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Ympäristöministeriö 
PL 35 
00023 VALTIONEUVOSTO 
  
Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (karalusu) 

Viite:  YM019:00/2015 
  
Suomen Omakotiliitto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: 
 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen edun-
valvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyhdistystä ja 
vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 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. 
 
 
YLEISTÄ 
 
Suomen hallituksen hallitusohjelmassa on laaja kokonaisuus asuntopolitiikan toimenpiteitä sekä erityisesti raken-
tamiseen ja asumiseen kohdistuvia sääntelyn joustavoittamispäämääriä. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi 
maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta ehdotetaan kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyn keventämistä, 
selkeyttämistä sekä turhan sääntelyn purkamista ja hallinnollisen taakan keventämistä. Säädösvalmistelua on 
tehty työryhmässä, jonka lakiluonnokseen useat työryhmän jäsenet ovat jättäneet eriävän mielipiteen.  
 
Omakotiliitto pitää hallitusohjelmaan kirjattujen toimenpiteiden toteuttamista kaavoituksen ja rakentami-
sen sujuvoittamiseksi erittäin tärkeänä. Kotitalouksien asumiskustannukset ovat erityisesti 2010-luvulla kasva-
neet huomattavasti nopeammin kuin käytettävissä olevat tulot. Samaan aikaan myönnettyjen asumistukien määrä 
on kasvanut huomattavasti, vuonna 2015 määrä oli jo yli 1,7 miljardia euroa. Liki 15 prosentille väestöstä makse-
taan asumistukea. Heikoimmassa asemassa ovat yksinelävät. Suomessa on yksin asuvia jo 1,1 miljoonaa ja hei-
dän asumismenojensa osuus käytettävissä olevista tuloista on liki 40 prosenttia. 
 
Asumisen ja rakentamisen sääntelyä tulee keventää, jotta kohtuuhintaisia asuntoja olisi saatavilla eri puolilla 
Suomea ja jotta asumismenot tulevaisuudessa kohtuullistuisivat. Omakotiliiton mielestä lausunnolla oleva hal-
lituksen esitysluonnos on oikeansuuntainen, mutta vielä riittämätön. Lakiluonnosta tulee kehittää edelleen ja 
saada laki pikimmiten voimaan.  
 
Hallituskauden tavoitteena on, että muun muassa kansalaisten arkea, rakentamista, tervettä kilpailua ja vapaaeh-
toistoimintaa helpotetaan merkittävästi turhaa sääntelyä purkamalla, hallinnollista taakkaa keventämällä ja lu-
paprosesseja sujuvoittamalla. Myös hallituksen esitys (HE) -luonnosta valmistellut työryhmä on todennut, ettei 
maankäyttö ja rakennuslain (MRL) laajempi kehittäminen ole ollut mahdollista aikatauluista johtuen. Omakotiliitto 
esittääkin siksi, että, esityksessä esiteltyjen muutosten astuttua voimaan 2017, perustetaan vielä uusi, 
laajempi työryhmä käsittelemään hallituksen esitysluonnoksesta puuttuvia asioita.  
 
Näitä tulevassa työryhmässä käsiteltäviä asioita ovat muun muassa vanhentuneen ja kansalaisia epätasa-
arvoisesti kohtelevan emätila(kantatila)-käsitteen uudelleenmäärittely, rakennuksen määrittely ja paremmat mah-
dollisuudet pienten rakennusten rakentamiseen eli näiden lupamenettelyjen väljentäminen sekä rakennuksen 
koon tarkentaminen. Lisäksi tulee tarkastaa sääntely rakentamisen suunnittelun ja valvonnan osalta sekä edellyt-
tää vaatimus kaikkien rakennushankkeeseen osallistuvien osapuolien velvollisuudesta edistää hankkeen onnistu-
mista. Edelleen uudessa työryhmässä on syytä puuttua suunnittelutarvesäädöksiin, mitkä lähes yksinomaan koh-
distuvat pientalorakentajiin. On kuitenkin huomattava, että 70-80 prosenttia kansalaisista haluaisi asua omakotita-
loissa ja vain puolelle kansalaisista tämä on mahdollista. Tässä samassa yhteydessä voidaan ottaa vielä tarkem-
min kantaa tulevan, uuden maakuntahallinnon, tuomiin muutoksiin ja lakkautettavien elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten (ELY) tehtävien määrittelyyn. 
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YLEISPERUSTELUT 
2. Nykytila/vapaa-ajanasuinrakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen pysyvään asumiseen 
HE-luonnoksessa todetaan, että ”kunnan palvelukeskukset ovat kaukana loma-asunnoista”. Maa- ja metsätalous-
ministeriön (MMM) uuden mökkibarometrin 2016 mukaan etäisyydet kunnan palveluihin vaihtelevat pääosin noin 
13-20 kilometrin välillä. Tätä matkaa voidaan kuitenkin pitää kohtuullisena ja siksi näiltä osin tätä kohtaa HE-
luonnoksessa on syytä vielä tarkistaa.  
 
