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Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnos on valmistunut esiteltäväksi osallisille. Kaavakartan, 
kaavamerkintöjen ja -määräysten sekä selostuksen lisäksi valmisteluvaiheessa laaditaan erilaisia 
kaupunkirakenteen, ympäristön ja liikenteen selvityksiä. Näiden selvitysten, analyysien sekä vaikutusten arvioinnin 
on tarkoitus tukea ja havainnollistaa kaavan ratkaisua. Tieto on tarkoitettu kaikille osallisille, päätöksentekijöille ja 
suunnittelijoille.

Tässä loma-asumista käsittelevässä selvityksessä on kuvattu loma-asumisen alueet Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaavan suunnittelualueella. Lisäksi on käsitelty yleisesti muun muassa loma-asuntoalueiden sijaintia yleiskaava-
aluella, loma-asumisen vaikutuksia sekä tulevaisuusnäkymiä.

Toivon teille kiinnostavia lukuhetkiä tämän selvityksen parissa!
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1. LOMA-ASUNTOALUEET ESPOON POHJOIS- JA KESKIOSISSA

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) on aiemmista Espoon yleiskaavoista poiketen strateginen yleiskaava. 
Strategisessa yleiskaavoituksessa pyritään keskittymään alueidenkäytön päälinjoihin ja yleiskaava esitetään yleispiirteisesti.  
Strategiselle yleiskaavoitukselle on tyypillistä pyrkimys pitkän aikavälin linjaratkaisujen tekemiseen.

Yleiskaava-alue kattaa yli kolmanneksen Espoon pinta-alasta ja alueelle sijoittuu niin urbaaneja kaupunkiympäristöjä kuin 
tärkeitä luontoarvojakin. Alueella varaudutaan noin 60 000 uuteen asukkaaseen ja 11 000 uuteen työpaikkaan vuoteen 
2050 mennessä.  Väestönkasvun vuoksi yleiskaavassa varaudutaan erilaisiin kehittämissuuntiin ja mahdollistetaan samalla 
kestävien liikennemuotojen käyttö. 

Voimassa olevien yleiskaavojen loma-asuntoalueet (Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I ja Espoon pohjoisosien yleis-
kaava osa II) on esitetty kaavakartalla ottaen samalla huomioon yleiskaavan strateginen luonne. Kaavassa pyritään esittä-
mään kaikki aluevaraukset vähintään 4 hehtaarin suuruisina ja tämä tarkoittaa joidenkin voimassa olevien kaavojen pienten 
loma-asuntoalueiden esittämistä jonain muuna aluevarauksena. (Kartat 1-2, liitteet 1-2) Kaava-alueelle ei osoiteta uusia 
loma-asuntoalueita. Kaavan yleismääräyksissä todetaan että mikäli kaupunginvaltuuston hyväksyessä yleiskaavan kiinteistöl-
lä on asuin- tai lomarakennus, se säilyttää rakennusoikeutensa ja se voidaan korvata uudella. 

Kartta 1. RA-/ RA2-alueet rajattuina voimassa olevien (10/ 2017) yleiskaavakarttojen päälle (vasen) ja Espoon pohjois- ja keskiosien 
yleiskaavan luonnoksen päälle (oikea). Taustakarttojen värit himmennetty (50 %). 
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Kartta 2. PYK I- ja PYK II- kaavoissa esitetyt loma-asuntoalueet rajattuina mustalla. Alueet, joiden kaavamerkintä on Espoon pohjois-ja 
keskiosien yleiskaavaluonnoksessa esitetty muutettavan muuhun kuin loma-asumiseen, on ympyröity. 
Taustalla Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan luonnos. 
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1.1 KAAVARATKAISUN PERUSTEET

Perusteina kaavakartalla esitetyille alueille ja uuden lomarakentamisen osoittamatta jättämiselle ovat seuraavat tekijät:

•  Maakuntakaava

•  Yleiskaavan sisältövaatimukset (Maankäyttö- ja rakennuslain 39 §)

•  Espoon strategia

•  Espoon kaupungin kaavatyölle asettamien linjausten ja Vision 2050 noudattaminen:

• tavoitteena kaupungin täydennysrakentaminen,

• tavoitteena kestävien liikkumismuotojen korostaminen alueiden suunnittelussa ja täydennysrakentamisessa,

• tavoitteena siniviherrakenteen turvaaminen ekologisena ja toiminnallisena kokonaisuutena.

Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain 39 § mukaan otettava huomioon yleiskaavaa laadittaessa. Espoon 
loma-asuminen sijoittuu pääosin maakuntakaavan virkistysalueille, joten loma-asuntorakentamisen lisääminen alueella olisi 
ristiriidassa maakuntakaavan kanssa. Maakuntakaavan merkinnöistä Espoon lomarakentamisen alueilla kerrotaan tarkemmin 
luvussa 2.1.

