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6
Asuntotuotantotoimikunnan lausunto hallituksen esitykseksi edus-
kunnalle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

HEL 2016-007592 T 03 00 00

Lausuntoehdotus

Asuntotuotantotoimikunta päättää antaa seuraavan lausunnon kaupun-
ginhallitukselle, koskien maankäyttö- ja rakennuslain muuttamista:

Lausunto

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maankäyttö- ja rakennuslakia. 
Muutoksen tavoitteena on vähentää kaavoitukseen ja rakentamiseen 
liittyvää sääntelyä keventämällä ja selkeyttämällä säännöksiä, sekä li-
sätä rakentamismahdollisuuksia.

Ehdotetut maankäyttö- ja rakennuslain muutokset koskevat muun 
muassa hajarakentamisen helpottamista ja asemakaavoituksen jousta-
voittamista sekä ELY-keskusten roolia kuntien alueidenkäytön ja raken-
tamisen ohjauksessa. Esitys sisältää myös muutoksia vähittäiskaupan 
yksikköjen sijoittamiseen.

Esityksen mukaan yleiskaavan käyttöä rakennusluvan perusteena lisä-
tään ja suunnittelutarvealueisiin liittyviä säädöksiä täsmennetään ja 
joustavoitetaan.

Asemakaavoitusta helpotetaan ja joustavoitetaan mahdollistamalla 
asemakaavan laatiminen myös vaiheittain, sekä laatiminen ja muutta-
minen perustellusta syystä ilman yleiskaavan ohjausvaikutusta, mikäli 
yleiskaava on vanhentunut.

Kuntien mahdollisuuksia päättää rakennusjärjestyksessä vapaa-ajan 
asuntojen käyttötarkoitusten muutoksista lisätään ja maisematyölupa 
yleiskaavojen maa- ja metsätalousvaltaisilta alueilta poistetaan.

ELY-keskuksille kuuluva poikkeamistoimivalta siirretään kokonaan kun-
nille. ELY-keskusten kuntien alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaus 
ehdotetaan poistettavaksi ja valitusoikeus rajattavaksi vaikutuksiltaan 
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviin asioihin. Kaavoitusta 
koskevien viranomaisneuvottelujen määrää vähennettäisiin.

Asuntorakentamiselle esitetyt merkittävimmät muutokset

ELY-keskusten valitusoikeutta ehdotetaan rajattavaksi sen toimialaa 
koskeviin asioihin kaavojen ja rakennusjärjestysten, suunnittelutarve-
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ratkaisujen ja poikkeamispäätösten valtakunnallisesti tai maakunnalli-
sesti merkittäviin asioihin. Maisematyölupia koskeva valitusoikeus pois-
tettaisiin.

Maankäyttö- ja rakennuslain voimassaolon aikana ELY-keskuksen vali-
tukset ovat kohdistuneet valtakunnallisesti noin yhteen prosenttiin ase-
makaavoista. Määrä ei ole välttämättä suuri, mutta esimerkiksi asunto-
tuotannolle kaavan viivästyminen, tai viivästymisen riski, valitusten ta-
kia on haitallista. Viranomaisten välisessä toiminnassa valitusmenette-
lyä luontevampi menettely on ennakkoyhteistyö.

Nykyisen käytännön mukaan asemakaavaa voidaan laatia vaiheittain 
siten, että se käsittää vain maanalaisia alueita, mutta ei muutoin rajat-
tua asiakokonaisuutta tai –kokonaisuuksia koskien. Asemakaavamuu-
toksen laatiminen vaiheittain voisi edistää täydennysrakentamisen ja 
käyttötarkoituksen muutosten toteuttamista. Nykyisin kaavaprosessiin 
ryhtymisen välttämiseksi tämän tapaisia muutoksia pyritään usein rat-
kaisemaan poikkeamisilla.

Myös asemakaavan hyväksymismenettelyyn esitetään muutoksia. 
Maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaan asemakaavan hyväksyy 
kunnanvaltuusto ja valtuuston päätösvaltaa voidaan muiden kuin vaiku-
tukseltaan merkittävien kaavojen osalta johtosäännössä siirtää kunnan-
hallitukselle tai lautakunnalle. Asemakaavaprosessin sujuvoittamiseksi 
esitetään, että valtuuston päätösvaltaa voitaisiin johtosäännössä siirtää 
kunnanhallitukselle tai lautakunnalle myös vaikutukseltaan merkittävien 
kaavojen osalta.

Yhteenvetona hallituksen esitykseen maankäyttö- ja rakennuslain 
muuttamisesta sisältyy myönteisiä piirteitä asuntorakentamisen edistä-
misen kannalta. Painopiste esitettyjen lakimuutosten vaikutuksilla on 
taaja-alueilla.
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