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Saaristoasiain neuvottelukunta 
Maa- ja metsätalousministeriö 
 
 

Kutsu osallistua valtakunnallisen saaristo-ohjelman 2017-2019 laadintaan 
 
 
 
Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 250 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyh-
distystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on 74.000 jäsentä. 
Omakotiliitto 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. 
 
KEHITTÄMISEHDOTUKSET VALTAKUNNALLISEEN SAARISTO-OHJELMAAN   
 
Kirjoita enintään 5 keskeistä ehdotusta, jotka voivat olla saaristo-ohjelmaan soveltuvia saaristo-, rannik-
ko- ja vesistöalueita koskevia valtakunnallisia tavoitteita ja toimenpiteitä. 
 
Ehdotukset voivat koskea esimerkiksi seuraavia asioita: tietoyhteiskunnan hyödyntäminen ja etätyö, vesis-
töihin tukeutuva matkailu, kalatalous, muu biotalous, jalostus, muut elinkeinot, pendelöinti, vapaa-ajan 
asuminen ja vakituinen asuminen rannoilla, palvelut, turvallisuus, vesiliikenne, saaristo-, rannikko-  ja vesis-
tökulttuuri, ympäristö ja maisema-arvot, Itämeren suojelu, ilmastomuutoksen torjunta, energiatalous, liiken-
neyhteydet. 
 
1. Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asunnoksi – asuntomarkkinoiden auttaminen kas-
vukeskuksissa. Kasvukeskusten asuntomarkkinoille tulee mahdollisesti uusia myytäviä kohteita, kun esi-
merkiksi eläkeläiset muuttavat pysyvästi vapaa-ajan asunnolle. Tämä helpottaa myös työn perässä muutta-
vien tilannetta, kun asuntomarkkinoille tulee enemmän tarjontaa, johtaen jopa kohtuuhintaisen asuntotar-
jonnan lisääntymiseen.  
Eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys, jonka tarkoituksena on helpottaa vapaa-ajan asunnon muutta-
mista pysyväksi asunnoksi: ”Kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessä alueet ja edellytykset, joilla vapaa-ajan 
asunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua 
ennen rakennuslupaa…”. Tulleessaan hyväksytyksi eduskunnassa, joustavoittaa kaavoitetuilla alueilla olevien 
vapaa-ajan asuntojen muuttamista pysyvään asuinkäyttöön.   
 
Vapaa-ajan asunnon muuttamista vakituiseksi asunnoksi tulisi helpottaa myös sellaisissa tapauksissa, kun 
rakennusjärjestyksen määräyksiä ei sovelleta (tapaukset joissa kaavassa on toisin määrätty). 
 
2. Etätyömahdollisuuksien lisääminen, kiinteä laajakaista vakituisille ja vapaa-ajan asunnoille. 
 
3. Kaksoiskuntalaisuuden edistäminen. 
 
4. Lähienergian, uusiutuvan energian tuotanto, paikalliset ja virtuaaliset energiayhteisöt (Euroopan 
komission talvipaketti). 
 
5. Kaavoituksen helpottaminen: lisärakentaminen ja rantarakentamisen poikkeuslupien helpottaminen. 
Emätilaperiaatteen tasapuolisuuden arvioinnin periaate uusiksi - tasapuolisuuden toteutuminen nykyis-
ten kiinteistönomistajien välillä eikä yli puolen vuosisadan takaisten tietojen perusteella. 
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kunnioittavasti  
Suomen Omakotiliitto ry 

 
Ari Rehnfors    Kaija Savolainen 
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 