Maankäyttö- ja rakennuslain 39 § mukaan yleiskaavassa tulee ottaa huomioon muun muassa yhdyskuntarakenteen toi-
mivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys sekä ympäristöhaittojen vähentäminen (taulukko 1). Tutkimusten mukaan 
loma-asuminen lisää muun muassa henkilöautoilua ja osa loma-asunnoista on aktiivisessa käytössä ympäri vuoden (FCG 
2016; Hiltunen ym. 2014). Espoon loma-asumisen alueet keskittyvät Pohjois-Espooseen järvien rannoille. Samalla palvelut ja 
Espoon vakinainen asuminen keskittyvät toisaalle. Loma-asumisen voidaan nähdä sekä lisäävän päästöjä että hajauttavan 
Espoon yhdyskuntarakennetta. Näin ollen loma-asumisen lisäämisen voidaan katsoa olevan ristiriidassa maankäyttö- ja 
rakennuslain 39 § kanssa. 

Espoon kaupunki on asettanut strategiassaan tavoitteita muun muassa täydennysrakentamiselle ja  kestävyydelle (Espoo-ta-
rina). Espoon aluetta on tavoitteena täydennysrakentaa ja asukkaille halutaan tarjota kestäviä liikkumismuotoja. Samalla 
viheralueiden merkitystä painotetaan: Espoon kaupungin tavoitteena on lähiympäristön luontohyötyjen ja virkistysmahdolli-
suuksien kasvattaminen. Vuosille 2017-2021 on laadittu Kestävä Espoo-kehitysohjelma, jonka yhdeksi tavoitteeksi on asetettu 
espoolaisten liikkumisen sujuvoittaminen ja monipuolistuminen.

Yleiskaavaluonnoksen maankäyttöratkaisuin pyritään vastaamaan Espoon tavoitteisiin parhaalla mahdollisella tavalla. 
Yleiskaavaluonnoksessa esitettävä uusi asuminen tukeutuu jo olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Hajarakentamista 
vältetään.

Asuminen on keskitetty yleiskaavaluonnoksessa joukkoliikenteeseen tukeutuville alueille ja yleiskaava-alueelle muodostuu 
muun muassa rataan tukeutuvia kylä-kaupunkeja. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 2050 -vision mukaan voimak-
kain uusi rakentaminen sijoittuu Histan ja Mynttilän uusien asemien ympäristöön sekä pikaraitiotielinjauksen varrelle Kalajär-
velle asti (Visio 2050-raportti). Loma-asuntojen ollessa usein käytössä merkittävän osan vuotta niin sanottuina kakkosasun-
toina ja loma-asumisen sijaitessa kestävien liikkumismuotojen kannalta hankalissa paikoissa, ei loma-asumisen lisääminen tue 
Espoon tavoitteiden tai Vision 2050 tavoitteiden saavuttamista. Loma-asumisen lisäämiselle siten ole nähty perusteita.
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Väestönkasvun myötä virkistyalueiden merkitys korostuu. Maankäyttö- ja rakennuslain (39 §) mukaan asukkaille tulee tarjota 
turvallinen ja terveellinen elinympäristö sekä riittävästi virkistykseen soveltuvia alueita. Uusien voimakkaan asuinrakentamisen 
alueiden läheisyydessä on siten painetta lähivirkistykseen soveltuvien alueiden lisäämiselle. Myös ranta-alueiden virkis-
tyskäyttöpaine tulee kasvamaan tulevaisuudessa ja loma-asuntojen sijoittuminen rannoille on usein luontoa kuormittavaa. 
Yleiskaavan vision mukaan vuonna 2050 alueen vesistöt ovat hyvässä ekologisessa tilassa ja niiden virkistyskäyttöarvot 
ja luonnon monimuotoisuus on turvattu (Visio 2050-raportti). Loma-asuminen päästöineen voi pitkällä aikavälillä rajoittaa 
kaupunkilaisten mahdollisuutta rantojen  ja muiden alueiden virkistyskäyttöön sekä heikentää luonnon monimuotoisuutta. 
Maankäyttö- ja rakennuslain tuomien velvoitteiden sekä Espoon kaupungin asettamien tavoitteiden täyttymisen kannalta on 
tärkeää säilyttää rakentamattomia rantoja ja yhtenäisiä viheralueita. Siten loma-asumisen lisäämiselle ei ole nähty perusteita 
tämänkään vuoksi. 

