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Kärkihanke: Asuntorakentamista lisätään 
Kaava- ja lupajärjestelmiin liittyviä hankkeita (1)

 ELY -keskuksille kuuluvan poikkeamistoimivallan 
siirtäminen kunnille (HE 12/2015)

Maakuntakaavojen ja yhteisten yleiskaavojen 
vahvistamisesta luopuminen (HE 11/2015)

Muutoksenhaku kaava-asioissa (valitusluvan kattava 
käyttöönotto, valituslajin muuttaminen)

 ELY-keskusten rooli kaava-asioissa konsultoivammaksi
 Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmien 

sujuvoittaminen
• yleiskaava rakennusluvan perusteena
• hajarakentamisen helpottaminen
• vähittäiskaupan suuryksiköiden ohjauksen keventäminen
• päätösprosessien lyhentäminen
• täydennysrakentamisen ja rakennusten käyttötarkoituksen muutosten 

sujuvoittaminen
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Kärkihanke: Asuntorakentamista lisätään 
Kaava- ja lupajärjestelmiin liittyviä hankkeita (2)

 Rakentamisen lupajärjestelmän ja rakentamista 
koskevien säännösten arviointi sekä pienimuotoisen 
rakentamisen helpottaminen
• rakentamisen lupa- ja valvontaprosessien arviointi ja uudistaminen
• Kuntien rakennusvalvontayksiköiden määrää ja kokoa koskevat 

lainmuutokset
• pienimuotoisen piharakentamisen ja uusiutuvan energian laitteiden 

sijoittamisen sujuvoittaminen
• Esteiden kartoittaminen vapaa-ajan asuntojen muuttamisessa pysyvään 

asuinkäyttöön ja yhtenäisen ohjeistuksen luominen
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ELY-keskusten poikkeustoimivallan siirto kunnille 
- HE-luonnoksen keskeiset ehdotukset

 ELY-keskuksille nykyisin kuuluva poikkeamistoimivalta 
ehdotetaan siirrettäväksi kokonaan kunnille

 Alueellisen poikkeamistoimivallan soveltamisalaa ehdotetaan 
laajennettavaksi koskemaan myös asemakaava-alueella 
olemassa olevan liike- ja toimistorakennuksen tilojen 
muuttamista asuinkäyttöön tai muuhun ympäristöhäiriötä 
aiheuttamattomaan käyttöön

 Poikkeamisen edellytyksiä ei ehdoteta muutettaviksi (lukuun 
ottamatta lisäystä, jonka mukaan poikkeamista ei saa myöntää, 
jos se vaarantaa rakennuksen turvallisuuden tai terveellisyyden)

 HE eduskuntaan 12/2015, voimaan todennäköisesti 4/2016 



Kaavoituksen ja rakentamisen lupien 
sujuvoittaminen -työryhmä

Toimikausi: 1.10.2015 – 31.5.2016

Tehtävä: Hallitusohjelman edellyttämän kaavoituksen ja 
rakentamisen lupien sujuvoittamiseen tähtäävän 
lainvalmistelun ohjaus

Kokoonpano: YM, ELY, Kuntaliitto, RAKLI, RT, MTK, SLL, 
Kaupan liitto, Kauppakamari
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Työryhmän osahankkeet

 Yleiskaava rakennusluvan perusteena
 Hajarakentamisen helpottaminen
 Lomarakennusten käyttötarkoitusten muuttaminen
 ELY:jen roolin muuttaminen konsultoivaksi, ELY:jen

valitusoikeuden rajoittaminen kaavapäätöksissä
 Päätösprosessien lyhentäminen
 Kaupan laatuluokituksesta luopuminen ja 

suuryksikkösääntelyn keventäminen 
keskustatoimintojen alueella

 Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja 
täydennysrakentamisen sujuvoittaminen sekä 
kevennetty kaavamenettely

 Pienimuotoinen piharakentaminen sekä 
aurinkopaneelien ja maalämpöpumppujen luvitus
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Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja 
täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä 

kevennetty kaavamenettely
 Hankkeessa tarkastellaan asemakaavoituksen sisältöä ja 

esitystapaa, asemakaavoituksen roolia ja lupamenettelyjä 
kokonaisuutena. Asiaan liittyy myös tavoite päätösprosessien 
lyhentämisestä sekä asemakaavoituksen ja lupaprosessien 
käytäntöjen kehittäminen

 Taustana hyvä muistaa, että 
• maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa tarkkuudeltaan erilaisten 

kaavojen laatimisen sekä suoraviivaisen kaavaprosessin. 
• tarpeettoman yksityiskohtaiset asemakaavat ovat ongelmallisia hankkeen 

toteuttamisen näkökulmasta ja ne saattavat turhaan johtaa asemakaavan 
muutoksiin ja poikkeamistarpeisiin. 

• erot kaavaprosessien kestoissa selittyvät pitkälti kuntien erilaisilla 
toimintatavoilla. 



Ympäristöministeriön muita keskeisiä 
säädöshankkeita hallituskaudella

•Ympäristönsuojelulain uudistamisen 3. vaihe
•YVA-lain uudistaminen 
•Yhden luukun palveluiden toteuttaminen
•YVA-lain uudistaminen (Hankekaava ja YVA yhteen)
•Viranomaisten ennakkoneuvottelumenettely
•Jätelakien uudistaminen (osana kiertotalouspakettia)
•Energiatodistuslainsäädännön muuttaminen 
•Lähes nollaenergiarakentamisen uudistus 
•Rakennusten esteettömyyttä, ääniolosuhteita ja meluntorjuntaa, 
paloturvallisuutta, kosteusturvallisuutta sekä taloteknisiä 
järjestelmiä koskevat asetukset

•SOTE-uudistuksen edellyttämät säädösmuutokset?
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Asuntorakentamisen tukien kehittäminen

•Uusi 10 vuoden malli 
•Yleishyödyllisyysvaatimuksesta kohdekohtaisiin vaatimuksiin 
•ARA-asuntokannan käyttö- ja luovutusrajoituksista joustetaan
•Asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä 
hallintomuotona
•Jatketaan työeläkeyhtiöille vuoteen 2019 asti vieraan pääoman 
käytön sallimista asuntosijoituksissa.
•ARA-asuntojen vuokranmääritys
•ARA-asuntojen asukasvalintasäännösten tiukentaminen
•Erityisryhmien investointiavustuksen kohdentaminen 
heikoimmille ryhmille
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Kiitos!
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