
Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen 
muutos vakituiseksi asuinrakennukseksi
Bromarvin alueella on noin 400 vakituista asukasta, mutta kuluneen vuoden aikana 
vähintään yhtä moni on asunut vapaa-ajanasunnossaan ja/tai tehnyt etätöitä Bromarvista 
käsin pandemiarajoitusten vuoksi. Osa asuu asuinrakennuksessa (rakennus, jonka 
käyttötarkoitus on asunto), mutta jota tällä hetkellä käytetään vapaa-ajan asuntona. 
Hieman useampi asuu vapaa-ajan asunnossa, jonka käyttötarkoitus on rakennusluvan 
mukaan vapaa-ajan asunto.

Vapaa-ajan asunnossa asuminen vuoden ympäri on täysin laillista, mutta mikäli haluaa 
Raaseporin asuinkunnakseen ja saada vakituisen osoitteen Bromarvista, sovelletaan eri 
sääntöjä riippuen siitä mikä asunnon käyttötarkoitus on, sijaitseeko se ranta-alueella (= 
kiinteistön rajapyykki on lähempänä kuin 200 metriä rannasta), Bromarvin osayleiskaava-
alueella tai haja-asutusalueella.

Kun asunnon haluaa muuttaa vakituiseksi asunnoksi viranomaiset arvioivat, kuinka asunto
sopii olemassa olevaan asutukseen ja palvelurakenteeseen. Tarkoituksenmukaisuuden 
arviointi siis määrää, mitä valtiolliset viranomaiset päättävät asutuksen keskittämisestä 
kyliin ja taajamiin. Kuntien näkemys haja-asutusalueiden asuttamiseen on yleensä hieman
joustavampaa, ja Raaseporissa on aloitettu strategiatyö niiden alueiden määrittämiseksi, 
joissa kunta haluaa helpottaa asuttamista. Vakituinen saarilla asuminen hyväksytään vain 
poikkeustapauksissa. Kaavoitusviranomaiset tekevät nämä arvioinnit.

Myös kiinteistön infrastruktuuri (tiet, vesi, viemäröinti, turvallisuus ja pelastusvalmius), 
rakenteiden kestävyys, sähköntuotanto, sisäilma, paloturvallisuus ym. on otettava 
huomioon. Asunnon teknisen sopivuuden arvioi rakennusvalvonta.

Ensimmäinen askel vapaa-ajanasunnon muuttamisesta vakituiseksi asunnoksi on tutkia, 
mikä sen käyttötarkoitukseksi on määritelty rakennus- ja huoneistorekisterissä. Onko 
käyttötarkoitus asunto vai vapaa-ajan asunto. Näihin kysymyksiin vastaa 
rakennustarkastus.

Vapaa-ajan asunnon muuttaminen ympärivuotiseksi asunnoksi

Bromarvin alueella on rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan noin 400 rakennusta, jotka
on rakennettu ja rekisteröity asunnoiksi, mutta vain 170 niistä käytetään vakituisena 
asuntona, ts. vähintään yksi henkilö asuu niissä vakituisesti. Suurinta osaa (noin 230) 
käytetään vapaa-ajan asuntona. Ne voidaan periaatteessa muuttaa vakituiseen 
asumiseen edellyttäen, että asuntoon voidaan muuttaa ilman sellaisia 
muutostoimenpiteitä, jotka vaativat toimenpidelupaa tai rakennuslupaa. Mikäli 
rakennus halutaan liittää viemäröintiin, vaaditaan toimenpidelupa. Jos rakennusta halutaan
laajentaa, vaaditaan rakennuslupa, ja silloin rakennuksen taso arvioidaan nykyhetken 
rakennusnormien mukaan, jotka vaativat parempaa eristystä, tuuletusta ym.  Mikäli 
ainoastaan huonejärjestystä halutaan muuttaa, yleensä vain toimenpidelupa riittää.

Mikäli rakennus sijaitsee Bromarvin yleiskaava-alueen, mikä käsittää Bromarvin 
keskustan, ulkopuolella, edellytetään myös poikkeamislupaa.

On suositeltavaa kääntyä asiantuntevan arkkitehdin/rakennussuunnittelijan puoleen, joka 
voi auttaa käytännön ratkaisuissa yhteistyössä kaupungin suunnitteluviranomaisten ja 
rakennusvalvonnan kanssa.



Poikkeamislupaa koskeviin kysymyksiin vastaa Raaseporin kaupunginarkkitehti Johanna 
Backas, johanna.backas@raasepori.fi, puh. 019 289 3843.