Taulukko 1. Maankäyttö- ja rakennuslaki 39 §

 Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon:

 1) yhdyskuntarakenteen toimivuus, taloudellisuus ja ekologinen kestävyys;

 2) olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyväksikäyttö;

 3) asumisen tarpeet ja palveluiden saatavuus;

 4) mahdollisuudet liikenteen, erityisesti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen, sekä energia-, vesi- ja jätehuollon           
      tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen ympäristön, luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla;

 5) mahdollisuudet turvalliseen, terveelliseen ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoiseen elinympäristöön;

 6) kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytykset;

 7) ympäristöhaittojen vähentäminen;

 8) rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen; sekä

 9) virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyys.
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2. LOMA-ASUNTOALUEIDEN NYKYTILANNE

2.1. LOMA-ASUNTOALUEIDEN SIJAINTI SUHTEESSA MAAKUNTAKAAVAAN

Maakuntakaava ohjaa kunnan kaavoitusta ja muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Suunnittelualueella voimassa 
olevissa maakuntakaavoissa ei ole erikseen osoitettu loma-asumiseen liittyviä merkintöjä. Espoon pohjois- ja keski-osien lo-
ma-asuminen sijoittuu maakuntakaavassa pääosin virkistysalueille, mutta myös raideliikenteeseen tukeutuvien taajamatointo-
jen alueille, taajamatoimintojen alueille sekä alueille, joille ei ole osoitettu käyttötarkoitusta. (Kartta 3 kaavamääräyk-sineen) 
Alueet, joille ei ole osoitettu käyttötarkoitusta, on esitetty kartalla valkoisina ja tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden 
ja niitä tukevien sivuelinkeinojen käyttöön.

Kartta 3. Maakuntakaavojen yhdistelmä sekä Espoon loma-asuntoalueet yleiskaavan alueella. 
Lähde: WMS rajatietopalvelu 
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2.2. LOMA-ASUNTOALUEIDEN SIJAINTI SUHTEESSA VOIMASSA OLEVAAN YLEISKAAVAAN

Suunnittelualue käsittää kokonaisuudessaan Espoon pohjoisosien yleiskaavan osan I (PYK I)  voimassa olevan alueen ja 
alueita Espoon pohjoisosien yleiskaavasta osa II (PYK II) sekä Espoon eteläosien yleiskaavasta (EEYK) Espoonkartanon 
alueen, jota rajaa etelässä Kehä III ja lännessä Lapinkyläntie. Kaava-alueeseen kuuluu lisäksi Lahnuksen ampumaradan alue 
sekä Kauklahdessa Espoon etelä-osien yleiskaavassa vahvistamatta jäänyt alue, joissa ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. 
(Kartta 4) 

Kartta 4. Voimassa olevat yleiskaavat Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueella.
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Espoon lomarakentamisen alueet sijoittuvat yleiskaavassa järvien rannoille. Espoon pohjoisosien lainvoimaisten yleiskaavojen 
(PYK I ja PYK II) alueella on yhteensä 47 loma-asumisaluetta (RA, RA-2). Niistä 34 kappaletta sijaitsee yleiskaava-alueen 
rajauksen sisällä. Yleiskaavan suunnittelualueen rajaus pitää sisällään PYK:n ohella myös Espoonkartanon alueen, joka on 
osa nykyistä Espoon eteläosien yleiskaavaa (EEYK). Tälle alueelle ei kuitenkaan ole osoitettu yhtään RA-aluetta. 

Yleiskaavan suunnittelualueen sisällä on yhteensä noin 800 olemassa olevaa lomarakennusta, kun koko Espoon alueella 
lomarakennuksiksi rekisteröityjä rakennuksia on kaiken kaikkiaan noin 1800 kappaletta. Näin ollen yleiskaava-alue käsittää 
noin 45 % Espoon lomarakennuskannasta. 

RA- ja RA2-alueiden koko vaihtelee pienimpien alueiden ollessa kooltaan alle hehtaarin ja laajimman alueen ollessa yli 
33 hehtaarin laajuinen. Laajimmat RA-/ RA2-alueet keskittyvät pääasiassa Siikajärven ja Nuuksion pitkäjärven tuntumaan. 
Pienimmät alueet keskittyvät muun muassa Hakjärven ja Velskolan pitkäjärven tuntumaan. Kokonaisuudessaan RA- ja RA2-
alueet painottuvat Espoon pohjoisosiin, järvien rannoille. (Kartta 5)

Kartta 5. RA- ja RA2-alueiden sijoittuminen Espoossa. 
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2.2.1 Voimassa olevien yleiskaavojen kaavamääräykset

