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Ympäristöministeriö 
 
Asianumero: YM026:00/2017 
  
Asia: Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttami-

sesta, valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen eräiden säännösten 
kumoamisesta sekä ympäristöministeriön asetukseksi asuin-, majoitus- ja työtiloista 

 
 
Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
 
YLEISTÄ 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 250 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdis-
tystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on 74.000 jäsentä. Oma-
kotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. Lisäksi liitto 
ajaa maamme lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
Pääministeri Juha Sipilän hallitus on linjannut asuntopolitiikan toimia Suomen talouden kasvun ja työllisyyden 
vahvistamiseksi, asuntokannan uudistamiseksi, asuntokysyntään vastaamiseksi, rakennusalan kilpailun ja 
asumisen valinnanvapauden lisäämiseksi sekä asuntorakenteen muutosten vuoksi. Asuntojen tonttituotan-
non lisäämiseksi ja rakentamisen kustannusten alentamiseksi tarvittavina toimina on mainittu muun ohella: 
”Edistetään rakennusten käyttötarkoituksen muuttamista toimisto- ja liiketiloista asunnoiksi. Rakennuksen 
korjaaminen, käyttötarkoituksen muuttaminen tai perusparantaminen ei laukaise uudisrakentamistasoisia 
velvoitteita esimerkiksi esteettömyys- ja äänieristysvaatimusten osalta” sekä ”Edellä päätettyjen lisäksi käyn-
nistetään kärkihankkeena valtion ja kuntien rakentamisen normitalkoot muiden kustannusten ja byrokratian 
keventämiseksi, esimerkiksi väestönsuojien ja pysäköintipaikkojen rakentamisen osalta”. 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslain rakennusta koskevaa 113 
§:ää, kerrosalaa koskevaa 115 §:ää ja rakennuksen edellytyksiä asemakaava-alueella koskevaa 135 §:ää.  
Maankäyttö- ja rakennuslakiin ehdotetaan lisättäväksi asuin-, majoitus- ja työtiloja koskeva 117 j § sekä  
kokoontumistiloja koskeva 117 k §. Uusien 117 j ja 117 k §:ien asiasisältö on ollut aikaisemmin maankäyttö- 
ja rakennusasetuksessa. Asetuksenantovaltuudet eivät voi Suomen perustuslain mukaan enää sisältyä ase-
tukseen, vaan asetuksenantovaltuuden on oltava lain tasolla. Tämän vuoksi maankäyttö- ja rakennusasetuk-
seen sisältyvät asetuksenantovaltuudet esitetään siirrettäviksi asetuksesta maankäyttö- ja rakennuslakiin. 
Samalla säädettäisiin asetuksenantovaltuus myös teknisistä ratkaisuista, joilla voidaan luoda edellytykset 
matkaviestinten sisätilakuuluvuudelle. 
 
MATKAVIESTINTEN SISÄTILAKUULUVUUS: EDUSKUNNAN LAUSUMA (MRL 117j §) 
Maankäyttö- ja rakennuslakia muutettiin tammikuussa 2017 voimaan tulleella muutoksella (1151/2016). Muu-
tos liittyi niin kutsuttuihin lähes nollaenergiavaatimuksiin. Lain muutoksen käsittelyn yhteydessä eduskunta 
lisäsi vastaukseensa (EV 189/2016 vp – H 220/2016 vp) lausuman: ”Eduskunta edellyttää, että ympäristömi-
nisteriö ja liikenne- ja viestintäministeriö laativat yhteistyössä tarvittavat säädökset siitä, että kansalaisten ja 
yhteiskunnan turvallisuuden kannalta välttämättömien yleisten matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuus 
asuinrakennuksissa varmistetaan rakentamisessa tarkoituksenmukaisella ja rakennuksen energiatehokkuu-
den ja muut olennaiset tekniset vaatimukset huomioon ottavalla tavalla. Valtioneuvoston tulee seurata jat-
kossa matkaviestinverkkojen kuuluvuutta sekä rakentamista koskevan sääntelyn ja sen toimeenpanon vaiku-
tuksia matkaviestinverkkojen sisätilakuuluvuuteen ja tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin kuuluvuuden varmis-
tamiseksi”. Hallituksen esityksen tavoitteena on toteuttaa eduskunnan vastauksen sisältämä lausuma ympä-
ristöministeriön hallinnonalan osalta. 
 

Lausumasta johtuen 117j pykälään lisättäisiin matkaviestinten sisätilakuuluvuutta koskeva vaatimus, jonka 
mukaan avun kutsuminen hätätilanteessa olisi mahdollista matkaviestimiä käyttäen. Jos hätäviestin lähettä-
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minen tai hätäkeskukseen soittaminen on mahdollista, mahdollista on silloin oletettavasti myös muu matka-
viestinten tavanomainen käyttö. Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi asetuksenantovaltuus, 
jolla voidaan antaa asetus teknisistä ratkaisuista, joilla voidaan luoda edellytykset matkaviestinten sisätila-
kuuluvuudelle. Näin voidaan toteuttaa lähes nollaenergiavaatimuksiin liitetty eduskunnan lausuma. 
 
