
Lausuntopalvelun kysymykset word-muodossa lausunnonantajille tiedoksi. Lausunnossa 
pyydetään noudattamaan tätä jaottelua.
Sulje kaikki väliotsikot

 Lausuntopyyntö
 Lausunnonantajien lausunnot: 0 



Lausuntokohtia: 3

Lausunnonantajan lausunto

o Huomioita alueidenkäytön kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1-16, 37-40)

o Huomioita kaavojen toteuttamisen kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1, 17-24, 37-40)

o Huomioita rakentamisen kokonaisuudesta (erityisesti luvut 1, 25-36, 37-40)



Lausuntokohtia: 8

Kysymyksiä lausunnonantajille
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o Lakiuudistuksen valmistelun aikana käydyissä keskusteluissa on ollut esillä myös 
maakuntakaavaa koskeva vaihtoehtoinen malli.
 
Vaihtoehtoisen mallin oleellisin ero lakiehdotukseen olisi se, että 
maakuntakaavan oikeusvaikutuksia ei rajattaisi laissa vaan maakuntakaava olisi nykyiseen 
tapaan kokonaisuudessaan oikeusvaikutteinen. Vaihtoehtoinen malli olisi oikeusvaikutusten 
osalta pääosin nykyisen lain kaltainen, mutta malli ei kuitenkaan sisältäisi nykyisen lain mukaista 
maakuntakaavan toteuttamisen edistämisvelvoitetta.
 
Myös vaihtoehtoisessa mallissa maakuntakaavassa olisi esitettävä aluerakenteen, 
liikennejärjestelmän ja liikenneverkon sekä viherrakenteen kehittämisen periaatteet, ja lisäksi 
maakuntakaavassa voitaisiin esittää myös muita maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia 
asioita. Vaihtoehtoisen mallin mukaan maakuntakaavassa esitettävistä asioista 
kuitenkin rajattaisiin laissa nimenomaisesti pois yksittäisen kunnan yhdyskuntarakenne. 
Yksittäisen kunnan yhdyskuntarakenteeseen kuuluvia asioita ei olisi siten mahdollista sisällyttää 
maakuntakaavaan vaan ne ratkaistaan kuntakaavoituksessa.
 
Lausunnonantajia pyydetään esittämään näkemyksensä myös vaihtoehtoisesta mallista.

o Luonnoksessa ehdotetaan toteuttamismaksun (nykylain kehittämiskorvaus) maksuvelvollisuuden 
alarajaksi 250 kerrosneliömetriä (142 §). Tontinomistajan on maksettava maksu kunnalle, jos 
kunta vaatii maksun laissa säädetyin menettelyin. Jos asemakaavoituksen tuoma 
lisärakennusoikeus jää tätä pienemmäksi, ei maksuvelvollisuutta ole. Nykylaissa vastaava alaraja 
on 500 kerrosneliömetriä.
 
Lisäksi luonnoksessa esitetään maksun maksimimääräksi 70 %:ksi tontin arvonnoususta (144 §). 
Tontinomistajan olisi maksettava tämä määrä kunnalle, jos kunta vaatii maksua laissa säädetyin 
menettelyin. Maksun toisena ylärajana ovat nykyiseen tapaan ne kunnalle aiheutuvat 
yhdyskuntarakentamisen kustannukset, joita asemakaava-alueen toteuttaminen sille aiheuttaa.

Kunnanvaltuusto voi nykyiseen tapaan päättää, että kunnassa tai sen osa-alueella 
kerrosneliömetreihin perustuva alaraja on korkeampi ja maksun maksimimäärä matalampi kuin 
laissa säädetty.
 
Lain valmistelun aikana on ollut esillä muitakin raja-arvoja. Maksuvelvollisuuden syntymisen 
rajan osalta esillä  on ollut 0 - 500 kerrosneliömetriä ja arvonnousuun perustuvan maksun 
enimmäismäärän osalta 60 - 80 % . Mitä näistä pidätte sopivimpana?

o Maksuvelvollisuuden alkamisen raja (kerrosneliömetriä
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o Kunnalle maksettavan maksun maksimimäärä tontin arvonnoususta (% arvonnoususta)

60 (nykylaki)

70 (esitys)

80

Muu 

 

o Erityisharkinta-alueen sijoittamisluvan lupaedellytyksissä ollaan palaamassa oikeusharkinnasta 
rakennuslain aikaiseen tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Miten lupaedellytykset pitäisi kirjoittaa, 
jotta: 
a. tuomioistuimen kannalta kunnan myöntämä lupa on mahdollista pitää voimassa eikä lupa 

mene valituksen johdosta nurin oikeudessa automaattisesti esimerkiksi siksi, että luvalla 
käsitellään vain yhden rakennuspaikan, eikä sitä ympäröivien alueiden tilanne?

b. kunnan kannalta on mahdollista evätä lupa esimerkiksi siksi, että kyseinen rakentamisen 
lievealue on suunniteltava kaavoituksellisesti kokonaisuutena?

o Miten päävastuullisen toteuttajan toteutusvastuuta koskevan pykälän perustelut pitäisi kirjoittaa, 
jotta niistä kävisi kyllin selkeäasti ilmi, että allianssimallin tai muiden yhteistoiminnallisten 
toteutusmuotojen käyttäminen on hankkeessa mahdollista?



o Millaisia ja kuinka suuria taloudellisia vaikutuksia näette päävastuullisen toteuttajan 
toteutusvastuun aiheuttavan kuluttajille?

o Olennaisten teknisten vaatimusten vaatimustasoa ei ole lähtökohtaisesti muutettu kaavoitus- ja 
rakentamislaissa lukuun ottamatta luonnonvalon johtamista asuintilaan. Miten asumista ja 
majoitusta koskevia olennaisia teknisiä vaatimuksia pitäisi mielestänne muuttaa ottaen huomioon 
kalustettujen asuntojen vuokraus ja Airbnb-toiminta?

o Millaisia vaikutuksia näette ehdotettujen muutosten aiheuttavan?

o Voit jättää liitteitä lausunnon yhteyteen. Sallittuja tiedostoformaatteja ovat: pdf, doc, docx, xls, 
xlsx, ppt, pptx, csv, txt, rtf, zip, jpg, jpeg, png, gif and tif. Liitetiedostojen koko tulee olla pienempi 
kuin 50 Mb.

  