Lainvoimaisissa Espoon pohjoisosien yleiskaavoissa (PYK I jas PYK II) loma-asuminen on osoitettu kahdella eri merkinnäl-
lä, RA ja RA2. PYK I- alueella sijaitsee RA-alueita. PYK II-alueella sijaitsee sekä RA- että RA2-alueita. Merkinnät eroavat 
toisistaan siten, että niiden alueilla rakennuspaikkojen lukumäärä on erilainen. RA2-merkintä vaatii kaksi kertaa isomman 
rakennuspaikan kuin RA-merkintä (max. 2 loma-asuntoa per 20 000 m²). Kaavamääräyksin on pyritty rajoittamaan uusien 
lomarakennusten rakentamista. (Kuva 1)

PYK I:sen kaavaselostuksessa (s. 60) vuodelta 1994 todetaan loma-asuntoalueista seuraavasti: 

”…Yleiskaavallisena tavoitteena on 1970-luvulta alkaen ollut, että uutta loma-asutusta ei sallita, ellei ole kyse välitonttien 
käyttöönotosta tai muusta vähäisestä loma-alueen täydentämisestä…Yleiskaavassa loma-asuntoalueiksi (RA) on osoitettu 
loma-asutukseen palstoitetut ja tässä käytössä jo olevat alueet”. (Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I)

PYK II:sen kaavaselostuksessa (s. 40) loma-asuntoalueista taas todetaan seuraavasti: 

”Yleiskaavassa loma-asuntoalueiksi (RA) on pääsääntöisesti osoitettu loma-asutukseen palstoitetut ja tässä käytössä jo olevat 
alueet…on nähty tavoitteellisesti hyväksi sallia olevien loma-asuntojen säilyminen jopa jossain määrin erillisinä samoin kuin 
olevien ympärivuotisten asuntojen säilyminen silloinkin, kun viimemainitut sijaitsevat loma-asuntoalueilla. Nämä tuovat muka-
naan sosiaalista kontrollia...Lomasuntoalueet on tässä yleiskaavan osa II:ssa porrastettu kahteen luokkaan, joista vähemmän 
rakennusoikeutta sisältävää (RA2) on käytetty eräillä näkyvillä maisemakohdilla ja kansallispuistoon rajoittuen”. 
(Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa II)

Kuva 1. RA- ja RA2-merkintöjen selitykset.
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2.2.2 Loma-asunnot yleiskaavojen loma-asuntoalueiden ulkopuolella

Tarkasteltaessa loma-asumiseen osoitettuja rakennuksia huomataan niitä sijaitsevan huomattava määrä RA-alueiden ul-
kopuolella, erityisesti pientalovaltaisilla asuntoalueilla (AP) sekä kyläalueilla (AT). Loma-asuntoja sijaitsee sekä selkeinä 
keskittyminä (Kunnarla, Högnäs, Perusmäki, Kalajärvi, Kolmperä, Siikajärvi) että yksittäisinä rakennuksina. Loma-asuntoja 
sijaitsee myös maa- ja metsätalousvaltai-silla alueilla (M) ja virkistysalueilla (V), mutta ne ilmenevät pääasiassa yksittäisinä ja 
kokonaislukumäärältään pieninä.

RA-alueiden ulkopuolisilla ja loma-asuntoja omaavilla alueilla loma-asunnot käsittävät joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta 
alle 25 % koko alueen rakennuskannasta. Kaavamerkintäalueita, joilla loma-asuntojen osuus rakennuskannasta on yli puolet, 
on yhteensä 36 kappaletta. Näistä alueista kuusi (6) kappaletta on asumiseen osoitettuja alueita (AP, AT).  Muilla merkintä-
alueilla, pääasiassa M- ja V-alueilla, suuri osuus juontuu yksittäisistä lomarakennuksista pinta-alaltaan suurilla alueilla, joilla 
on vain vähän rakennuksia (kartat 6-7). 

Kartta 6. Lomarakennukset RA-/ 
RA2-alueiden ulkopuolella. 
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Kartta 7. Loma-asuntojen sijainnit Espoossa vuonna 2017. 
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2.2.3 Pysyvä asuminen ja loma-asuminen loma-asuntoalueilla

Suuressa osassa PYK I:sen ja II:sen mukaisia RA-alueita sijaitsee pysyvää asumista. Pysyvän asumisen osuus kaikesta asumi-
sesta (ympärivuotinen asuminen + loma-asuminen) vaihtelee 0 - 100 % välillä keskiarvon ollessa noin 16 %. 

