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Hallituksen esitys Eduskunnalle kevennettyjen raken-
tamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muut-
tamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mää-
räaikaista, vuoden 2014 alkuun saakka voi-
massa olevaa kevennettyjen rakentamis- ja 
kaavamääräysten kokeilusta annettua lakia 
siten, että sen voimassaoloaikaa jatkettaisiin 
viidellä vuodella vuoden 2018 loppuun saak-
ka. Samalla lakiin ehdotetaan tehtäviksi muut 
muutokset, jotka ovat osoittautuneet tarpeel-
lisiksi kokeilun jatkamisen tarkoituksenmu-
kaisuuden kannalta. Lain asiallista sovelta-
misalaa supistettaisiin siten, että jatkossa ko-

keilu koskisi poikkeamistoimivallan siirtoa 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta 
kunnille. Lain alueellista soveltamisalaa laa-
jennettaisiin kymmeneen suurimpaan kau-
punkiin. Lain nimekettä ja tavoitesäännöstä 
tarkistettaisiin vastaamaan paremmin lain si-
sältöä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vii-
meistään 1 päivänä tammikuuta 2014 ja ole-
maan voimassa vuoden 2018 loppuun saak-
ka. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Johdanto  

1.1 Tausta 

Vuoden 2010 lopussa annettiin laki keven-
nettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten ko-
keilusta (1257/2010, jäljempänä kokeilulaki). 
Kokeilulaki tuli voimaan 1.1.2011 ja se on 
voimassa 1.1.2014 saakka. 

Voimassaolevan kokeilulain taustalla on 
valtioneuvoston vuoden 2008 asuntopoliitti-
nen toimenpideohjelma, jonka yhtenä keskei-
senä tavoitteena oli parantaa talouskasvun 
edellytyksiä lisäämällä kasvukeskuksien 
asuntotarjontaa ja edistää asumisen kohtuu-
hintaisuuden toteutumista. Asuntotuotannon 
lisäämiseksi kasvukeskuksissa ohjelmaan si-
sältyi muun muassa toimenpiteitä asuntotuo-
tannon kustannustehokkuuden parantamisek-
si. Tässä asuntopoliittisessa toimenpideoh-
jelmassa päätettiin mahdollistaa kokeilut, 
joissa rakentaminen voi joillakin kokeiluun 
halukkaiden kuntien kaava-alueilla tapahtua 
kevennetyillä rakentamis- ja kaavamääräyk-
sillä.  

Asuntopoliittisen toimenpideohjelman mu-
kaan käynnistettiin myös kasvavia kaupunki-
seutuja koskeva selvityshanke, joka sai ni-
men Rakentamisen normitalkoot – turhat 
kustannukset kuriin ja sen loppuraportti jul-
kaistiin keväällä 2009. Rakentamisen normi-
talkoissa selvitettiin, millaiset kaavamäärä-
ykset ja Suomen rakentamismääräyskokoel-
man määräykset ehkä tarpeettomasti kohot-
tavat asuntorakentamisen rakennuskustan-
nuksia. 

Vuonna 2008 kahdeksan kaupunkia ilmoit-
tivat ympäristöministeriölle halukkuudestaan 
osallistua kevennettyjä rakentamis- ja kaa-
vamääräyksiä koskevaan kokeiluun. Kau-
pungit ehdottivat joustoja rakentamismäärä-
yksiin sekä väestönsuojan rakentamisvelvol-
lisuuteen. Kaavamääräyksiin liittyviä keven-
nystarpeita esitettiin varsin vähän.  

Maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999) 
jo sisältyvän poikkeamismenettelyn nopeut-
tamiseksi ehdotettiin poikkeamistoimivallan 
siirtoa alueellisilta ympäristökeskuksilta kun-
tiin esimerkiksi silloin, kun on kyse asema-
kaavan rakennusoikeudesta ja kerrosluvusta. 

Lisäksi esitettiin, että rakennuslupa pitäisi 
voida myöntää, vaikka tonttijako on vielä 
kesken. 

 
1.2 Kokeilun jatkaminen 

Ympäristöministeriö käynnisti syksyllä 
2011 maankäyttö- ja rakennuslain kokonais-
arvioinnin. Pääministeri Jyrki Kataisen halli-
tusohjelman mukaisesti ympäristöministeriö 
toteuttaa maankäyttö- ja rakennuslain uuden 
kokonaisarvioinnin, jossa arvioidaan lain 
toimivuutta ja vaikuttavuutta sen voimaantu-
lon jälkeen muuttuneessa toimintaympäris-
tössä. 

Arvioinnissa tarkastellaan erityisesti kaa-
voituksen toimivuuteen, rakentamisen laa-
tuun ja vastuisiin, viranomaisten työnjakoon 
sekä osallistumismahdollisuuksiin liittyviä 
kysymyksiä. Kokonaisarviointi suoritetaan 
vuoden 2013 loppuun mennessä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvi-
oinnin yhtenä osana on tehty selvitys elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimin-
nasta maankäyttö- ja rakennuslain viran-
omaistehtävissä. Selvityksessä ehdotetaan 
muun muassa, että nyt elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksille kuuluvaa maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaista poikkeamistoimi-
valtaa siirrettäisiin nykyistä laajemmin kun-
nille. 

Kuntauudistusta koskeva hallituksen esitys 
kuntarakennelaiksi hyväksyttiin valtioneu-
vostossa 4.4.2013. Eduskunta hyväksyi 
26.6.2013 täysistunnon toisessa käsittelyssä 
kuntarakennelain. Mahdollinen kuntauudis-
tus heijastuisi myös maankäyttö- ja raken-
nuslakiin. 

Kokeilua ehdotetaan jatkettavaksi, koska 
kokeilun perusteella maankäyttö- ja raken-
nuslakiin mahdollisesti tehtävät muutokset 
ovat riippuvaisia maankäyttö- ja rakennuslain 
kokonaisarvioinnin tuloksista ja kuntauudis-
tuksen vaikutuksista. Mahdollisia säädös-
muutoksia ei ole tarkoituksenmukaista tehdä 
ennen kuin niiden laajempi kokonaisuus on 
selvillä.  

 Erityisesti poikkeamistoimivallan siirron 
osalta olisi todennäköisesti tarpeen laajem-
min pohtia sen asettumista maankäyttö- ja 
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rakennuslainsäädännön alueiden käytön 
suunnittelua sekä osallistumista korostavaan 
järjestelmään. Poikkeamistoimivallan siirtä-
minen pysyvästi kunnille saattaisi edellyttää 
myös poikkeamisedellytyksiä koskevien 
säännösten muutostarpeiden arviointia. Näitä 
kysymyksiä ei voida eikä niitä ole tarkoituk-
senmukaista tarkastella sääntelyn kokonai-
suudesta irrallaan ennen maankäyttö- ja ra-
kennuslain kokonaisarvioinnin päättymistä ja 
kokonaisarvioinnista mahdollisesti seuraavi-
en laajempien muutostarpeiden määrittelyä. 

Kokeilua ehdotetaan jatkettavaksi poik-
keamistoimivallan siirron osalta ja alueelli-
sesti laajennettavaksi, jotta saadaan lisätietoa 
yllä mainittujen kysymysten edellyttämää ar-
viointia varten. Kokeilun jatkaminen osaltaan 
edistää maankäyttö- ja rakennuslain kehittä-
mistyötä. 

 
 

2  Nykyt i la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

2.1.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki  

Maankäyttö- ja rakennuslailla siirrettiin 
päätösvaltaa merkittävissä määrin kaavoitus- 
ja rakentamisasioissa valtiolta kunnille. Kun-
nilla on voimassa olevan lainsäädännön no-
jalla laaja poikkeamistoimivalta maankäyttö- 
ja rakennuslain säännöksistä.  

