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ASUINHUONEISTON
MUUTOKSET

ENSIN YHTEYS RAKENNUKSEN
OMISTAJAAN

Lupamenettelyn avulla rakennuttaja ja ra-
kennusvalvontaviranomaiset voivat var-
mistua siitä, että toimenpide täyttää sää-
detyt vaatimukset. Viranomaiselta haet-
tava lupa ei koskaan korvaa rakennuksen
haltijalta (yleensä taloyhtiö) tarvittavaa
lupaa tai suostumusta. Taloyhtiön suos-
tumus on pyydettävä moniin sellaisiinkin
toimenpiteisiin, jotka eivät edellytä viran-
omaisen lupaa. Tämän vuoksi on syytä
ottaa riittävän varhaisessa vaiheessa yh-
teyttä isännöitsijään, hallituksen puheen-
johtajaan tai vastaavaan tahoon.

SÄÄNNÖKSET LUVAN TARPEELLI-
SUUDESTA OVAT MUUTTUNEET

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)
ja -asetus (MRA) ovat tulleet voimaan
1.1.2000 sekä uusi Helsingin kaupungin
rakennusjärjestys (HKRJ) 1.7.2000. Tär-
keimpiä muutoksia uusissa määräyksis-
sä on, että huoneiston käyttötarkoituksen
muuttaminen nyt vaatii rakennusluvan (ei
siis enää toimenpidelupaa) ja että asuin-
huoneistojen yhdistäminen on taas muut-
tunut toimenpideluvan varaiseksi.

Lisäksi ovat mm. rakenteellisten muutos-
ten tekemistä  koskevat luvanvaraisuus-
säännökset tyystin muuttuneet.

MILLOIN TARVITAAN RAKENNUSLUPA

Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen tai
sen osan käyttötarkoituksen olennaista
muuttamista varten. Tällaisena muutok-
sena pidetään mm. loma-asunnon otta-

mista pysyväksi asunnoksi tai toimiston
muuttamista asunnoksi.

MRL 125 §:n mukaan rakennuslupa tarvi-
taan korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä
ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen
käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin
oloihin. Tällaisia muutoksia voivat olla esi-
merkiksi rakennuksen kantavan rakenteen,
paloteknisen osaston tai poistumistien
muutokset sekä julkisivumuutokset raken-
nuksessa, jossa on todettu kosteus- tai
pakkasvaurioita tai muita rakenteellisia pit-
käikäisiä ongelmia. Rakennuslupa tarvi-
taan myös silloin, kun rakennuksen ker-
rosala muutoksessa kasvaa.

Asuinhuoneistojen märkätilojen remontit ja
uusien märkätilojen rakentaminen ovat
oma lukunsa. Märkätilalla tarkoitetaan
huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan
käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi
ja, jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tii-
vistyä vettä (esim. kylpyhuone, suihkuhuo-
ne, sauna, Suomen rakentamismääräys-
kokoelma, osa C2: Kosteus). Helsingissä
noudatettavan tulkinnan mukaan tällaisil-
le rakennus- ja muutostöille edellytetään
rakennuslupaa seuraavissa tapauksissa:

• Märkätila rakennetaan asuinhuoneis-
ton kuivaan tilaan

• Märkätilassa joudutaan tekemään kos-
teus- ja homevaurion johdosta perus-
teellinen remontti

Kun muutetaan esimerkiksi ullakkoa asuin-
tiloiksi, on otettava myös huomioon ase-
makaavan kerrosalaa ja kerroslukua kos-
kevat määräykset. Ullakon muuttaminen
asunnoksi on rakennuslupaa edellyttävä
toimenpide.
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MILLOIN TARVITAAN TOIMENPIDELUPA

Toimenpidelupa tarvitaan asuinhuoneiston
yhdistämiseen ja jakamiseen. Lisäksi
MRA:n 62 §:ssä on yleiset säännökset sii-
tä, että kaupunki- tai ympäristökuvaan
merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat
järjestelyt tai muutokset edellyttävät lupaa
ja että rakennuksen julkisivun muuttami-
nen myös on luvanvarainen toimenpide.
Milloin siis huoneiston muutoksista aiheu-
tuu tällaisia kaupunkikuvassa näkyviä
muutoksia, ne ovat luvanvaraisia.

VASTUU JA SUUNNITELMAT

Vastuu siitä, että toimenpiteet suunnitel-
laan ja rakennetaan säännösten ja mää-
räysten sekä myönnetyn luvan mukaan on
hankkeeseen ryhtyvällä. Tällä tarkoitetaan
yhtäältä muutoksen suorittajaa ja toisaal-
ta viime kädessä taloyhtiötä.

Muutostöistä on syytä tehdä suunnitelmat
ennen niihin ryhtymistä. Muutossuunnitel-
mien laatijalla tulee olla hankkeen laadun
ja tehtävän vaativuuden edellyttämä kou-
lutus ja kokemus. Varsinaisten rakennus-
suunnitelmien lisäksi muutostyö edellyttää
yleensä erityissuunnitelmien laatimista,
joita ovat esim. rakenne-, vesi- ja viemä-
ri-, ilmanvaihto- sekä sähkösuunnitelmat.

