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TUETUN RAKENTAMISEN 
ERITYISPIIRTEITÄ

-Ely-keskuksen toimesta arvioidaan erityisesti 
rakennushankkeen laillisuutta ja kustannusten 
kohtuullisuutta (esim. rakennuksen esteettömyys, 
viitekustannukset)

-pyritään huolehtimaan siitä, että julkinen raha 
käytetään järkevästi ja hyvin

-Huom! Elyn rooli rahoittavana viranomaisena, vrt. 
kuntien rakennusvalvonta, Museovirasto ym.)



 Lähtökohtana on suunnittelijan koulutus ja 
ammattitaito (Rkm, RI, RA, DI, Ark)

 Vähäisissä hankkeissa em. vaatimuksesta voidaan 
joustaa tapauskohtaisesti neuvottelun jälkeen

 Hyvä suunnittelu on aina tarpeen, vaikkei 
asioitaisikaan viranomaisten kanssa!

 Pääsääntöisesti kaikkeen rakentamiseen tarvitaan 
lupa

 Rakennussuunnittelun  kustannukset ovat myös 
tuettavia kustannuksia
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Riittävän asiantunteva 
rakennussuunnittelu



Rakennussuunnitelmat 
(pääpiirustukset)

-tarvitaan, vaikkei rakentamisen lupia tarvittaisikaan 
(hankkeen suunnitelmia arvioidaan viranomaisten 
toimesta pääsääntöisesti paperien perusteella)

-suunnitelmista pitää selvitä lähtötilanne ja tulevan 
hankkeen sisältö (ajantasaiset piirustukset)

-kaikissa asiakirjoissa tulee olla niiden laatijan nimi, 
koulutusammatti, yhteystiedot ja päivämäärä sekä 
allekirjoitus

-Suunnittelua ja hankkeen käsittelyä helpottaa, mikäli 
asiakirjoihin liitetään valokuvia ko. rakennuksesta ja 
rakennetusta ympäristöstä
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KUSTANNUSARVIO 1

 Jotta ulkopuolinen asiantuntija voi arvioida 
rakentamisen kustannuksia, tulee kustannusarvion 
pohjautua yksikkökustannuksiin

 Rakenne: yksiköiden määrä x yksikkökustannus = 
rakennusosan kokonaiskustannus (läpi koko 
rakentamisen)

 Ei ”kauppalappuja”!

 Rakennusosat sisältävät aina sekä materiaalin, että 
työn (myös talkootyön)

 Käytettävissä on valmiita kaavakkeita (esim. MMM, 
Talo 2000)
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KUSTANNUSARVIO 2

 Laaditaan kaikista rakennuksista erikseen

 Erotetaan vanhan ja uuden osan kustannukset

 Tarjousmenettely saattaa riittää vähäisissä 
hankkeissa?

Huom! Tarjouksiin kuulumattomat työt!

 Tarjousten rooli liittyy enemmänkin hankintojen 
kilpailuttamiseen
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RAKENNUSSELOSTUS

 Lyhyt sanallinen kuvaus hankkeeseen kuuluvista 
töistä (mitä eri osissa tehdään)

 Erityisen tarpeellinen peruskorjaus- ja 
laajennushankkeissa

 Kerrotaan erityisesti siitä, mikä ei näy piirustuksissa 
(esim. pohjatyöt ja pintakäsittelyt, mitä sähkötöitä 
tehdään, jne.)

29.3.2018 7



MUUTA

 rakennushankkeeseen ryhtyvällä on ns. 
huolehtimisvelvollisuus, kokonaisvastuu 
lopputuloksesta (MRL)

 Hankkikaa apua, kaikkea ei tarvitse (eikä aina 
voikaan) tehdä itse!
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LOPUKSI

Kiitos mielenkiinnosta, antoisaa aikaa yhdistysten 
rakennushankkeiden läpi viennissä!

Raimo Toivola, rakennusasiantuntija, RI

Keski-Suomen Ely-keskus

0405832668

raimo.toivola@ely-keskus.fi