Merkittävimpiin RA-alueen käyttötarkoitusta vasten käyviin alueisiin lukeutuu Nuuksiontien vierellä Pitkäjärven ja Meerlammen 
välissä sijaitsevan pienen noin puolen hehtaarin alue, jonka kahdelle kiinteistölle on rakennettu asuinrakennukset (100 %:sti 
ympärivuotista asumista). Pinta-alaltaan merkittävämmällä, yli 7 hehtaarin Luukinrannan RA-alueella taas 83 % asumisesta on 
ympärivuotista. Muita alueita, joilla on merkittävä määrä vakinaista asumista on yleiskaava-alueen luoteisosaan, Siikajärven 
tuntumaan sijoittuva Soittila (vakinaisen asutuksen määrä 32 %). Alue poikkeaa kuitenkin historialtaan muista RA-/ RA2-alu-
eista, joille on sijoittunut ympärisvuotista asumista: alue on ollut osa Vihdin kuntaa ja kuuluessaan Vihdin kunnalle se on ollut 
haja-asutusaluetta. Alue on sittemmin liitetty Espooseen. (Kartta 8)

Suurin osa lomarakennuksista sijoittuu RA-/ RA2-alueiden ulkopuolelle. Lomarakennuksia on RA-/ RA2-alueiden sisäpuolella 
noin 415 kappaletta, kun niitä on RA-/ RA2-alueiden ulkopuolella yhteensä noin 500 kappaletta (taulukko 2). Loma-asu-
miseen osoitettujen rakennusten määrä yleiskaavan suunnittelualueen loma-asuminen alueilla vaihtelee 0-51 rakennuksen vä-
lillä. Sellaisia RA-alueita, joilla ei ole lomarakennuksia, on vain kolme kappaletta. Kyseisten alueiden yhteenlaskettu pinta-ala 
jää noin kolmeen hehtaariin. 

Taulukko 2. Lomarakennusten sijoittuminen eri kaavamerkintöjen alueille (PYK I, PYK II, Espoon 
pohjois- ja keskiosien yleiskaava) 
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Kartta 8. Pysyvään asumiseen rekisteröidyt asuinrakennukset loma-asuntoalueilla Espoossa vuonna 2017. 
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Kartasta 9 voi tarkastella loma-asuntoalueiden sijaintia yleiskaavan suunnittelualueen rajauksella ja lomarakennuksien 
sijainteja suhteessa RA-/RA2-alueiden sijainteihin. Merkittävin keskittymä RA-alueita sijaitsee Siikajärven kaupunginosassa 
sijoittuen vain osittain yleiskaavan suunnittelualuelle. Suunnittelualueeseen kuuluvalla Espoon eteläosien yleiskaavan alueella 
ei ole RA-alueita, mutta kyseisellä alueella sijaitsee kuitenkin 36 lomarakennusta. 

Yleiskaava-alueella väestö on keskittynyt vahvasti Espoon keskukseen ja sen välittömään läheisyyteen. Pieniä keskittymiä on 
lisäksi kaava-alueen itäisissä osissa (Espoon keskus - Karvasmäki - Järvenperä - Vanhakartano - Niipperi - Kalajärvi). Väestö-
keskittymien alueella ei sijaitse RA-alueita eikä merkittäviä RA-alueiden ulkopuolisia lomarakennuksien keskittymiä (kartta 10).
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Kartta 9. Lomarakentamisen tiheys ja RA-alueiden sijainti Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan rajauksella 
(Kernel-estimointi, 50x50m ruudut).

Yleiskaavarajaus
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Kartta 10. Väestöntiheys suhteessa RA-alueisiin ja lomarakennuksiin Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan alueella 
(Kernel-estimointi, 50x50m ruudut).

Yleiskaavarajaus
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2.3 ASEMAKAAVAT LOMA-ASUNTOALUEILLA

Tulevan yleiskaavan alueella ei ole voimassa olevia lomarakentamisen asemakaavoja eikä alueelle ole tarkoitus kaavoittaa 
loma-asumisen alueita.

2.4 MAANOMISTUS JA ALUEIDEN RAJAUTUMINEN

Lähes kaikki loma-asumisen alueet ovat yksityisessä omistuksessa.
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3. LOMA- ASUMINEN

Vuoden 2016 Mökkibarometrin mukaan ”mökillä tarkoitetaan loma- asumiskäyttöön rakennettuja loma-asuntoja tai niiksi 
muuttuneita, veroilmoituksessa ilmoitettuja vakinaisen asumisen asuntoja sekä muita mökkikäyttöön ilman veroviranomaisille 
tehtyä ilmoitusta tosiasiallisesti siirtyneitä alun perin vakituiseen asumiseen tai muihin tarkoituksiin rakennettuja rakennuksia” 
(FCG 2016). Tilastokeskuksen mukaan ”kesämökillä tarkoitetaan kiinteästi sijaintipaikalleen rakennettua vapaa-ajan asuinra-
kennusta tai asuinrakennusta, jota käytetään loma- tai vapaa-ajan asuntona. Liiketoimintaa palvelevia lomamökkejä, lomaky-
lien rakennuksia ja siirtolapuutarhamökkejä ei lueta vapaa-ajan asuinrakennuksiksi” (SVT 2017). 