Kunnalla on 171 §:n 1 momentin nojalla 
yleinen toimivalta poiketa maankäyttö- ja ra-
kennuslain, sen nojalla annetuista rakenta-
mista tai muuta toimenpidettä koskevista 
säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja 
muista rajoituksista.  

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 
momentissa säädetään niistä tilanteista, joissa 
poikkeamistoimivalta kuuluu elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan poik-
keamistoimivalta on elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksella, kun kysymys on uu-
den rakennuksen rakentamisesta ranta-
alueelle, jolla ei ole voimassa maankäyttö- ja 
rakennuslain 72 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tua kaavaa, ellei kyse ole olemassa olevan 
asuinrakennuksen laajentamisesta tai kor-
vaamisesta (1 kohta), vähäistä suuremmasta 

poikkeamisesta asemakaavassa osoitetusta 
tontti- tai rakennuspaikkakohtaisesta koko-
naisrakennusoikeudesta taikka vähäistä suu-
remman rakennusoikeuden osoittamisesta 
alueelle, jolle asemakaavassa ei ole osoitettu 
rakennusoikeutta (2 kohta), poikkeamisesta 
rakennuksen suojelua koskevasta kaavamää-
räyksestä (3 kohta) tai poikkeamisesta maan-
käyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentissa 
tarkoitetusta asemakaavan hyväksymisestä 
johtuvasta rakennuskiellosta (4 kohta). 

Maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 3 
momentin nojalla, jos rakentaminen tai muu 
toimenpide edellyttää elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksen toimivaltaan kuuluvan 
poikkeamisen lisäksi kunnan toimivaltaan 
kuuluvaa poikkeamista, elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskus voi ratkaista asian koko 
laajuudessaan, jos ratkaisu on kunnan kannan 
mukainen. 

Poikkeamisen edellytyksistä säädetään 
maankäyttö- ja rakennuslain 172 §:ssä. Pykä-
län 1 momentissa säädetään, että poikkeami-
nen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, 
kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön 
muulle järjestämiselle (1 kohta), vaikeuttaa 
luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista 
(2 kohta) eikä vaikeuttaa rakennetun ympä-
ristön suojelemista koskevien tavoitteiden 
saavuttamista (3 kohta). Pykälän 2 momen-
tissa säädetään edelleen, että poikkeamista ei 
saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan 
merkittävään rakentamiseen tai muutoin ai-
heuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai 
muita vaikutuksia. 

Vähäisestä poikkeamisesta rakennusluvan 
yhteydessä säädetään maankäyttö- ja raken-
nuslain 175 §:ssä. Kunnan rakennusvalvon-
taviranomainen voi 171 ja 172 §:ssä sääde-
tyin edellytyksin ja rajoituksin myöntää ra-
kennusluvan, kun on kysymys vähäisestä 
poikkeamisesta rakentamista koskevista 
säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai 
muista rajoituksista. Rakennuksen teknisiä ja 
näitä vastaavia ominaisuuksia koskevan vä-
häisen poikkeamisen edellytyksenä on lisäk-
si, ettei poikkeaminen merkitse rakentamisel-
le asetettujen keskeisten vaatimusten syrjäy-
tymistä. 

Poikkeamismenettelystä säädetään maan-
käyttö- ja rakennuslain 173 §:ssä. Kunta voi 
huolehtia hakijan puolesta maankäyttö- ja ra-
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kennuslain 173 §:n mukaisesta poikkeamis-
hakemuksesta kuulemisesta. Poikkeamispää-
töksestä ja siitä ilmoittamisesta maankäyttö- 
ja rakennuslain 174 §:ssä. Kunnan tulee toi-
mittaa 171 §:n mukainen poikkeamispäätös 
tiedoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskukselle. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sella on valitusoikeus kunnan tekemästä 
poikkeamispäätöksestä maankäyttö- ja ra-
kennuslain 193 §:n 1 momentin 7 kohdan no-
jalla. 

 
2.1.2 Maankäyttö- ja rakennusasetus  

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
(895/1999) luvussa 14 annetaan lakia tarken-
tavia säännöksiä poikkeamismenettelystä.  

Voimassa olevan maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 85 §:n 3 momentin mukaan poik-
keamista koskeva hakemus jätetään aina 
kunnalle. Jos hakemuksen käsitteleminen 
maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukaan 
kuuluu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kukselle, kunnan tulee lähettää hakemus sin-
ne oman lausuntonsa ohella. 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 88 §:n 
nojalla kunnan tulee toimittaa tekemänsä 
poikkeamispäätökset tiedoksi elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukselle viivytyksettä 
päätöksen antamisen jälkeen. Päätökseen on 
liitettävä sen kohteena olevaa aluetta osoitta-
va asemapiirros ja ympäristökartta tai muu 
kartta, josta alueen rakentaminen käy riittä-
vän selvästi ilmi. Säännöksen tavoitteena on 
poikkeamispäätösten seurannan ja valvonnan 
edistäminen. 

 
 

2.1.3 Laki kevennettyjen rakentamis- ja kaa-
vamääräysten kokeilusta  

Kokeilulain tavoite on sen 1 §:n mukaan 
kokemusten hankkiminen siitä, miten raken-
tamis- ja kaavamääräyksiä sekä lupamenette-
lyjä keventämällä voidaan edistää asuntora-
kentamista erityisesti kasvukeskuksissa ja li-
sätä asuntotuotannon kustannustehokkuutta. 

Kokeilulain alueellisesta soveltamisalasta 
säädetään kokeilulain 2 §:ssä. Kokeilulakia 
sovelletaan Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, 
Turussa ja Jyväskylässä, mutta kaikkia lain 

säännöksiä ei sovelleta kaikissa edellä maini-
tuissa kunnissa. 

Kokeilulain 3 §:llä on siirretty poikkeamis-
toimivaltaa elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksilta Helsingin, Espoon, Vantaan ja 
Turun kaupungeille siltä osin kun on kyse 
maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n 2 mo-
mentin 2–4 kohdissa ja 3 momentissa tarkoi-
tetusta poikkeamisen myöntämisestä. 

Kokeilulain 4 §:n perusteella on mahdollis-
tettu eräiden erityisten kaavamääräysten an-
taminen asemakaavassa Helsingin Ormuspel-
lon ja Alppikylän asemakaava-alueilla sekä 
Vantaan Marja-Vantaan osayleiskaava-
alueen asemakaava-alueella. Näillä alueilla 
voidaan kokeilulain nojalla antaa asemakaa-
vassa määräys kiinteistön liittämisestä keski-
tettyyn alueelliseen jätteiden putkikeräysjär-
jestelmään ja asuinrakennuksen varustami-
sesta automaattisella sammutuslaitteistolla. 

Kokeilulain 4 §:n 2 momentissa tarkenne-
taan 1 momentin soveltamisalaa putkikeräys-
järjestelmää koskevan kaavamääräyksen 
osalta. Määräystä kiinteistön liittämisestä jät-
teiden putkikeräysjärjestelmään sovelletaan 
kiinteistöön, jos keräysjärjestelmä on raken-
nuslupaa haettaessa toteutettu siten, että sii-
hen liittyminen on mahdollista rakennuspai-
kan välittömässä läheisyydessä. Määräystä ei 
kuitenkaan sovelleta, jos rakennuslupa kos-
kee olemassa olevan rakennuksen korjaus- 
tai muutostyötä taikka laajennusta tai ole-
massa olevaan asuinrakennukseen liittyvää 
talousrakennusta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n 1 mo-
mentissa säädetään, että rakennusta ei saa ra-
kentaa vastoin sitovaa tonttijakoa. Saman 
pykälän 2 momentissa säädetään, että raken-
nuslupaa ei saa myöntää: 

1) rakennuskortteliin tai sen osaan, johon 
asemakaavassa on edellytetty laadittavaksi 
sitova tonttijako, ennen tonttijaon hyväksy-
mistä; 

2) sitovan tonttijaon mukaiselle tontille en-
nen sen merkitsemistä kiinteistörekisteriin; 
eikä 

3) kortteliin, jolla erillisen tonttijaon laati-
minen tai muuttaminen on tarpeen.  

