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Taustaa

Hallitusohjelmaan 2009 sähköisen asioinnin kehittäminen.
Ohjelman tavoitteena on edistää sähköistä asiointia siten, että kansalaisten ja 
yritysten sähköinen asiointi on mahdollista vuoteen 2013 mennessä kattaen kaikki 
keskeiset palvelut

SADe-ohjelma 2009-2015

Julkisen tiedon avaaminen
yleiseen käyttöön (Inspire)



SADe- ohjelman sisältö asumisen ja 
rakentamisen kannalta



Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut

• Projekti aloitettu kesällä 2012
• Käyttöönotto pilotoiden
• Yli 25 pilottikuntaa
• Eri taustajärjestelmät
• Eri kokoluokat
• Maantieteellinen kattavuus
• Suomi / Ruotsi
• Eri lupatyypit
• Ensimmäiset käyttöönotot 3/2013
• Keskitetty palvelu, johon kunnat voivat liittyä



Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut
■Enontekiö
■Hanko
■Harjavalta
■Heinävesi
■Hyvinkää - helmikuu 2014
■Hämeenlinna - toukokuu 2014
■Iisalmi - maaliskuu 2014
■Janakkala
■Joensuu (yleisten alueiden käytön luvat) -
huhtikuu 2014
■Järvenpää - käytössä
■Kajaani
■Kempele
■Kirkkonummi - käytössä
■Kuopio - helmikuu 2014
■Lohja - maaliskuu 2014
■Mikkeli - käytössä
■Multia
■Mustasaari
■Naantali - käytössä

■Nivala
■Parainen
■Porvoo
■Pyhtää
■Pyhäjärven seutu (Eura, Köyliö, Säkylä)
■Raisio
■Riihimäki
■Salla - käytössä
■Salo
■Sipoo - käytössä
■Taivassalo
■Tampere (yleisten alueiden käytön luvat) 
- maaliskuu 2014
■Toivakka - käytössä
■Uurainen
■Uusikaupunki - kesäkuu 2014
■Vantaa (yleisten alueiden käytön luvat) -
huhtikuu 2014



Asumisen ja Rakentamisen ePalvelut

Lupapalvelut:

• Rakennus-, toimenpide- ja poikkeusluvat
Rakennus- ja toimenpideluvilla sekä -ilmoituksilla ynnä poikkeusluvilla 
kansalaiset ja yritykset voivat asioida sähköisesti niin kuntien kuin valtion 
hallinnon sähköisissä asiointipalveluissa

• Ympäristöluvat (vain kuntien luvat)
Ympäristöluvilla yritykset ja kansalaiset voivat hakea lupaa päästöistä vesiin, 
viemäriin tai toimintaan, jolle tarvitaan lupa sekä vesilain että 
ympäristönsuojelulain nojalla. Lupia myöntävät kunnat ja isommissa 
hankkeissa avit

• Maa-ainesluvat
Maa-aineslupa -palvelulla pääasiassa yritykset ja kansalaiset voivat hakea 
maa-aineisten ottoa varten lupia. 

• Sijoitus- ja kaivuluvat
Sijoitus- ja kaivuuluvilla pääasiassa yritykset voivat hakea lupaa maanalaisen 
rakenteen sijoittamiseen maanomistajan alueille



Mitä tarkoittaa lupaprosessin kannalta
• Sisältää lähes kaikki 

rakennuslupaprosessiin 
liittyvät toiminnot, luvan 
hakemisesta rakentamisen 
aikaiseen toimintaan 
saakka. 

• Ennakkoneuvonnasta 
loppukatselmukseen.

• Kaikki osapuolet mukana



Palvelu kaikille hankkeen osapuolille



Mitä hyötyjä

• Saavutettavuus, uusi ’palvelutiski’ rakennusvalvontaan 
avoinna 24/7

• Seurattavuus, hankeen osapuolet näkevät asian 
valmistelun ja käsittelyn etenemisen.

• Hanke- ja osapuolitiedot kaikkine ’lippulappuineen’ sähköisesti.
• Asiakirjat, suunnitelmat, liitteet sähköisesti. Lausunnot ja naapureiden 

’kuulemiset’ mukaan luettuina. Näiden kommentointi ja hyväksyntä.
• Päätökset ja niihin liittyvät ehdot.
• Rakentamisen aikainen toiminta, työnjohtajailmoitukset/-hakemukset, 

erityissuunnitelmat, ilmoitukset/katselmukset.



Entä huomenna…

• Sähköinen arkistointi
• Aineistopalvelut
• Seudulliset palvelut
• Tiedonvaihdon avautuminen

ja laajentuminen
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