Loma-asunnot voidaan luokitella kolmeen ryhmään riippuen niiden soveltumisesta ympärivuotiseen käyttöön. Arviolta kol-
mannes Suomen loma-asunnoista soveltuu ympärivuotiseen käyttöön, hieman alle 50 % kevät-, kesä- sekä syyskäyttöön ja 
hieman alle 25 % asunnoista soveltuu ainoastaan kesäaikaiseen käyttöön (FCG 2016). 

Loma-ajan asuntojen käyttö on Suomessa hyvin yleistä, ja se liittyy kansallisessa kulttuurissa maaseudulle ja luonnolle annet-
tuun erityiseen merkitykseen sekä maan hyvinvointivaltiokehitykseen 1900-luvulla (Pitkänen 2008). Yli puolet suomalaisista 
mökkeilee, ja loma-asunnot ovat maan suosituin matkailumajoituksen muoto (Adamiak ym. 2015). Kaupunkilaiset käyttävät 
loma-asuntoja huomattavasti maaseudulla asuvia enemmän ja suurin osa (noin 80 %) suomalaisista loma-asunnoista sijait-
see rannalla (Strandell & Hall 2015; Strandell ym. 2015). 

3.1 LOMA-ASUMISTA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Suomessa ei ole erillistä loma-asumista koskevaa lainsäädäntöä, vaan siihen vaikuttaa useiden hallinnonalojen ohjaus ja 
sääntely (Rinne ym. 2014). Loma-asuntoalueiden muodostumista ja rakentumista ohjataan karkealla tasolla valtakunnallisissa 
alueidenkäyttötavoitteissa (VAT) ja maakuntakaavassa sekä tarkemmin yleis- ja asemakaavoituksella. Kunta voi ohjata loma-
rakentamista myös rakennusjärjestyksessään. Voimassa olevien valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan ”aluei-
denkäytön suunnittelussa rantaan tukeutuva loma-asutus on suunniteltava siten, että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden 
ranta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viihtyisyys”.

Maankäyttö- ja rakennuslain 73 § mukaan laadittaessa yleiskaavaa tai asemakaavaa pääasiassa loma-asutuksen järjestä-
miseksi ranta-alueelle on sen lisäksi, mitä yleis- tai asemakaavasta muutoin säädetään, katsottava, että suunniteltu rakentami-
nen ja muu maankäyttö sopeutuu rantamaisemaan ja muuhun ympäristöön. Luonnonsuojelu, maisema-arvot, virkistystarpeet, 
vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesistön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan muutoinkin huomioon. 
Lisäksi ranta-alueille tulee jäädä riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 

Ranta-asemakaavasta on muutoin voimassa, mitä asemakaavasta säädetään. Asemakaavan ajantasaisuutta koskeva sää-
dös (MRL 60 §) ei kuitenkaan koske ranta-asemakaavaa.

Maankäyttö- ja rakennuslain 117g § todetaan, että pykälän vaatimuksia rakennuksen energiatehokkuudesta ei sovelleta 
2) loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennukseen, joka on tarkoitettu käytettäväksi vähemmän kuin neljän kuukauden ajan 
vuodessa. 117g § vaatimuksia sovelletaan aina kun rakennus muutetaan vapaa-ajanasunnosta ympärivuotiseksi asunnoksi. 

Loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiseen edellyttää rakennuslupaa (MRL 125 §).

Keväällä 2015 uudistuneen Maankäyttö- ja rakennuslain 129 a §:n myötä kunta voi halutessaan helpottaa käyttötarkoituk-
sen muutoksia osoittamalla rakennusjärjestyksessään alueet, joilla loma-asunnon muuttaminen pysyvään asuinkäyttöön ei 
edellytä poikkeamispäätöstä tai suunnittelutarveratkaisua ennen rakennuslupaa. Rakennusjärjestyksen määräys voi koskea 
vain alueita, joilla ei ole voimassa asema-kaavaa tai oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Espoon ollessa yleiskaavoitettu, ei lain 
uudistaminen muuta Espoon tilannetta oleellisesti.