Kokeilulain 5 §:n mukaan maankäyttö- ja 
rakennuslain 81 §:n 2 momentin kiellosta 
poiketen rakennusluvan myöntäminen ennen 
tonttijaon laatimista ja tontin lohkomista on 
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mahdollista Helsingin, Vantaan ja Turun 
asemakaava-alueilla. 

Kokeilun piiriin kuuluvilla kunnilla on ko-
keilulain 6 §:ään perustuva seuranta- ja arvi-
ointivastuu. Kokeilussa mukana olevat kun-
nat ovat velvollisia seuraamaan ja arvioi-
maan kokeiluja ja antamaan ympäristöminis-
teriölle kokeilun seurantaa ja arviointia kos-
kevat tiedot. 

Kokeilulakiin sisältyy asetuksenantoval-
tuus. Kokeilulain 7 §:n nojalla voidaan antaa 
valtioneuvoston asetus kokeiluun liittyvistä, 
paloturvallisuuden takia välttämättömistä ra-
kentamismääräyksistä sekä tonttijaon laati-
misesta Jyväskylän kaupungissa. 
 
 
 
2.1.4 Valtioneuvoston asetus kevennettyjen 
rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 

Kokeilulain nojalla annettiin vuoden 2011 
alussa valtioneuvoston asetus kevennettyjen 
rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta 
(293/2011, jäljempänä kokeiluasetus). Kokei-
luasetus tuli voimaan 1.5.2011 ja se on voi-
massa 1.1.2014 saakka.  

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 37 §:ssä 
säädetään tonttijaon laatimisesta. Kyseisen 
pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan tontti-
jako on laadittava siten, että jokainen tontti 
rajoittuu katualueeseen, mutta erityisestä 
syystä tontti voi kuitenkin rajoittua muuhun-
kin yleiseen alueeseen, jonka kautta tontille 
on järjestettävissä ajokelpoinen yhteys. 1 
momentin 1 kohdassa säädettyä ei kuiten-
kaan saman pykälän 2 momentin mukaan so-
velleta, jos tontin ajokelpoinen yhteys ja tek-
ninen huolto voidaan järjestää tonttijaossa 
osoitettavana ja kiinteistötoimituksessa enin-
tään kahta tonttia varten perustettavana rasit-
teena katualueeseen tai muuhun yleiseen alu-
eeseen rajoittuvan tontin kautta.  

Kokeiluasetuksen 1 §:ssä säädetään, että 
Jyväskylän kaupungin liitteessä olevaan kart-
taan merkityillä Palokunnanmäen ja Kankaan 
asemakaava-alueilla asemakaavassa voidaan 
maakäyttö- ja rakennusasetuksen 37 §:stä 
poiketen sallia tontin ajokelpoisen yhteyden 
ja teknisen huollon järjestäminen tonttijaossa 
osoitettavana ja kiinteistötoimituksessa enin-

tään viittä tonttia varten perustettavana rasit-
teena autopaikkojen korttelialueen kautta. 

 
2.2 Nykytilan arviointi 

Nykytilan arviointi perustuu kuntien ympä-
ristöministeriölle antamiin tietoihin. Kunnat 
ovat antaneet tiedot seuraavilta ajanjaksoilta: 
Helsinki 1.1.2011–31.3.2013, Espoo 
1.1.2011–12.4.2013, Vantaa 1.1.2011–
1.4.2013, Turku 1.1.2011–31.3.2013 ja Jy-
väskylä 1.1.2011–15.4.2013. 
 
 
2.2.1 Poikkeamistoimivallan siirto 

Maankäyttö- ja rakennuslain säätämisen 
yhteydessä perusteena asemakaavasta osoite-
tusta rakennusoikeudesta poikkeamisen toi-
mivallan osoittamisesta valtion viranomaisel-
le esitettiin muun muassa se, että ratkaisu oh-
jaa kunnat tekemään tarvittavat muutokset 
kaavoituksen kautta.  

Rakennussuojelusta poikkeamisen osalta 
puolestaan ratkaisua perusteltiin sillä, että ra-
kennussuojelussa kysymys on yleensä yli-
kunnallisesta suojeluintressistä, minkä vuoksi 
päätösvaltaa ei katsottu voitavan jättää kun-
nallisen päätösvallan varaan. 

Siltä osin kuin kyse oli asemakaavan hy-
väksymisestä johtuvasta ja päätöksen lain-
voimaisuuteen asti voimassa olevasta raken-
nuskiellosta, toimivallan päätettiin kuuluvan 
valtion viranomaiselle, koska tällaisissa tilan-
teissa kaavan sisältö saattaa olla kiistanalai-
nen muutoksenhaun johdosta. 

Kokeiluun osallistuvat kunnat ovat tehneet 
kokeilulailla siirretyn toimivallan nojalla seu-
ranta-aikana päätöksiä poikkeamisasioissa 
seuraavasti: Helsinki 46 päätöstä, Espoo 40 
päätöstä, Vantaa 27 päätöstä ja Turku 50 pää-
töstä. Päätöksistä suurin osa on ollut myön-
teisiä. Päätöksistä suurimmassa osassa on ol-
lut kyse asemakaavassa osoitetun rakennus-
oikeuden vähäistä suuremmasta ylittämisestä 
tai rakennusoikeuden osoittamisesta alueelle, 
jolle sitä ei ole asemakaavassa osoitettu. 
Kuudessa päätöksessä on ollut kyse poik-
keamisesta rakennuksen suojelua koskevasta 
kaavamääräyksestä ja seitsemässä päätökses-
sä poikkeamisesta asemakaavan hyväksymi-
sestä johtuvasta rakennuskiellosta. 



   
  

 

7 

Lyhyen ajanjakson ja taloudellisten suh-
dannevaihteluiden vaikutuksen vuoksi ei 
tarkkaan voida arvioida, onko kokeilulain 
säätäminen vaikuttanut vireille tulevien 
poikkeamisasioiden määrään. 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus on valittanut yhdestä Turun 
kaupungin poikkeamispäätöksestä ja Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskus yhdestä Helsingin kaupungin poik-
keamispäätöksestä. Myös muut tahot ovat va-
littaneet kuntien tekemistä poikkeamispää-
töksistä. 

Kokeilun yhtenä tavoitteena on ollut selvit-
tää, tulisiko maankäyttö- ja rakennuslain mu-
kaista poikkeamistoimivaltaa siirtää laajem-
min ja pysyvästi kunnille. Lisäksi poik-
keamistoimivallan siirron osalta haluttiin tie-
toa siitä, kuinka paljon rakentamisen viran-
omaisprosessi tosiasiassa nopeutuu. 