 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT JA LAKIEHDOTUKSET 
 
Vapaa-ajan asunnot ja rantarakentaminen (HE luonnoksessa pykälät 73, 129a, 137 ja 137a) 
 
Erityisesti kasvukeskuksissa asuntojen hinnat ja asumiskulut ovat nousseet voimakkaasti eikä tästä syystä kaikilla 
kansalaisilla ole mahdollisuutta muuttaa työn perässä. Vapaa-ajanasuntojen ja kaupunkikeskusten asuntojen kier-
tokulun edistäminen mahdollistaisi nuorten sukupolvien muuttamisen työpaikkakunnille ja eläköityvien sukupolvien 
paluumuuton kotiseuduille. MMM:n mökkibarometrin 2016 mukaan mökkiläisistä etätöitä tekee noin 10 prosenttia 
ja ulkopaikkakuntalaisista vapaa-ajanasukkaista 8 prosenttia piti muuttoa mökille todennäköisenä seuraavan kol-
men vuoden aikana. Kaksoiskuntalaisuutta barometrin mukaan kannatti 39 prosenttia ulkopaikkakuntalaisista.  
 
Esitetyt pykälämuutokset (esim. 129a, jossa ”kunta voi osoittaa rakennusjärjestyksessä alueet ja edellytykset, 
joilla vapaa-ajanasunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutar-
veratkaisua ennen rakennuslupaa…”) mahdollistavat hieman paremmin vapaa-ajan asunnon muuttamisen pysy-
vään asuinkäyttöön. Ongelman voi kuitenkin muodostaa se, että rakennusjärjestyksen määräyksiä ei sovel-
leta, jos yleis- tai asemakaavassa on toisin määrätty. Tämä tarkoittaisi resursseja laajalti kysyvää kaavamuu-
tosprosessia, mikä on varmasti ylimitoitettu kansalaisten asumisen parantamiseksi. 
 
Lisäksi Suomessa on yli 300 kuntaa, joten niiden jokaisen rakennusjärjestyksen läpikäyminen ja muuttaminen 
edellyttää merkittävää työmäärää, aikaa ja kustannuksia. Olennaista on pikimmiten kehittää Kuntaliiton ja 
Ympäristöministeriön opasta rakennusjärjestyksen laatimiseen yhdessä sidosryhmien kanssa sekä pa-
nostaa monitasoiseen viestintään.  Näiden esitysten (pykälät 129a, 137 ja 137a), ja aiemmin voimaan tulleen 
rantarakentamisen poikkeamispäätösten siirron ELY:ltä kunnille vaikutuksia tulee seurata. Jo nyt on ilmennyt, että 
ELY:t ovat kyseisen lakimuutoksen jälkeen ylipäätään valittaneet kuntien eri poikkeuslupapäätöksistä hallinto-
oikeudelle.  
 
Tämän ehdotettu sääntelyn keventäminen rakennusjärjestyskirjauksella tulee nähdä välivaiheena kohti 
toimivampaa juridista ratkaisua (esim. kotikuntalain muutos). Ylipäätään on syytä tarkastella rantarakenta-
mista koskevia säännöksiä yhtenä kokonaisuutena, vastaavatko ne nykyisiä ja tulevaisuuden tarpeita.   
 