Rakennuksen käyttötarkoitusta koskeviin kysymyksiin Bromarvin alueella vastaa 
rakennustarkastaja Jari Sandberg, jari.sandberg@raasepori.fi, 019 289 3803.

Rakennussuunnitteluun suosittelemme rakennusarkkitehti Janina Skultia, jolla on toimisto 
Tammisaaressa. Hän laatii sekä rakennus- että arkkitehtipiirustuksia ja tarjoaa 
konsultointia, janina.skult@gmail.com, puh. 044 5756359.

Neuvontaa energia-asioissa ja energiatodistuksesta antaa Christian Cavonius, Calorplan, 
Tammisaari, info@calorplan.fi, puh. 050 4678502. 

Vapaa-ajan asunnon muuttaminen ympärivuotiseksi asunnoksi

Bromarvin alueella on noin 450 vapaa-ajan asuntoa ((> 30 m2) noin 1 500 neliökilometrin 
(= 15 000 hehtaarin) alueella. Monet uudemmista vapaa-ajan asunnoista ovat eristettyjä 
sekä soveltuvat talvikäyttöön ja niiden asumistaso on korkeampi kuin vanhemmissa 
rakennuksissa, joiden käyttötarkoitus on asunto. Osa vapaa-ajanasunnoista sijaitsee 
olemassa olevan asutuksen läheisyydessä, mutta osa rannoilla ja saarissa. Ainoastaan 40 
vapaa-ajanasuntoa sijaitsee Bromarvin taajama-alueella.

Vapaa-ajan asunnon muuttaminen vakituiseksi asuinrakennukseksi edellyttää yleensä 
sekä poikkeamislupaa että rakennuslupaa. Rakennuspaikasta ja kaavoitustilanteesta 
riippuen lupahakemus ratkaistaan jollakin seuraavista menettelytavoista:

1. Suunnittelutarveratkaisulla (MRL 137 §), silloin kun rakennuspaikka on ranta-alueen 
ulkopuolella eikä alueella ole suoraan rakentamiseen ohjaavaa kaavaa (asema- tai 
yleiskaava), mutta alue on suunnittelutarvealuetta (MRL 16 §).

2. Poikkeamispäätöksellä (MRL 171 §), silloin kun on kyseessä kaavoittamaton ranta-alue 
tai rantayleis- tai asemakaavassa alue on osoitettu lomarakennuspaikaksi.

Mikäli suunnittelutarveratkaisu tai poikkeamispäätös (kohdat 1 ja 2) on myönteinen, tulee 
käyttötarkoituksen muutokselle hakea sen jälkeen rakennuslupa. Viime vuoden aikana 
Raaseporin kaavoituslautakunta on myöntänyt poikkeusluvan kolmelle eri 
muutoshakemukselle. 

Suunnittelutarveratkaisu
Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden 
tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai 
viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarvealuetta 
koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka 
ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä 
laajempaa harkintaa.

Poikkeaminen
Ranta-alueella maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuksen käyttötarkoituksen 
muutokseen tarvittavan poikkeamisluvan myöntää kunta.
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Poikkeamisluvan edellytyksenä on, että rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa 
kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle alueiden muulle järjestämiselle eikä vaikeuta 
luonnonsuojelullisten ja ympäristönsuojelullisten tavoitteiden saavuttamista (MRL 171 §).

Ranta-alueella lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi ratkaistaan 
pääsääntöisesti kaavoituksella. Haettaessa poikkeamislupaa muutos ei saa vaikeuttaa 
alueen kaavoitusta ja rakennuspaikan on muutenkin täytettävä kunnan 
rakennusjärjestyksen vaatimukset.

Rakennuslupa
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 125 § 4 mom.) mukaan rakennuksen käyttötarkoituksen
muutokseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että 
rakennus täyttää vakituiselle asunnolle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset.

Rakentamishetkellään vapaa-ajan rakennukset ovat saaneet ja saavat merkittäviäkin 
vapautuksia määräyksistä verrattuna vakituisiin asuinrakennuksiin. Käyttötarkoituksen 
muutokseen on ympäristöministeriön (YM) asetuksella 4/2013 ja 2/2017 annettu 
määräyksiä energiatehokkuuden parantamisesta. Vaikkakin ympäristöministeriön asetus 
4/2013 keventää pieneltä osaltaan vakituisen asunnon vaatimustasoa käyttötarkoituksen 
muutoksen yhteydessä, vaatii muutos tavallisesti muutostoimenpiteitä vapaa-ajan 
rakennuksessa.