Koska niissäkin tilanteissa, joissa poik-
keamistoimivalta on elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksella, kunnat vastaanottavat 
poikkeamishakemuksen, mahdollisesti hoita-
vat kuulemisen ja perehtyvät asiaan lausun-
toaan varten, kuntien työmäärän ei arvioida 
kasvaneen merkittävästi kokeilun johdosta. 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset 
seuraavat kuntien tekemiä poikkeamispää-
töksiä. Näin ollen osa elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksissa poikkeamispäätösten 
käsittelystä vapautuneista voimavaroista ku-
luu kuntien tekemien poikkeamispäätösten 
seuraamiseen sekä mahdollisesti muutoksen-
hakuprosessiin, jos elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskus valittaa kunnan tekemästä 
päätöksestä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäris-
tökeskuksissa voimavaroja säästyy pääasias-
sa päätösten lähettämisessä, julkipanossa, 
laskutuksessa ja asiakaspalvelussa. Vastaa-
vasti edellä mainituissa asioissa kunnissa ku-
luu enemmän voimavaroja.  

Kokeiluun osallistuneiden kuntien arvion 
mukaan poikkeamisasioiden käsittelyaika on 
kokonaisuutena lyhentynyt, kun asiaa ei enää 
käsitellä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksessa, vaan vain yhdessä viranomai-
sessa. Käytännössä menettelyn voidaan tode-
ta nopeutuneen sillä ajalla, joka elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskukselta menisi asi-
an käsittelemiseen, jos kunnat ratkaisevat 

poikkeamisasian samassa ajassa kuin ne an-
tavat lausunnon. 

Kokeiluun osallistuneet kunnat ovat olleet 
tyytyväisiä poikkeamistoimivallan siirtämi-
seen. Uudenmaan ja Varsinais-Suomen elin-
keino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta 
saadun tiedon mukaan ne suhtautuvat poik-
keamistoimivallan siirtämiseen myönteisesti.  

Kokeilukunnat ovat toivoneet toimivallan 
siirtämistä pysyvästi kokeilussa mukana ole-
ville kunnille tai kokeilun jatkamista, kunnes 
pysyvä ratkaisu tehdään. 

 
 
 

2.2.2 Asemakaavassa annettavat mahdolliset 
erityismääräykset 

Kokeilulain 4 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
ja 2 momentissa säädetään jätteiden putkike-
räysjärjestelmään liittymistä koskevan ase-
makaavamääräyksen antamisesta Helsingin 
Ormuspellon ja Alppikylän asemakaava-
alueilla sekä Vantaan Marja-Vantaan 
osayleiskaava-alueen asemakaava-alueella. 
Helsingin Ormuspellon ja Alppikylän ase-
makaava-alueilla kokeilulain 4 §:ää ei ole 
sovellettu, koska kyseisillä alueilla asema-
kaavat ovat tulleet lainvoimaisiksi vuosina 
2006 ja 2007 eli ennen kokeilua koskevan 
lain voimaantuloa eikä asemakaavoja ole ko-
keilulain voimassaoloaikana muutettu. 

Vantaalla jätteen putkikeräysjärjestelmään 
liittymisvelvoitetta koskevia asemakaava-
määräyksiä sisältyy Marja-Vantaan keskusta-
asuminen 1, nro 230900 -asemakaavaan sekä 
Kivistön keskusta-asuminen 2, nro 231300 ja 
Kivistön keskusta-asuminen 4, nro 231500 -
asemakaavaehdotuksiin. Lisäksi erityistä 
määräystä olisi tarkoitus käyttää myös Kivis-
tön koulun ympäristön asemakaavassa nro 
231600. 

Kokeilulaki on mahdollistanut asuinraken-
nuksen varustamista automaattisella sammu-
tuslaitteistolla koskevan asemakaavamäärä-
yksen antamisen Helsingin Ormuspellon ja 
Alppikylän asemakaava-alueilla sekä Van-
taan Marja-Vantaan osayleiskaava-alueen 
asemakaava-alueella. Helsingissä kokeilulain 
4 §:ää ei ole sovellettu, koska kyseisillä alu-
eilla asemakaavat ovat tulleet lainvoimaisiksi 
vuosina 2006 ja 2007 eli ennen kokeilulain 
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voimaantuloa. Mahdollisuutta ei ole myös-
kään käytetty Vantaalla. 
 

2.2.3 Rakennusluvan myöntäminen ennen 
tonttijaon laatimista ja tontin lohkomista 

Kokeilulain 5 §:ssä säädetään, että asema-
kaava-alueilla rakennuslupa voidaan myön-
tää ennen tonttijaon laatimista ja tontin loh-
komista Helsingissä, Vantaalla ja Turussa.  

Rakennusluvan myöntäminen ennen tontti-
jaon laatimista ja tontin lohkomista on jois-
sakin tilanteissa voinut mahdollistaa sen, että 
rakennusluvan hakija on välttynyt erillisen 
poikkeamista koskevan päätöksen hakemisel-
ta ja kustannuksilta ja päässyt nopeammin 
aloittamaan rakennustyöt. 

Toisaalta tontin rekisteröimättömyys ei ole 
ennen kokeiluakaan estänyt rakennusluvan 
myöntämistä. Eräissä kunnissa vakiintuneen 
hallintokäytännön mukaan tontin rekisteröin-
tiä koskevasta edellytyksestä voidaan tietyin 
edellytyksin poiketa maankäyttö- ja raken-
nuslain 175 §:n nojalla rakennusluvan yhtey-
dessä vähäisenä poikkeamisena. Tällöin eril-
listä poikkeamispäätöstä ei tarvita. 

Helsingissä kokeilulain 5 §:ää on sovellettu 
60 päätöksessä, jotka kaikki koskivat asuin-
rakentamista. Helsingissä on ennen kokeilu-
lakia sovellettu käytäntöä, jonka mukaan ton-
tin rekisteröimättömyys on voitu tietyin edel-
lytyksin katsoa maankäyttö- ja rakennuslain 
175 §:ssä tarkoitetuksi vähäiseksi poikkeami-
seksi rakennusluvan myöntämisen yhteydes-
sä, kun tontin rekisteröinti on ollut vireillä. 

Vantaalla kokeilulain 5 §:ää on sovellettu 
noin sadassa päätöksessä, joista suurin osa 
koski asuntorakentamista. 

Turussa on kokeilulain voimassaoloai-
kanakin sovellettu käytäntöä, jonka mukaan 
tontin rekisteröimättömyys on voitu tietyin 
edellytyksin katsoa maankäyttö- ja rakennus-
lain 175 §:ssä tarkoitetuksi vähäiseksi poik-
keamiseksi rakennusluvan myöntämisen yh-
teydessä, kun tontin rekisteröinti on ollut vi-
reillä. 

Niissä tilanteissa, joissa tontin rekisteröin-
tiä koskevasta edellytyksestä ei olisi mahdol-
lista tehdä rakennusluvan yhteydessä vähäis-
tä poikkeamista, kokeilulain 5 §:n mukainen 

menettely yksinkertaistaisi rakennushank-
keen viranomaismenettelyä. 
 

2.2.4 Kuntien seurantavastuu 

Kokeilun tuloksia on selvitetty syksyllä 2012 
järjestetyssä seminaarissa ja kokeiluun osal-
listuneille kunnille lähetetyllä kyselyllä ke-
väällä 2013.  

Kokeiluun osallistuvilta kunnilta tiedustel-
tiin kyselyssä muun muassa miten kaupun-
gissa on sovellettu kokeilulakia ja miten toi-
mivallan siirtäminen on vaikuttanut kaupun-
gin työmäärään ja asioiden käsittelyyn. Li-
säksi pyydettiin arvioimaan, onko kokeilu 
edistänyt asuntorakentamista ja asuntotuo-
tannon kustannustehokkuutta. Kokeiluun 
osallistuvilta kunnilta tiedusteltiin myös, oli-
siko kokeilua tarpeen jatkaa ja millaisia ko-
keilutarpeita kunnilla olisi. 