Espoon kaupunki säätelee loma-ajan asumista myös rakennusjärjestyksessään, joka on tullut voimaan 1.1.2012. Tarkempaa 
tietoa rakennusjärjestyksen sisällöstä saa osoitteesta http://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Rakentaminen/
Rakennusvalvonta/Espoon_kaupungin_rakennusjarjestys(7113).
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3.2 LOMA-ASUMISEN VAIKUTUKSIA

Loma-asuntojen käyttäjät elävöittävät loma-asuntojensa sijaintipaikkakuntia kasvattamalla paikkakuntien väestömääriä eten-
kin lomakausina, jolloin he myös lisäävät palvelujen ja infrastruktuurin kysyntää, edistävät yhteisöllistä hyvinvointia ja sosiaalis-
ta pääomaa. Loma-asumisen ei arvioida aiheuttavan juurikaan negatiivisia sosiaalisia vaikutuksia ja merkittävimmäksi haitaksi 
koetaan sesongin ulkopuolella tyhjenevät kiinteistöt (Adamiak ym. 2015). Lisääntyvä loma-asuminen tuo mukanaan kuitenkin 
haitallisia ympäristövaikutuksia (Hiltunen ym. 2013).

3.2.1 Positiiviset vaikutukset

Loma-asuntojen käyttäjät kaipaavat mökkipaikkakunnaltaan ennen kaikkea päivittäistavarapalveluita, kuten ruokakauppaa, 
mutta myös palo- ja pelastustoimi sekä terveydenhoitopalvelut ovat tärkeitä (Adamiak ym. 2015). Loma-asuntojen käyttäjien 
useimmin käyttämät palvelut ovat ruokakaupat (92 %) ja jätehuoltopalvelut (82 %) (FCG 2016). Paikallisia palveluiden käyttö 
ei ole kovin monipuolista ja loma-asunnoilla aikaa viettävät eivät osallistu useinkaan esimerkiksi paikallisyhdistysten toimin-
taan.

Kuntien viranhaltijat arvioivat paikallisen elinkeinoelämän saamien sekä verojen ja maksujen tuomien tulojen olevan maan 
ja kiinteistöjen arvon säilymisen ja nousemisen ohella loma- asumisen merkittävimpiä positiivisia taloudellisia vaikutuksia. 
Viranhaltijat arvioivat loma-asumisen tuottavan positiivisia talousvaikutuksia kuitenkin erityisesti kuntakeskusten ulkopuolella 
ja syrjäseuduilla. Loma-ajan asumisen negatiivisia taloudellisia vaikutuksia syntyy kysynnän kausittaisuudesta sekä kunnan 
ulkopuolisten palveluiden käytöstä. Kunnalle aiheutuu kustannuksia myös hajautuvan yhdyskuntarakenteen edellyttämien 
palveluiden ja infrastruktuurin ylläpidosta. Useat viranhaltijat arvioivat kunnan hyötyvän, jos osa loma-asukkaan tuloveroista 
maksettaisiin mökkikuntaan (Adamiak ym. 2015).  

3.2.2 Negatiiviset vaikutukset

Loma-asumisen ympäristöllisiä vaikutuksia on usein vaikea eritellä tai osoittaa ilmiön hajautuneen luonteen takia (Hiltunen ym. 
2013). Haitallisia vaikutuksia syntyy esimerkiksi yksityisautoilun lisääntymisestä, vallitsevista kulutustottumuksista ja loma-asun-
tojen modernisoitumisesta (Hiltunen ym. 2014). Erityisesti ranta-alueilla jätevedet muodostavat ongelman ympäristön kannal-
ta: noin 30 % loma-asunnon päärakennuksen jätevesistä ja noin 40 % saunan pesuvesistä lasketaan suoraan lähimaastoon. 
(FCG 2016)

Kuntien viranhaltijat ovat arvioineet loma-ajan asumisen ympäristövaikutukset taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia negatii-
visemmiksi. Viranhaltijat arvioivat loma-asumisen negatiivisimmaksi vaikutukseksi rantojen rakentamisen. Useat kunnat mainit-
sivat negatiivisiksi ympäristövaikutuksiksi myös roskaamisen, yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja tieverkon kuormittumisen, 
vesistöjen ja maaperän saastumisen, maisemaan sopimattoman tai huonolaatuisen rakentamisen sekä maiseman muutoksen. 
(Adamiak ym. 2015)
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4. TULEVAISUUSNÄKYMIÄ

Loma-asuminen mielletään usein itsestään selväksi ja muuttumattomaksi osaksi suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntaa. Useat 
tutkimukset kuitenkin osoittavat, että loma-asunnon käyttöön liittyvät tavat ja kulttuuri ovat monimuotoistumassa. Muutokseen 
vaikuttavat muun muassa kasvava hyvinvointi ja varallisuus, liikkumisen ja vapaa-ajan lisääntyminen, edelleen jatkuva kau-
pungistuminen, vanheneva väestö sekä etenevä teknologinen kehitys (Hiltunen ym. 2013).