Rakennusluvan hakemiseksi tarvitaan käyttötarkoituksen muutosta koskevat suunnitelmat.
Suunnitelmissa esitetään asetettujen vaatimusten täyttyminen ja toimenpiteet niiden 
täyttämiseksi. Lupaharkintaa tehdään nykymääräysten pohjalta. Tarvittaessa määräyksistä
voidaan antaa kuitenkin vähäinen poikkeus (MRL 175 §), mikäli poikkeaminen ei vaaranna
terveellisyyttä, turvallisuutta tai muita pysyvän asumisen vaatimuksia. Poikkeamisella ei 
voida syrjäyttää asetetun määräyksen velvoitetta. Ohessa on karkealla tasolla selvitetty 
merkittävimpiä asetettuja ja huomioon otettavia vaatimuksia, jotka ainakin ilmenevät 
pätevän suunnittelijan laatimista pääpiirustuksista ja tarvittavista erityissuunnitelmista.

Kiinteistöön liittyvät
1. Sen lisäksi, mitä rakennuspaikalle asetettavista vähimmäisvaatimuksista on säädetty 
MRL 116 §:ssä, rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään
5 000 m² asemakaava-alueen ulkopuolella.

 rakennukset, myös tulevat/ tarvittavat rakennukset on voitava sijoittaa riittävälle 
etäisyydelle naapurin rajasta, yleisistä teistä ja muista rakennuksista.

 vähintään 5 metrin etäisyydelle naapurin rajoista sekä vähintään 10 metrin 
etäisyydelle naapurin rakennuksista (MRA 57§)

2. Kiinteistölle on hyvät tieyhteydet (MRL 136 §)

 tien riittävä leveys ja kantavuus

 kiinteistöltä onnistuu mm. talousjätteen ja mahdollisen sakokaivolietteen kuljetukset

 mahdollistaa palo- ja pelastusajoneuvojen toimimisen



3. Hyvänlaatuinen ja riittävä talousvesi (oma kaivo, verkostovesi) (MRL 136 §)

 oman talousvesikaivon veden riittävyys ja soveltuvuus kotitalousvedeksi selvitetään

4. Jätevesien käsittelyn sijoittaminen ja käsiteltyjen jätevesien hoitaminen (MRL 136 §)

Rakennukseen liittyvät
Rakennuksen ja muutostöiden tulee täyttää rakentamiselle asetetut olennaiset tekniset 
vaatimukset (MRL 117–117 g §).

5. Rakenteiden lujuus ja vakaus (MRL 117 a §)

 rakennesuunnitelmat

6. Paloturvallisuus, rakennus täyttää ympäristöministeriön asetuksen 848/2017 
vaatimukset (MRL 117 b §)

 poistumisturvallisuus

 rakenteiden kantavuus palotilanteessa

 palon syttymisen ja leviämisen rajoittaminen

 sammutus- ja pelastustehtävien järjestelyt

 7. Rakennuksen sisäilmasto ja ilmanvaihto, rakennus täyttää ympäristöministeriön 
asetuksen 1009/2017 vaatimukset (MRL 117 c §)

 Korjaus- ja muutostöistä on annettu ympäristöministeriön asetukset 4/2013 sekä 
2/2017

8. Rakennuksen käyttöturvallisuus, rakennus täyttää ympäristöministeriön asetuksen 
1007/2017 vaatimukset (MRL 117 d §)

9. Esteetön rakennus, rakennus täyttää ympäristöministeriön asetuksen 241/2017 
vaatimukset (MRL 117 e §)

10. Melun torjunta ja ääniolosuhteet, rakennus täyttää ympäristöministeriön asetuksen 
796/2017 vaatimukset (MRL 117 f §)

11. Rakennusten energiatehokkuus, rakennus täyttää ympäristöministeriön asetusten 
4/2013 ja 2/2017 vaatimukset (MRL 117 g §)

 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta 1010/2017

 Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien 
lukuarvoista 788/2017

12. Asuntosuunnittelu, rakennus täyttää ympäristöministeriön asetusten 127/ 2018 ja 
1008/2017 vaatimukset (MRL 117 j §)

13. Teknisten järjestelmien vaatimat muutokset



 vesi- ja viemärijärjestelmän vaatimat uudistukset

 lämmitysjärjestelmän vaatimat muutokset

 sähköjärjestelmän muutokset
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