Kyselyllä saatiin tarkempia tietoja kokeilu-
lain soveltamisesta kaikilta kokeiluun osallis-
tuvilta kaupungeilta yhdenmukaisessa muo-
dossa. Kuntien vastauksia on hyödynnetty 
lainvalmistelutyössä. 

Seurannasta arvioidaan aiheutuneen kunnil-
le vähäisinä pidettäviä kustannuksia. 

 
2.2.5 Asetuksenantovaltuus 

Kokeilulain 7 §:n nojalla annettiin vuoden 
2011 alussa valtioneuvoston asetus kevennet-
tyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokei-
lusta, joka on voimassa 1.1.2014 saakka.  

Asetuksessa on kaksi pykälää, joista toinen 
koskee asetuksen voimassaoloaikaa. Kokei-
luasetuksessa säädetään, että Jyväskylän 
kaupungin Palokunnanmäen ja Kankaan 
asemakaava-alueilla asemakaavassa voidaan 
sallia tontin ajokelpoisen yhteyden ja tekni-
sen huollon järjestäminen tonttijaossa osoi-
tettavana ja kiinteistötoimituksessa enintään 
viittä tonttia varten perustettavana rasitteena 
autopaikkojen korttelialueen kautta. 

Asetuksenantovaltuutuksen mahdollista-
malla tavalla ei ole säädetty kokeiluun liitty-
vistä, paloturvallisuuden takia välttämättö-
mistä rakentamismääräyksistä. 

Kokeiluasetusta ei ole sovellettu Jyväsky-
län Palokunnanmäen asemakaavaa laaditta-
essa, koska sopimusjärjestely mahdollisti ta-
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voitteiden toteuttamisen alueella. Myöskään 
Jyväskylän Kankaan alueen osalta asetusta ei 
ole sovellettu, koska asemakaavan laatimis-
prosessi ei ole vielä alkanut.  

Jyväskylän kaupungilta saadun tiedon mu-
kaan tarve Kankaan asemakaava-alueen osal-
ta asetuksen mukaiselle sääntelylle kuitenkin 
olisi olemassa, koska alueen asemakaavoi-
tusprosessi on alkamassa. Lisäksi Jyväskylän 
kaupunki on esittänyt, että se haluaisi sovel-
taa kyseistä säännöstä myös Väinölän ase-
makaava-alueella. 
 

2.2.6 Yhteenveto 

Kokeilusta saatujen tietojen perusteella eri-
tyisesti poikkeamistoimivallan siirron koe-
taan selkeyttäneen rakentamisen poikkeamis-
asioiden käsittelyä, kun hakemuksen käsitte-
ly ei jakaudu kahdelle eri viranomaiselle. 
Poikkeamistoimivallan siirron voidaan arvi-
oida edistäneen viranomaisten voimavarojen 
tarkoituksenmukaisempaa kohdentumista 
poikkeamisasioissa. Kokeiluun osallistunei-
den kuntien arvion mukaan poikkeamisasioi-
den käsittelyaika on kokonaisuutena lyhenty-
nyt. 

Helsingin osalta erityisiä asemakaavamää-
räyksiä koskeva kokeilulain 4 § on jäänyt 
vaille soveltamista eikä siitä ole saatu koke-
muksia. Vantaalla asemakaava-alueita ei vie-
lä ole rakennettu, joten putkikeräysjärjestel-
mään liittymistä koskevaa velvollisuutta kos-
kevan asemakaavamääräyksen konkreettisia 
vaikutuksia ei voida lopullisesti vielä arvioi-
da. Jätteen putkikeräysjärjestelmiä on toteu-
tettu muualla ilman erityistä asemakaava-
määräystä. Tällöin järjestelmään liittymis-
velvollisuudesta on sovittu esimerkiksi ton-
tinluovutussopimuksessa. Koska asuinraken-
nuksen varustamista automaattisella sammu-
tuslaitteistolla koskevia asemakaavamäärä-
yksiä ei ole annettu Helsingissä eikä Vantaal-
la, kokemuksia tältä osin ei ole saatu. Lain-
kohdan ei voida todeta keventäneen asema-
kaavamääräyksiä. 

Rakennusluvan myöntämisestä ennen tont-
tijaon laatimista ja tontin lohkomista erityi-
sesti säätäminen kokeilulailla on voinut jois-
sakin tapauksissa yksinkertaistaa rakentami-
sen viranomaisprosessia, mutta toisaalta 

maankäyttö- ja rakennuslaki mahdollistaa 
edellä selostetulla tavalla nykyisellään riittä-
vän joustovaran tilanteissa, joissa tonttia ei 
ole vielä rekisteröity. 

Asetuksenantovaltuutus on jäänyt käyttä-
mättä siltä osin kuin se koskee asuinraken-
nuksen varustamisesta automaattisella sam-
mutuslaitteistolla. Valtuutuksen nojalla anne-
tussa asetuksessa on ollut vain yksi pykälä. 
Siltä osin kuin kokeiluasetus on annettu, sitä 
ei ole sovellettu. 

Kokeilulain tavoite on sen 1 §:n mukaan 
kokemusten hankkiminen siitä, miten raken-
tamis- ja kaavamääräyksiä sekä lupamenette-
lyjä keventämällä voidaan edistää asuntora-
kentamista erityisesti kasvukeskuksissa ja li-
sätä asuntotuotannon kustannustehokkuutta. 

Koska asuntotuotannon kustannustehok-
kuuteen vaikuttavat useat eri syyt, kuten ta-
louden suhdannemuutokset, kokeilun vaiku-
tusta asuntotuotannon kustannustehokkuu-
teen ei pystytä selvittämään luotettavasti. 

Voidaan kuitenkin todeta, että viranomais-
prosessien selkeytyminen ja nopeutuminen 
osaltaan edistävät rakentamista. 
 
 
3  Esityksen tavoit teet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Lain alueellista soveltamisalaa ehdotetaan 
laajennettavaksi siten, että lain soveltamis-
alueeseen kuuluisivat asukasluvultaan kym-
menen suurinta kuntaa.  Poikkeamistoimival-
lan siirto koskisi siten Helsingin, Espoon, 
Vantaan ja Turun kaupunkien lisäksi Tampe-
reen, Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja 
Kouvolan kaupunkeja.  

Poikkeamisasioita koskeva toimivallan siir-
to koskisi vastaavasti Uudenmaan ja Varsi-
nais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympä-
ristökeskusten lisäksi Pirkanmaan, Pohjois-
Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon, 
Hämeen ja Kaakkois-Suomen elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten tehtäviä. 

Kokeiluun osallistuvien kuntien lukumää-
rää pidetään riittävänä kokeilun tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta. Mukana olevien 
kuntien joukko sisältää kaupunkiseutujen 
keskuksia ja kuntaliitosten myötä yhdistynei-
tä kuntia. Kokeilun hallittavuuden vuoksi tätä 
useampia kuntia ei esitetä kokeiluun. 
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Kokeilua ei ehdoteta jatkettavaksi erityisiä 
asemakaavamääräyksiä koskevan 4 §:n osal-
ta, koska se on jäänyt pääosin käyttämättä. 
Siltä osin kuin pykälää on sovellettu, tarvetta 
kokeilun jatkamiselle ei ole. 

Kokeilua ei ehdoteta jatkettavaksi kokeilu-
lain 5 §:n osalta, koska maankäyttö- ja ra-
kennuslaki mahdollistaa rakennusluvan kan-
nalta riittävän joustovaran tilanteissa, joissa 
tonttia ei ole rekisteröity. 

Kokeilulakiin ei ehdoteta jatkossa sisälly-
tettäväksi asetuksenantovaltuutta koskevaa 
pykälää, koska asetuksenantovaltuus on jää-
nyt osin käyttämättä ja siltä osin kuin asetus 
on annettu, sitä ei ole sovellettu. 