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN
JA -ASETUKSEN SÄÄNNÖKSIÄ ON
NOUDATETTAVA

Vaikka lupaa ei tarvita eikä rakennusval-
vontaviranomainen näin ollen suorita tar-
kastuksia, on maankäyttö- ja rakennuslain
ja -asetuksen määräyksiä silti pyrittävä
noudattamaan.

Useat viralliset säännökset sääntelevät
myös asuinhuoneiston muutostöitä. Suo-
men Rakentamismääräyskokoelman osa
G 1 sisältää näistä tärkeimmät. Siten:

•  Asuinhuoneen huonealan tulee olla
vähintään 7 m2 ja huoneen koon ja
muodon tulee olla tarkoituksenmukai-
nen

•  Asuinhuoneiston huoneistoalan tulee
olla vähintään 20 m2

•  Asuinhuoneen huonekorkeuden tulee
olla vähintään 2,5 m, mutta pientalos-
sa riittää 2,4 m. Huoneen vähäisen
osan korkeus voi olla pienempi, mutta
ei kuitenkaan alle 2,2 m.

• Asuinhuoneen lattian tulee olla pääik-
kunaseinän kohdalla olevan maanpin-
nan yläpuolella. Suotavaa on, että lat-
tiataso sijoitetaan vähintään 30 cm
maanpinnan yläpuolelle.

•  Asuinhuoneessa tulee olla ikkuna, jon-
ka aukko on vähintään 1/10 huone-
alasta. Ikkunan  tulee ainakin osittain
olla avattavissa. Ikkunan tulee olla vä-
littömässä yhteydessä ulkoilmaan.
Huoneiston pääikkunan edessä tulee
olla vähintään 8 m rakentamatonta ti-
laa. Etäisyyden vastapäiseen taloon
tulee olla vähintään yhtä suuri kuin
vastapäisen rakennuksen korkeus huo-
neen lattiasta, ellei kaavasta muuta
johdu.

• Hissiä edellyttävissä asuinrakennuk-
sissa on asuntojen käymälä- ja pesu-
tilan oltava varustettavissa myös pyö-
rätuolin käyttäjille.

• Asuinhuoneistossa tulee olla käymälä
ja tila ruoanvalmistusta varten ja huo-
neistossa tai sen käytössä  tulee olla
asianmukaiset vaatehuolto- ja säilytys-
tilat

• Huoneiden ovien tulee olla vähintään
80 cm leveät

SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKO-
KOELMAN MÄÄRÄYSTEN NOUDAT-
TAMINEN

Suomen rakentamismääräyskokoelman
määräyksiä, mm. osaa G1,  on noudatet-
tava luvanvaraiseksi tai muutoin rakennus-
valvontaviranomaisen hyväksyttäväksi
säädetyissä muutos- ja korjaustoimenpi-
teissä sen mukaan kuin toimenpiteen laa-
tu ja laajuus sekä aiottu käyttötapa edel-
lyttävät. Toimenpiteissä, jotka eivät ole lu-
vanvaraisia, määräyksiä noudatetaan oh-
jeellisina. Ilmanpaineen suhteet eri tilois-
sa tulee pysyttää sellaisina, että ilma vir-
taa puhtaammista tiloista tiloihin, joissa
syntyy runsaammin epäpuhtauksia (pois-
toventtiilit ovat normaalisti keittiössä sekä
wc-, pesu- ja saunatiloissa).

Ääneneristyksen ja meluntorjunnan vaa-
timusten tulee täyttyä. Näistä on yksityis-
kohtaiset määräykset rakentamismäärä-
yskokoelman osassa C 1. Myös on huo-
lehdittava tilojen sisäilmastosta sekä vesi-
ja viemärilaitteista, joista on yksityiskoh-
taiset määräykset rakentamismääräysko-
koelman osassa D1.

Poistoilmalaitteissa tehtävät muutokset
edellyttävät yleensä muutoksia myös tu-

loilmalaitteissa. Kun otetaan käyttämättö-
mänä ollut ilma- tai savuhormi uudelleen
käyttöön, on sen tiiveys ja toimivuus syy-
tä tarkistaa erityisesti silloin, kun savuhor-
miin yhdistetään uusi takka. Tiiveyskokeen
suorittaa tilauksesta piirinuohooja.

Rakentamismääräyskokoelmassa on li-
säksi yksityiskohtaisia määräyksiä ja oh-
jeita mm.

• veden- ja kosteudeneristyksestä, osa
C2

• lämmöneristyksestä, osat C3 ja C4
• pienistä savuhormeista, osa E3
• muuratuista tulisijoista, osa E8
• rakennusten käyttö- ja huoltoturvalli-

suudesta, osa F2.
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