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LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI KAAVOITUS- JA
RAKENTAMISLAIKSI
Khall 338 $

inisteriö pyytää lausu ntoja uo nnoksesta hal itu ksen
esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia.
Uudella kaavoitus- ja rakentamislailla on tarkoitus korvata
voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Lausuntopyyntö
koskee myös samassa yhteydessä esitettyjä muutoksia eräisiin
muihin lakeihin. Lausunto tulee toimittaa lausuntopalveluun tai
ym päristö m nisteriön kirjaamoon vi meistää n 7 .1 2.2021 .
Ym päristöm
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Voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki tuli voimaan vuoden
2000 alussa. Toimintaympäristössä on tapahtunut merkittäviä
muutoksia maankäyttö- ja rakennuslain voimassaoloaikana ja
myös näköpiirissä oleva kehitys haastaa uusiin toimiin. Uudella
kaavoitus- ja rakentamisla la para nnettaisii n sää ntelyn
vaikuttavu utta erityisesti mastonm u utoksen hi litsem iseksi ja
siihen sopeutumiseksi, kiertotalouden edistämiseksi, luonnon
monimuotoisuuden turvaamiseksi, rakentamisen laadun
parantamiseksi sekä alueidenkäytön ja rakentamisen päätösten ja
tietosisällön valtakunnallisen d igitaalisuuden mahdollistamiseksi.
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Esityksen päätavo itteita ovat hal litusohjelman m u ka isesti
hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden
vahvistaminen sekä rakentamisen laadun parantaminen ja
digitalisaation edistäminen. Tavoitteena on lisäksi muun muassa
edistää kaavaprosessin sujuvuutta, vahvistaa kuntien
maapolitiikkaa, parantaa ihmisten osallistumismahdollisuuksia,
edistää rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun
periaatetta ja sähköistä asiointia sekä luoda rakennetun
ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta,
joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja
prosessit tukeutuvat.
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
oi keusvai kutteinen. Vai htoehtoi nen mal i o isi oi keusvai kutusten
osalta pääosin nykyisen lain kaltainen, mutta malli ei kuitenkaan
sisältäisi nykyisen lain mukaista maakuntakaavan toteuttamisen
ed istämisvelvoitetta.
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Myös vaihtoehtoisessa mal issa maa ku ntakaavassa ol isi
esitettävä al uerakenteen, i i kennejä rjestel män ja i i kenneverkon
sekä viherrakenteen kehittämisen periaatteet, ja lisäksi
maakuntakaavassa voitaisiin esittää myös muita maakunnan
kehittämisen kannalta tarpeellisia asioita. Vaihtoehtoisen mallin
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maakuntakaavassa esitettävistä asio ista
kuitenkin rajattaisiin laissa nimenomaisesti pois yksittäisen
kunna n yhdyskunta raken ne. Yksittäisen kunna n
yhdyskuntarakenteeseen kuuluvia asioita ei olisi siten mahdollista
sisällyttää maakuntakaavaan vaan ne ratkaistaan
kuntakaavoituksessa.
m u kaan

Lausunno nantajia pyyd etään esittämään näkemyksensä myos
vaihtoehtoisesta mallista.

Valmistelija:

Jyri Sarkkinen, kunnanjohtaja, p.044 706 4447

Päätösehdotus:

Kj: Kunnanhallitus päättää antaa lausuntonaan
ympäristöministeriölle, että se ei näe rakennuslain muuttamista
esitetyn kaltaisena perusteltuna.

Päätös:

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti
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KAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT

OI

Kieltojen
perusteet

tä342

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua taitäytäntöönpanoa.
Pykälät: 331, 332,333, 334, 337 , 340, 341
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntal ain 134 $:n 1 mom. mukaan kirjallinen
oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin e i saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät: 329, 330,335, 336, 338, 339
HVaIL 3 $:n 1 mom.imuun lainsäädän nön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea
muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATI MUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
OikaisuViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
vaatimus-

viranomainen

Humppilan kunnanhallitus
Kisakuja 2
31640 Humppila

ja -aika

339
335 336
ät: 329
päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14
Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon 7 päivä n kuluttua
pöytäkirja n nähtävänäolopäivästä.

Pöytäkirja on nähtävillä yleisessä tietoverkossa 7 .12'2021. (7+14)

Tiedoksianto
asianosaisellel)

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Johanna Kuronen
Hallintosihteeri
Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntal aki 139 $)
annettu postin kuljetettavaksi 8. 1 2-2021

Asianosainen

Johanna Kuronen
Hallintosihteeri
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus peru steineen ja se on
tekijän allekirjoitettava

Liitetään pöytäkirjaan
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VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen ja
valitusaika

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta
kunnallisvalituksin väin se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on
oikaisuvaati m uksen johdosta m u uttunut, saa päätökseen hakea m uutosta
asianosainen sekä kunnan äsen
kunnallisvalituksin
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
puhelin 029 56 42200 (vaihde)
faksi 029 56 42269
hameenlinna.hao@oikeus.fi

Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika
7+30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika
7+30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite:

Pykälä

Valitusaika 7+30 Päivää

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen Perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava.
Jos ainoästaan laatijä on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan
ammatti, asuinkunta ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on
luettava

Valitusasiakirjojen
toimittaminen

Valituskirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Pykälät
Valitusasiakirjat vöi toimittaa myös: nimi, osoite ja
1): nimi, osoite ja
Pykälät
Valitusasiakiryat on toimitettava

postiosoite
postiosoite

Yksityiskohtai nen oi kaisuvaatim usohje/val itusosoitus li itetään
notteeseen
Liitetään pöytäkiriaan
valitusviranom aiselle
kuin
muulle
toimitettava
) Jos
Lisätietoja