 
 
 
 

4  Esityksen vaikutukset  

4.1 Taloudelliset vaikutukset 

Poikkeamispäätöksistä saatavat tulot ovat 
jääneet kokeilun aikana elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksilta saamatta, kun taas 
kunnat ovat voineet periä maksuja tekemis-
tään poikkeamispäätöksistä. Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja 
elinkeinotoimistojen maksullisista suoritteis-
ta vuonna 2013 annetun valtioneuvoston ase-
tuksen (907/2012) mukaan maankäyttö- ja 
rakennuslain mukaiset poikkeamispäätökset 
ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 
6 §:n 3 momentissa tarkoitettuja maksullisia 
julkisoikeudellisia suoritteita, joista elinkei-
no-, liikenne- ja ympäristökeskus perii oma-
kustannusarvoa alemman maksun. Kunnat 
puolestaan päättävät itse poikkeamispäätök-
sistä perittävistä maksuista. 

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuk-
sissa voimavaroja säästynee pääasiassa pää-
tösten lähettämisessä, julkipanossa, laskutuk-
sessa ja asiakaspalvelussa. Vastaavasti näissä 
asioissa kunnissa kuluu enemmän voimava-
roja. 

Kokeilun aikaiseen tilanteeseen ei tulisi 
muutosta Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja 
Turussa eikä Uudenmaan ja Varsinais-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksissa, koska kokeilu jatkuisi näiden 
osalta ennallaan. 

Lain alueellista soveltamisalaa laajennettai-
siin viiteen muuhun kuntaan. Uusissa kokei-
lukunnissa resurssitarve kasvaisi jonkin ver-
ran, kun poikkeamisasiat käsiteltäisiin ja rat-
kaistaisiin kunnissa. Vastaavasti Pirkanmaan, 
Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Poh-
jois-Savon, Hämeen ja Kaakkois-Suomen 
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten 
resurssitarve vähenisi jonkin verran, kun asi-
at käsiteltäisiin kunnissa. Elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskuksissa asiantuntijavoi-
mavaroja tulee edelleen kulumaan kuntien 
päätöksenteon valvontaan. 

Lisäksi kunnille aiheutuisi vähäisinä pidet-
täviä kuluja kokeilun seurannasta. 
 
 
 
4.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Poikkeamistoimivallan siirtämisen ei arvi-
oida merkittävästi lisäävän tai vähentävän 
kuntien ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskusten työmäärää. Poikkeamistoimivallan 
siirtämisen seurauksena arvioidaan viran-
omaisten voimavarojen kuitenkin osin koh-
dentuvan aiempaa tarkoituksenmukaisemmin 
poikkeamisasioiden käsittelyssä, kun hake-
muksen käsittely ei jakaudu enää kahdelle eri 
viranomaiselle. 

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Turus-
sa sekä vastaavasti Uudenmaan ja Varsinais-
Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksissa kokeilunaikaiseen tilanteeseen ei 
tulisi muutosta, koska kokeilua ei näiden 
osalta muutettaisi. 

Kunnissa, joihin kokeilua poikkeamistoi-
mivallan osalta laajennettaisiin, valmistellaan 
kuntien lausunnot elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskuksille maankäyttö- ja raken-
nuslain ja -asetuksen mukaisesti, joten poik-
keamistoimivallan siirtämisen ei arvioida li-
säävän merkittävästi poikkeamisasioiden kä-
sittelyyn kuluvaa työmäärää kunnissa. Ky-
seisten alueiden elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksissa asiantuntijavoimavaroja 
tulee edelleen kulumaan kuntien päätöksen-
teon seuraamiseen. 

Rakennusluvan myöntämistä ennen tontti-
jaon laatimista ja tontin lohkomista koskevan 
pykälän kumoamisella ei oleteta olevan mer-
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kittäviä vaikutuksia kunnan viranomaisten 
toimintaan. Käytännössä tontin rekisteröi-
mättömyys voidaan tietyin edellytyksin hy-
väksyä vähäisenä poikkeamisena rakennus-
luvan yhteydessä tontin rekisteröinnin ollessa 
vireillä, jolloin erillistä poikkeamispäätöstä 
ei tarvita. 

 
5  Asian valmiste lu  

5.1 Valmisteluvaiheet ja –aineisto 

Luonnos hallituksen esitykseksi on valmis-
teltu ympäristöministeriössä. Kokeilun tulok-
sia ja kaupunkien kokemuksia on selvitetty 
syksyllä 2012 järjestetyssä seminaarissa sekä 
kokeiluun osallistuneille kaupungeille lähete-
tyllä kyselyllä keväällä 2013. Kaupunkien 
kyselyyn antamia vastauksia on hyödynnetty 
lainvalmistelutyössä. Kaupungit ehdottivat 
poikkeamistoimivallan siirtämisen jatkami-
sen lisäksi eräitä muita muutoksia. Näitä eh-
dotuksia ei ole mahdollista toteuttaa kokeilu-
lain voimassaolon jatkamisen yhteydessä, 
mutta niitä voidaan hyödyntää maankäyttö- 
ja rakennuslain kokonaisarvioinnissa.  

Lisäksi kokeilusta ja sen jatkamisesta on 
keskusteltu elinkeino-, liikenne- ja ympäris-

tökeskusten edustajille järjestetyissä tilai-
suuksissa. 

Ympäristöministeriö on tiedustellut Tam-
pereen, Oulun, Kuopion, Lahden ja Kouvo-
lan kaupunkien halukkuutta osallistua kokei-
luun erillisellä kirjeellä toukokuussa 2013. 

 
 
 
 

5.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-
minen 

Esityksestä pyydettiin lausunto oikeusmi-
nisteriöltä, valtiovarainministeriöltä, työ- ja 
elinkeinoministeriöltä, opetus- ja kulttuuri-
ministeriöltä, Uudenmaan, Varsinais-
Suomen, Hämeen, Pirkanmaan, Kaakkois-
Suomen, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Poh-
jois-Karjalan, Keski-Suomen, Etelä-
Pohjanmaan, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun 
ja Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksilta, Suomen Kuntaliitolta, Helsingin, 
Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun, Turun, 
Jyväskylän, Kuopion, Lahden ja Kouvolan 
kaupungeilta sekä Rakennustarkastusyhdistys 
RTY ry:ltä. 

(Täydennetään myöhemmin…) 
 



  Lausuntoluonnos 
26.6.2013 

  

 
YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

Lain nimeke. Lain nimeke ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että se kuvaa paremmin 
säädöksen sisältöä. Koska laissa ei säädetä 
rakentamis- ja kaavamääräysten keventämi-
sestä, asiaa koskeva maininta poistettaisiin. 
Lain nimeke ehdotetaan muutettavaksi laiksi 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen poik-
keamistoimivallan siirtämisen kokeilusta.  

1 §. Tavoite. Lain tavoitesäännöstä tarkis-
tettaisiin siten, että lain tavoitteena olisi 
hankkia kokemuksia maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisen poikkeamistoimivallan siir-
tämisestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristö-
keskuksilta kunnille. Kokemusten perusteella 
voitaisiin arvioida, voitaisiinko maankäyttö- 
ja rakennuslain mukaista poikkeamistoimi-
valtaa siirtää pysyvästi elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksilta kunnille. Muutoksen 
johdosta myös pykälän otsikko muutettaisiin 
yksikkömuotoon. 

2 §. Soveltamisala. Lakia sovellettaisiin 
jatkossa Helsingin, Espoon, Tampereen, 
Vantaan, Oulun, Turun, Jyväskylän, Kuopi-
on, Lahden ja Kouvolan kaupungeissa. 

