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EDUSKUNNAN VASTAUS 211/2014 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 280/2014 vp).

Valiokuntakäsittely
Ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietinnön (YmVM 15/2014 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 181 §, sellaisena kuin se on laissa 955/2012, ja
lisätään lakiin uusi 190 a § seuraavasti:
181 §
Markkinavalvonta
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto toimii rakennustuoteasetuksen mukaisena markkinavalvontaviranomaisena. Lisäksi Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto toimii eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä annetun lain (954/2012)
soveltamisalaan kuuluvien rakennustuotteiden
markkinavalvojana. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto huolehtii myös muiden rakennuskohteeseen pysyviksi osiksi liitettävien rakennustuotteiden markkinavalvonnasta silloin, kun rakennustuote voi vaikuttaa olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen.
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Jos on perusteltua syytä epäillä, että rakennustuote on vaaraksi turvallisuudelle, terveydelle tai ympäristölle taikka se ei ole tyyppihyväksynnän, varmennustodistuksen, valmistuksen
laadunvalvonnan, muun vapaaehtoisen sertifikaatin tai vastavuoroiseen tunnustamiseen liittyvän sertifikaatin mukainen, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi määrätä maahantuojan tai
valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan
korjaamaan puutteen kohtuullisessa määräajassa. Jos puutetta ei korjata määräajassa tai puute
on vakava, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto voi
kieltää tuotteen käyttämisen ja tarvittaessa määrätä maahantuojan tai valmistajan tai tämän valtuuttaman edustajan ryhtymään toimenpiteisiin
tuotteen poistamiseksi markkinoilta.
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Rakennustuotteen maahantuoja tai valmistaja
tai tämän valtuuttama edustaja on velvollinen
korvaamaan selvityksestä valtiolle aiheutuneet
kustannukset, jos selvitys osoittaa, että rakennustuote ei ole kelpoinen rakennuskohteessa
käytettäväksi. Korvaus on suoraan ulosottokelpoinen. Sen perimisestä säädetään verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa.
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee
seurata rakennustuotteiden käyttämistä ja tarpeen mukaan ilmoittaa havaituista epäkohdista
Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle.

päätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen. Toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyy
hallintolainkäyttölain 12 §:n mukaan.
Tämän lain mukaisen päätöksen tehneellä viranomaisella on valitusoikeus hallinto-oikeuden
päätöksestä, jos hallinto-oikeus on muuttanut viranomaisen päätöstä tai kumonnut sen. Markkinavalvontaviranomaisen tämän lain tai rakennustuoteasetuksen nojalla antamaa päätöstä on
noudatettava muutoksenhausta huolimatta.
Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin, mitä
hallintolainkäyttölaissa säädetään.

190 a §
Muutoksenhaku Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päätöksestä
Muutosta Turvallisuus- ja kemikaaliviraston
tämän lain mukaiseen 181 §:ssä tarkoitettuun
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