Nykyisten loma-asumiseen liittyvien trendien odotetaan tuovan muutoksia loma-asuntojen käyttäjäryhmiin sekä loma-asumi-
sen muotoihin ja sijoittumiseen. Muutoksilla on vaikutuksia niin loma-ajan asujan kotikuntaan kuin loma-asunnon sijaintikun-
taan sekä laajemmin kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Muutokset loma-asumisen tavoissa vaikuttavat maankäytön suunnitteluun ja 
infrastruktuuriin, poliittisiin päätöksiin ja hallintoon sekä julkis- ja yksityistalouksiin ja palvelutuotantoon (Hiltunen ym. 2013).

Yhteiskunnan kaupungistumiskehityksen ja sukupolvierojen on arveltu vähentävän perinteisen loma-asumisen houkuttelevuutta 
uusille sukupolville. Pitkäsen ym. (2014) tutkimus kuitenkin osoittaa, että nuori sukupolvi on jopa vanhempia kiinnostuneempi 
oman loma-asunnon hankkimisesta. Vaikuttaa siltä, että loma-asuminen kiinnostaa myös kaupungistuneita sukupolvia, ja se 
tulee olemaan keskeinen osa nuoremman sukupolven vapaa-ajan viettoa myös tulevaisuudessa.

Vain hyvin harva kotitalouksista (alle 1%) haluaa luopua kokonaan vakituisesta asunnostaan, joten fyysinen liikkuvuus mökki- 
ja kotipaikkakunnan välillä jatkuu, ja mahdollisesti myös lisääntyy tulevaisuudessa (Hiltunen & Rehunen 2014). Liikkumista ja 
liikkumiskäyttäytymistä tulisikin tarkastella urbaaneita alueita laajemmin. Osa kompaktikaupungin eduista heikkenee, jos tiivis 
urbaani asuminen lisää pitkiä vapaa-ajan matkoja (Strandell & Hall 2015).

Matkailun, ja erityisesti matkailun henkilöliikenteen osuus, maailman kasvihuonekaasupäästöistä on huomattava. Toisinaan 
lyhyiden etäisyyksien kotimaanmatkailua on esitetty vaihtoehdoksi runsaasti kasvihuonekaasupäästöjä tuottavalle kaukomat-
kailulle. Adamiak ym. (2016) kuitenkin osoittivat, että loma-asuntojen omistajat ja käyttäjät matkustavat muita vähemmän, 
mutta matkustaessaan he valitsevat tyypillisimmin kaukokohteen. Loma-asuntojen omistajien ja käyttäjien vapaa-ajan liikkumi-
nen tuottaa siis lopulta huomattavasti muita enemmän kasvihuonekaasupäästöjä. Kasvava määrä suomalaisia myös hankkii 
tulevaisuudessa loma-asunnon ulkomailta, millä voi olla vaikutuksia Suomessa sijaitsevien loma-asuntojen käyttöön.  (Adami-
ak ym. 2016)

Suurin osa loma-asunnon omistajista ja käyttäjistä arvioi viettävänsä loma-asunnolla seuraavan viiden vuoden aikana 
vähintään yhtä paljon aikaa kuin tällä hetkellä. Selittävinä tekijöinä loma-asunnolla vietetyn ajan kasvuun ovat muun muassa 
kulkuneuvojen ja saavutettavuuden kehittyminen, paremmat viestintäyhteydet sekä yleistyvä etätyö. Loma-asuntojen varuste-
lutaso myös paranee ja rakennusten koko kasvaa, jolloin loma-asunnolla on entistä mielekkäämpää oleskella. (Hiltunen & 
Rehunen 2014)

Loma-asunnon käytön lisääntyminen kasvattaa liikennettä vakituisen asunnon ja loma-asunnon välillä. Toisaalta liikkumi-
sen määrää saattavat vähentää nousevat polttoainekustannukset ja ympäristötietoisuus sekä vaatimus toisenlaisille va-
paa-ajanviettotavoille ja loma-asunnon omistamiselle, kuten vuokramökeille ja ekotehokkaalle loma-asumiselle. Pitenevät 
loma-asunnolla vietettävät ajanjaksot saattavat vähentää liikkumista vakituisen ja loma-asunnon välillä, mutta lisätä liikkumista 
ja palvelujen käyttöä puolestaan loma-asunnon sijaintipaikkakunnalla (Hiltunen & Rehunen 2014). Loma-ajan asukkaiden 
liikkumisesta johtuva kausittaisuus ja sen vaikutukset tulisikin huomioida kohdealueilla (Adamiak ym. 2015).
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