3 §. Poikkeamistoimivalta. Poikkeamistoi-
mivallan siirtäminen koskee maankäyttö- ja 
rakennuslain 171 §:n 2 momentin 2–4 koh-
dissa tarkoitettuja asioita. 

Kokeiluun osallistuneet kaupungit ovat il-
maisseet halukkuutensa jatkaa kokeilua toi-
mivallan siirtämisen osalta. Poikkeamistoi-
mivalta ehdotetaan siten pysytettäväksi edel-
leen Helsingin, Vantaan, Espoon ja Turun 
kaupunkien alueella maankäyttö- ja raken-
nuslain 171 §:n 2 momentin 2–4 ja 3 momen-
tissa säädetyissä poikkeamisasioissa kunnilla.  

Poikkeamistoimivallan siirtämisen osalta 
kokeilulain alueellista soveltamisalaa laajen-
nettaisiin siten, että pykälän alueellinen so-
veltamisala kattaisi Helsingin, Espoon, Van-
taan ja Turun lisäksi Tampereen, Oulun, Jy-
väskylän, Kuopion, Lahden ja Kouvolan 
kaupungit, jotka ovat ilmoittaneet halukkuu-
tensa osallistua kokeiluun poikkeamistoimi-
vallan siirtämisen osalta.  

Laajentamalla kokeilun soveltamisaluetta 
voidaan saada aikaisempaan verrattuna use-

ampia kuntia ja elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksia poikkeamistoimivallan siir-
ron kokeilun piirin. Tällä tavoin saadaan mo-
nipuolisemmin lisätietoa siitä, olisiko poik-
keamistoimivallan siirtäminen kunnille py-
syvästi ja laajemmin mahdollista. Poik-
keamistoimivallan siirron kokeileminen an-
taisi ympäristöministeriölle tietoa siitä, mil-
laiset edellytykset poikkeamispäätösten te-
kemiseen on erilaisissa kaupungeissa ja mil-
laiseksi kuntien ratkaisukäytäntö muodostui-
si. 

Kokeilun alueellisen laajentamisen tarkoi-
tuksena olisi lisäksi saada tietoa sen arvioi-
miseksi, miten toimivallan siirto kunnille 
asettuisi maankäyttö- ja rakennuslainsäädän-
nön alueiden käytön suunnittelua sekä osal-
listumista korostavaan järjestelmään. Tarkoi-
tuksena olisi myös saada lisätietoa siitä, joh-
tuisiko toimivallan siirrosta tarve tarkistaa 
poikkeamisedellytyksiä koskevia säännöksiä. 
Poikkeamistoimivallan siirtämisestä saatavi-
en kokemusten perusteella voitaisiin siten ar-
vioida uudelleen maankäyttö- ja rakennuslain 
säätämisen yhteydessä tehtyjen ratkaisujen 
ajankohtaisuus. 

Poikkeamistoimivallan siirto ei edelleen-
kään vaikuttaisi elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksen valitusoikeuteen. Kuntien 
tulee viivytyksettä toimittaa tekemänsä poik-
keamispäätökset tiedoksi elinkeino-, liiken-
ne- ja ympäristökeskukselle. Elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskukset voivat valittaa 
kuntien tekemistä poikkeamispäätöksistä 
maankäyttö- ja rakennuslain 193 §:n 7 koh-
dan mukaisesti.  

Poikkeamistoimivallan siirtäminen ei tar-
koittaisi poikkeamisedellytysten muuttamis-
ta, vaan harkinnan poikkeamisasioissa tulee 
jatkossakin tapahtua maankäyttö- ja raken-
nuslain edellytysten mukaisesti. 

Pykälän otsikon kirjoitusasua tarkistettai-
siin. 

4 §. Asemakaavassa annettavat mahdolliset 
erityismääräykset. Pykälä ehdotetaan kumot-
tavaksi. 

Helsingin kaupungilta saadun tiedon mu-
kaan pykälää ei ole sovellettu Helsingissä, 
koska pykälässä mainittujen alueiden asema-
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kaavat ovat tulleet voimaan ennen kokeilu-
lain voimaantuloa. 

Vantaan kaupungilta saadun tiedon mukaan 
pykälää ei ole sovellettu siltä osin kuin se 
koskee asemakaavamääräyksen antamista 
asuinrakennuksen varustamisesta automaatti-
sella sammutusjärjestelmällä.  

Vantaan kaupunki on sisällyttänyt erityisen 
asemakaavamääräyksen velvollisuudesta liit-
tyä jätteen putkikeräysjärjestelmään yhteen 
lainvoimaiseen asemakaavaan ja kahteen 
asemakaavaehdotukseen, joiden osalta kaa-
voitusprosessi on vielä kesken. Lisäksi ky-
seisenlainen erityinen määräys on tarkoitus 
sisällyttää vielä yhteen asemakaavaan. Nämä 
neljä asemakaavaa kattavat Kivistön alueelle 
suunnitellun jätteen putkikeräysjärjestelmän 
alueen, jolla velvoite liittyä jätteen putkike-
räysjärjestelmään on kaupungin arvion mu-
kaan ollut tarpeen sisällyttää asemakaavaan.  

Pykälä ehdotetaan kumottavaksi, koska se 
on jäänyt pääosin soveltamatta ja siltä osin 
kuin sitä on käytetty, tarvittavat asemakaavat 
valmistuvat vuoden 2013 loppuun mennessä. 
Tarvetta kokeilun jatkamiselle ei tältä osin si-
ten ole. Siltä varalta, että asemakaavamenet-
tely jonkin Vantaan Kivistön alueen asema-
kaavan osalta olisi kesken lakimuutoksen 
voimaan tullessa, ehdotetaan asiasta otetta-
vaksi lakiin siirtymäsäännös. 

5 §. Rakennusluvan myöntäminen ennen 
tonttijaon laatimista ja tontin lohkomista. 
Kokeilulain 5 §, joka koskee mahdollisuutta 
myöntää rakennuslupa ennen tonttijaon laa-
timista ja tontin lohkomista, ehdotetaan ku-
mottavaksi. 

Kokeiluun osallistuvilta kaupungeilta saa-
dun tiedon mukaan tontin rekisteröimättö-
myys ei estä rakennusluvan myöntämistä, 
kun tontin rekisteröinti on vireillä. Tällöin 
tontin rekisteröintiä koskevasta edellytykses-

tä on voitu poiketa maankäyttö- ja rakennus-
lain 175 §:n nojalla rakennusluvan yhteydes-
sä eikä erillistä poikkeamispäätöstä tarvita. 

Koska maankäyttö- ja rakennuslaki mah-
dollistaa rakennusluvan kannalta riittävän 
jouston tilanteissa, joissa tonttia ei ole vielä 
rekisteröity, asiaa koskeva kokeilulain sään-
nös ehdotetaan kumottavaksi. 

7 §. Asetuksenantovaltuus. Kokeilulain ase-
tuksenantovaltuutta koskeva 7 § ehdotetaan 
kumottavaksi. Asetuksenantovaltuus on jää-
nyt osin käyttämättä ja siltä osin kuin valtio-
neuvoston asetus on annettu, sitä ei ole sovel-
lettu.  

Kokeiluasetusta ei ole sovellettu Jyväsky-
län Palokunnanmäen asemakaavaa laaditta-
essa, koska sopimusjärjestely mahdollisti ta-
voitteiden toteuttamisen kyseisellä alueella. 
Myöskään Jyväskylän Kankaan alueen osalta 
asetusta ei ole sovellettu, koska asemakaa-
voitus ei ole käynnistynyt. 
 