 
Lupakäytännöt (pykälät 126 a ja 128) 
 
Ilmastonmuutoksen sekä asumiskustannusten hillitsemiseksi kotitaloudet ovat merkittävissä määrin investoineet 
muun muassa ilmalämpöpumppuihin ja aurinkopaneeleihin. Tällä hetkellä kunnalliset tulkinnat laitteiden lupame-
nettelyistä vaihtelevat. Esitysluonnoksessa ehdotetaan kaupunkikuvaan tai ympäristöön merkittävästi vaikuttavan 
aurinkopaneelin tai -keräimen asentaminen tai rakentaminen. nostettavaksi toimenpideluvanvaraisiksi toimenpi-
teiksi. Vaikka tarkoituksena on ollut sääntelyn keventäminen, voi se kuitenkin lisätä rakennusvalvontojen työmää-
rää ja kustannuksia. Onkin syytä harkita kevyempää lupaprosessia, kunta/kaupunkikuvallista lausuntokäy-
täntöä sekä menettelyn tarkempaa ohjeistamista kunnan rakennusjärjestyksessä.  
 
Esitys maisematyölupavaatimuksen keventämisestä on oikeansuuntainen ja kannatettava. Päällekkäisen säänte-
lyn purkamiseksi on syytä lisäksi harkita maisematyölupaedellytysten poistamista niiltä alueilta, missä sovelletaan 
metsälakia. 
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Kaavoitus (pykälät 38, 42, 44, 50, 52, 55, 57, 63, 77 poistaminen) ja Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus-
ten (ELY-keskukset) tehtävät (pykälät 18, 64 poistaminen, 66, 179 poistaminen, 192, 192, 193) 
 
Omakotiliitto pitää oikeansuuntaisena muutoksena sitä, että kuntien ratkaisuvaltaa kaavoittamisessa lisä-
tään sekä rajoitetaan loppuvuosikymmenellä lakkautettavien ELY-keskusten toimialaa. Tämä nopeuttaa 
rakentamista, vähentää kustannuksia erityisesti maaseutu- ja kyläalueilla sekä lisää kansalaisten osallistumis- ja 
vaikuttamismahdollisuuksia alueidenkäytön suunnittelussa että parantaa kuntien itsemääräämisoikeutta. Tarpeet 
kasvukeskusten rakentamisen nopeuttamiseksi näyttävät kuitenkin jäävän tässä yhteydessä ratkaisematta.  
 
On hyvä, että viranomaisneuvottelun pakollisuus poistuu ja ELY:jen valitusoikeus nyt kapenee. Kuitenkin 
nähtäväksi jää, milloin ELY:jen tosiasiallinen ohjaus käytännössä poistuu. Useasti on todettu, että ELY:n valitusten 
määrä on maltillinen. Kuitenkin käytännöntilanteissa valitusta ei ole tarvinnut käyttää, kun ELY:t ovat käyttäneet 
valtaansa juuri viranomaisneuvotteluissa sekä muissa yhteydenpidoissa estäen etukäteen ennen päätöstä muun 
muassa kuntien poikkeamispäätökset. Tämä jos mikä on hankaloittanut kansalaisten asemaa ja siten jopa hidas-
tanut työperäistä maassamuuttoa. Lisäksi Kuntaliiton tekemän kyselyn mukaan kunnat ovatkin kritisoineet, että 
ELY:t ovat neuvotteluissa ottaneet kantaa asioihin, jotka kuntien mielestä kuuluvat heidän omaan päätöksente-
koon.  
 
Siitä huolimatta, että vaikka ELY:n rooli nyt kaventuu esityksen mukaisesti, jää sille vielä useita kuntata-
soisesti vaikuttavia tehtäviä (MRL:n 72.4 §, 133.3 §, 173.4 §, 195 §).  
 
Ylipäätään on syytä harkita ELY-keskusten valvontaroolin rajaamista vaikutuksiltaan valtakunnallisiin asi-
oihin. Esityksessä ehdotettu maakunnallisesti merkittävä asia on tulkinnanvarainen ja omiaan luomaan hankalia 
tulkintaongelmia. Lisäksi tehtävän voidaan katsoa olevan päällekkäinen nykyisten maakuntaliittojen kanssa.  Edel-
leen, kuten todettua, on tarpeen tarkentaa tulevien maakuntahallinnon ja Aluehallintovirastojen rooleja sekä tehtä-
vänjakoa. Vaikkakin ELY:jen olemassaolo lakkaa tuolloin, on tarpeen selvittää ja ratkaista ELY:jen rooli ja tehtävät 
kokonaisuudessa.  
  
 
 
kunnioittavasti  
 
Suomen Omakotiliitto ry 
 
 
 
 
Mauri Harjula    Kaija Savolainen 
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 
 


