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Ympäristöministeriö 
PL 35 
00023 VALTIONEUVOSTO 
  
Asia: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 

ja kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 3 §:n kumoami-
sesta  

 
Viite:  YM7/500/2015 
  
 
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 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyh-
distystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsen-
tä. 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. 
 
POIKKEAMISTOIMIVALTA SIIRRETÄÄN KUNTIIN 
 
Lakiesityksen avulla on tarkoitus uudistaa maankäyttö- ja rakennuslakia rakentamismahdollisuuksien hel-
pottamiseksi siirtämällä päätösvaltaa poikkeamistilanteissa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta 
kunnille. Rantarakentamisen poikkeamispäätökset siirtyisivät kokonaisuudessaan kuntiin ja korjausraken-
tamisen helpottamiseksi luotaisiin alueellisten poikkeuslupien menetelmä. Kunta päättäisi myös kaavoitta-
mattomien rantojen rakentamisesta, asemakaava-alueiden rakennusoikeuden ylittämisestä ja suojelumää-
räyksestä poikkeamisesta. Tavoitteena on sujuvoittaa kaavoitusta ja rakentamista sekä laskea kustannus-
tasoa. 
  
Poikkeamistoimivallan siirtäminen kuntiin tulee johtamaan etenkin rantarakentamisen kohdalla siihen, että 
poikkeamismenettelyllä ratkaistaan nykyistä enemmän asioita ja myönteisten poikkeamispäätösten osuus 
tehdyistä päätöksistä lisääntyy. 
 
 
OMAKOTILIITTO: KAAVOITUS JA RAKENTAMINEN LÄHEMMÄKSI ASUKKAITA  
 

Omakotiliitto pitää esitystä poikkeamistoimivallan siirtämisestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksilta kunnille perusteltuna ja kannatettavana seuraavista syistä: 
 

1. Päätöksenteko ja vastuu elinympäristöstä tuodaan lähemmäksi asukkaita. Kunnissa parhaiten 
tunnetaan paikalliset olosuhteet. 

 
2. Poikkeamistoimivallan siirtämisellä kunnille helpotetaan kaavoitusta ja rakentamista. 

 
3. On tärkeää huolehtia siitä, että rakentamisen kustannuksia hillitään ja kaavoitusta sekä raken-

tamista sujuvoitetaan. 
 

4. Kaavoituksessa tulee entistä painokkaammin huolehtia siitä, että niitä kuullaan, joiden etua 
tai oikeutta muutos koskee. On tärkeää kuulla mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja riittävän 
laajasti niitä (asukkaita, omakotiyhdistyksiä), joita kaavoitus koskee esimerkiksi kun kyse on omakoti-
taloalueista ja niiden asukkaista sekä mahdollisen asumista haittaavan toiminnan aloittamisesta alu-
een läheisyydessä.  
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YHDENVERTAINEN KOHTELU TURVATTAVA 
 
Omakotiliitto haluaa kiinnittää huomiota etenkin rantarakentamista koskevassa poikkeamisharkin-
nassa oikeuskäytännössä keskeiseksi nousevaan maanomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuk-
seen. Poikkeamispäätös ei saa perusteettomasti estää muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien 
maanomistajien vastaavan kaltaisia rakentamismahdollisuuksia.  
 
Maanomistajien tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi oikeuskäytännössä on omaksuttu niin kutsuttu emä-
tilaperiaate sekä muunnetun rantaviivan laskenta. Emätilan ja muunnetun rantaviivan perusteella määräyty-
vät rakennusoikeudet emätilasta lohkotuille tonteille. Poikkeamismenettelyssä emätilatarkastelun lähtökoh-
tana pidetään joko tilannetta 1.7.1959 tai 15.10.1969. Kummastakin tarkasteluajankohdasta tapahtunut 
kiinteistönmuodostus on muuttunut vuosikymmenten aikana perustavanlaatuisesti. 
 
Rakennusoikeuksien perustuminen 46-56 vuoden takaiseen tilanteeseen aiheuttaa nykypäivänä käytännön 
tasolla ongelmia esimerkiksi siten, että yksi naapuri saa rakennusoikeuden ja toinen ei. Voidaankin kysyä, 
toteutuuko maanomistajien tasapuolinen kohtelu myös nykypäivänä, kun emätilatarkastelun lähtötilanne on 
noinkin kaukana. 
 
Omakotiliitto esittää, että poikkeamistoimivallan siirron myötä myös emätilaperiaatteen tiukasta 
noudattamisesta voidaan tarvittaessa poiketa, jotta kiinteistönomistajien yhdenvertainen kohtelu 
toteutuisi. 
 
 
 
kunnioittavasti 

 
Suomen Omakotiliitto ry 
 
 
 
 
 
Mauri Harjula   Kaija Savolainen 
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 