2  Voimaantulo  

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan ennen 
kokeilulain voimassaolon päättymistä, jotta 
kokeilua voidaan kokeilussa jo mukana ole-
vissa kaupungeissa jatkaa saumattomasti. 
Näin ollen laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 
viimeistään 1 päivänä tammikuuta 2014. La-
ki olisi voimassa vuoden 2018 loppuun.  

Siltä varalta, että asemakaavamenettely 
voimassa olevan kokeilulain 4 §:n nojalla 
annettavien Vantaan Kivistön alueiden ase-
makaavojen osalta olisi kesken lakimuutok-
sen voimaantullessa, ehdotetaan asiasta otet-
tavaksi lakiin siirtymäsäännös. 
 

Edellä esitetyn perustella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotus 
 

 

 

 

 

Laki 

kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta 

Annettu Helsingissä … päivänä …kuuta 201… 

————— 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 

(1257/2010) 4 §, 5 § ja 7 §, 8 §:n 2 momentti sekä liitteet 1 ja 2, sekä 
muutetaan lain nimeke, 1 §, 2 §, 3 § ja 8 §:n 1 momentti seuraavasti: 

 

Laki  

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen 
poikkeamistoimivallan siirtämisen kokei-

lusta 

1 § 

Tavoite 

Lain tavoitteena on hankkia kokemuksia 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen poik-
keamistoimivallan siirtämisestä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksilta kunnille. 

 
2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan Helsingissä, Espoos-
sa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turus-
sa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa ja 
Kouvolassa. 

 
 

 
 
 
 

3 § 

Poikkeamistoimivalta 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
171 §:n 2 momentin 2–4 kohdassa ja 3 mo-
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa poikkeuk-
sen rakentamista tai muuta toimenpidettä 
koskevista säännöksistä, määräyksistä, kiel-
loista ja muista rajoituksista myöntää Helsin-
gissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Ou-
lussa, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, 
Lahdessa ja Kouvolassa kunta. 

 
8 § 

Voimaantulo 

Tämä laki on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2018. 

— — — — — — — — — — — — — —  
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————— 
Tämä laki tulee voimaan … päivänä 

…kuuta 201…. 
 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
lutta 4 §:ää sovelletaan asiaan, joka on tullut 
vireille ennen tämän lain voimaantuloa.

————— 
 

Helsingissä …päivänä …kuuta 201… 
 

Pääministeri 

JYRKI KATAINEN 

 

 

Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 

 

 

Laki 

kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain muuttamisesta 

Annettu Helsingissä … päivänä …kuuta 201… 

————— 
 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilusta annetun lain 

(1257/2010) 4 §, 5 § ja 7 §, 8 §:n 2 momentti sekä liitteet 1 ja 2, sekä 
muutetaan lain nimeke, 1 §, 2 §, 3 § ja 8 §:n 1 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

Laki  

kevennettyjen rakentamis- ja kaavamää-
räysten kokeilusta  

Laki  

maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen 
poikkeamistoimivallan siirtämisen kokei-

lusta 

 
1 § 

Tavoitteet 

Lain tavoitteena on hankkia kokemuksia 
siitä, miten rakentamis- ja kaavamääräyksiä 
sekä lupamenettelyjä keventämällä voidaan 
edistää asuntorakentamista erityisesti kasvu-
keskuksissa ja lisätä asuntotuotannon kustan-
nustehokkuutta. 

1 § 

Tavoite 

Lain tavoitteena on hankkia kokemuksia 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen poik-
keamistoimivallan siirtämisestä elinkeino-, 
liikenne- ja ympäristökeskuksilta kunnille. 

 
2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan Helsingissä, Espoos-
sa, Vantaalla, Turussa ja Jyväskylässä. 

2 § 

Soveltamisala 

Tätä lakia sovelletaan Helsingissä, Espoos-
sa, Tampereella, Vantaalla, Oulussa, Turus-
sa, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa ja 
Kouvolassa. 
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3 § 

Poikkeamisvalta 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
171 §:n 2 momentin 2–4 kohdassa ja 3 mo-
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa poikkeuk-
sen rakentamista tai muuta toimenpidettä 
koskevista säännöksistä, määräyksistä, kiel-
loista ja muista rajoituksista myöntää Helsin-
gissä, Espoossa, Vantaalla ja Turussa kunta. 

3 § 

Poikkeamistoimivalta 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
171 §:n 2 momentin 2–4 kohdassa ja 3 mo-
mentissa tarkoitetuissa tapauksissa poikkeuk-
sen rakentamista tai muuta toimenpidettä 
koskevista säännöksistä, määräyksistä, kiel-
loista ja muista rajoituksista myöntää Helsin-
gissä, Espoossa, Tampereella, Vantaalla, Ou-
lussa, Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa, 
Lahdessa ja Kouvolassa kunta. 

 
4 § 

Asemakaavassa mahdolliset erityismääräyk-
set 

Helsingin Ormuspellon ja Alppikylän ase-
makaava-alueilla (liite 1) sekä Vantaan Mar-
ja-Vantaan osayleiskaavan alueella asema-
kaava-alueella (liite 2) asemakaavassa voi-
daan antaa määräys: 

1) kiinteistön liittämisestä keskitettyyn alu-
eelliseen jätteiden putkikeräysjärjestelmään; 

2) asuinrakennuksen varustamisesta auto-
maattisella sammutuslaitteistolla. 

Määräystä kiinteistön liittämisestä jätteiden 
putkikeräysjärjestelmään sovelletaan kiinteis-
töön, jos keräysjärjestelmä on rakennuslupaa 
haettaessa toteutettu siten, että siihen liitty-
minen on mahdollista rakennuspaikan välit-
tömässä läheisyydessä. Määräystä ei kuiten-
kaan sovelleta, jos rakennuslupa koskee ole-
massa olevan rakennuksen korjaus- tai muu-
tostyötä taikka laajennusta tai olemassa ole-
vaan asuinrakennukseen liittyvää talousra-
kennusta. 

4 § 

Asemakaavassa annettavat mahdolliset eri-
tyismääräykset 

(kumotaan) 

 
5 § 

Rakennusluvan myöntäminen ennen tonttija-
on laatimista ja tontin lohkomista 

Maankäyttö- ja rakennuslain 81 §:n 2 mo-
mentista poiketen Helsingin, Vantaan ja Tu-
run asemakaava-alueilla rakennuslupa voi-
daan myöntää ennen tonttijaon laatimista ja 
tontin lohkomista. Rakennusluvassa on tällöin 
määrättävä, ettei rakennusta saa ottaa käyt-
töön ennen kuin tontti on merkitty kiinteistö-

5 § 

Rakennusluvan myöntäminen ennen tonttija-
on laatimista ja tontin lohkomista 

(kumotaan) 
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rekisteriin. 
 

7 § 

Asetuksenantovaltuus 

Valtioneuvoston asetuksella säädetään: 
1) kokeiluun liittyvistä, paloturvallisuuden 

takia välttämättömistä rakentamismääräyksis-
tä; 

2) tonttijaon laatimisesta Jyväskylän kau-
pungissa. 

7 § 

Asetuksenantovaltuus 

(kumotaan) 

 
8 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2011 ja on voimassa 1 päivään tammi-
kuuta 2014. 

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin. 
— — — — — — — — — — — — — —  

8 § 

Voimaantulo 

Tämä laki on voimassa 31 päivään joulu-
kuuta 2018. 

(2 mom. kumotaan) 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 ——— 

Tämä laki tulee voimaan …päivänä 
…kuuta 201…. 

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
lutta lain 4 §:ää sovelletaan asiaan, joka on 
tullut vireille ennen tämän lain voimaantu-
loa. 

——— 
 

 
 


