

markus.rajamaki@iitti.fi, vanha kunnantalo, 2. krs, Rautatienkatu 

22, Kausala (PL 32, 47401 Kausala) 

 

Kunnantalon yhteispalvelupiste Monitori, Rautatienkatu 20, Kausala 

 

Mielipiteet ja huomaukset osoitetaan rakennuslautakunnalle osoitteella: 

Iitin kunta/ Kirjaamo, PL 32, 47401 Iitti tai kirjaamo@iitti.fi. 

 

  