OMAKOTILIITTO: TOIMIVAT MATKAVIESTINYHTEYDET OVAT PERUSTARVE (MRL 117j §) 
 
Omakotiliitto pitää välttämättömänä, että matkaviestinverkkojen kuuluvuuden parantamiseksi toimi-
taan eduskunnan edellyttämällä tavalla ja huomioidaan alalla tapahtuva kehitystyö sekä uudet ratkai-
sut. Omakotiliitto kannattaa hallituksen esitysluonnoksessa tehtyä ehdotusta - säätää asetuksenantovaltuus, 
jolla voidaan antaa asetus teknisistä ratkaisuista, joilla voidaan luoda edellytykset matkaviestinten sisätila-
kuuluvuudelle. Näin voidaan toteuttaa lähes nollaenergiavaatimuksiin liitetty eduskunnan lausuma. 
 
Omakotiliiton mielestä toimivat matkaviestinyhteydet ovat kansalaisten perustarve. Matkaviestinliikenne sisä-
tiloista ja sisätiloihin tulee kasvamaan voimakkaasti. Toimiviin yhteyksiin vaikuttavat radiosignaalien kuulu-
vuus, energiatehokkaan rakentamisen vaikutukset sekä jo toteutetut ratkaisut. Sisätilakuuluvuuden varmis-
taminen tulee huomioida myös rakentamisen sääntelyssä, kuten Eduskunnan mietintö edellyttää. 
 
Matkaviestinnän perustarpeet on turvattava huomattavasti laajemmin kuin pelkästään hätäviestien 
toiminnan varmistaminen. Rakennuksissa tulisi voida käyttää kaikkia tavanomaisia matkaviestintä-
palveluja.  Asumisturvallisuus ja turvarannekkeiden lisääntyvä käyttö edellyttävät matkaviestinten häiriötöntä 
toimintaa. Myös viranomaisverkon tulee toimia häiriöttömästi. Sisätiloissa tarvitaan kaikkina aikoina toimivat 
signaalit. Lähitulevaisuuden uudet ratkaisut, joilla yhteyksiä parannetaan, on hyödynnettävä laitteistojen, oh-
jelmistojen ja yhteyksien kehittämisessä ja käytössä. Energiatehokkuuden aiheuttamat ongelmat matkavies-
tinverkolle tulee ratkaista jo nyt käytettävissä olevien sekä uusien kehitettävien teknisten ratkaisujen avulla. 
 
Matkaviestinyhteyksien ratkaisujen tulee olla tulevaisuuteen katsovia ja kustannustehokkaita, ilman 
käyttäjille aiheutuvaa lisäkustannusta. Teleoperaattoreiden toimiluvissa edellytetään, että operaattori to-
teuttaa peittovaatimuksen siten, että peittoalueelle varmistetaan myös kohtuullinen sisätilapeitto. Sen mu-
kaan televerkkopalvelut ovat ilman kiinteistönomistajille/käyttäjille aiheutuvia lisäkustannuksia saatavilla vaki-
tuisessa asunnossa tai yrityksen toimipisteessä tavanomaisessa käyttöympäristössä. Operaattorit ovat mo-
nesti jättäneet kiinteistönomistajat yksin kuuluvuusongelmien selvittelyn kanssa. Myös teleoperaattorit tulee 
sitouttaa mukaan toimivien matkaviestinyhteyksien ratkaisuihin ja niiden kustannuksiin. Kuuluvuus-
ongelmien ratkaisemisessa tärkeää on yhteistyö eri osapuolten välillä. Ongelmien ratkaiseminen vaatii usean 
viranomaistahon yhteistoimintaa ja säädöksien yhteensovittamista. 
 
UUSI RAKENNUS (MRL 113 §, 115 §) 
 
Rakennusta koskevaan maankäyttö- ja rakennuslain 113 §:ään ehdotetaan lisättäväksi maininta, jonka mu-
kaan rakennukseen tehtävää laajennusta ja kerrosalaan laskettavan tilan lisäämistä on pidettävä uutena ra-
kennuksena. Omakotiliitto ei pidä hyväksyttävänä muutosehdotusta, jonka mukaan laajennusta ja kerros-
alaan laskettavan tilan lisäämistä on pidettävä automaattisesti uutena rakennuksena. Omakotiliiton mieles-
tä uuden rakennuksen määritelmän tulisi koskea vain kokonaan uutta rakennusta, eikä sen tulisi kos-
kea korjaamista, muutostöitä, lisäyksiä, käyttötarkoituksen muutoksia tai vanhan rakennuksen siirtämistä 
uuteen paikkaan. 
 
kunnioittavasti  
 
Suomen Omakotiliitto ry 

 
Ari Rehnfors    Kaija Savolainen 
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 


