YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Rakennetun ympäristön osasto

MUISTIO

MRL-uudistus / työryhmän 11. kokous

Aika

ke 3.4.2019 klo 13.00 – 15.00

Paikka

UM, Eteläesplanadi 4, Sali 9

Osallistujat

Helena Säteri, pj., YM,
Ari Ekroos, Aalto-yliopisto
Mervi Karhula, LVM poissa; sijalla Eeva Ovaska
Vilppu Talvitie, MMM
Jari Salila, OM
Vesa Pekkola, STM
Anu Hernesmaa, VM
Teppo Lehtinen, YM (poistui klo 14.43)
Nunu Pesu, YM
Riitta Rönn, YM
Jaana Junnila, YM
Anne Jarva, Kuntaliitto
Martti Häkkänen, Helsingin yliopisto
Panu Lehtovuori, Tampereen teknillinen yliopisto, poissa
Lauri Jääskeläinen, sihteeri, YM
Maija Neva, sihteeri, YM
Mirkka Saarela, sihteeri, YM
Melica Hellén, YM

Asialista

1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Puheenjohtaja Helena Säteri toivotti osallistujat tervetulleiksi ja aloitti kokouksen klo 13.00.
Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä ollut edellisen kokouksen muistio Anne Jarvan täydennyksin.
Puheenjohtaja totesi Matti Vatilon jääneen eläkkeelle ja hänen tilalleen työryhmään on
ympäristöministeriön kansliapäällikkö nimennyt toistaiseksi hallitusneuvos Jaana Junnilan.
2 Valmistelun tilannekatsaus

Lauri Jääskeläinen kertoi lyhyesti valmistelun tilanteesta.
3 Muutoksenhaun periaatteita
Professori emerita Eija Mäkinen (Vaasan yliopisto) esitteli näkökulmia muutoksenhakuun kaavoissa
ja lupa-asioissa. Ympäristöministeriö on tilannut Mäkiseltä täydentävän selvityksen hänen v. 2016
tekemäänsä selvitykseen ”Kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen kaavoituksessa?”. Mäkinen
keskittyy tällä kertaa käymään läpi hallinto-oikeuksien kaavavalituksiin antamat päätökset kahdelta
viime vuodelta tarkoituksena erityisesti kartoittaa, milloin valituksen tekijänä voidaan katsoa olevan
asianosainen ja milloin joku muu taho. Selvitys valmistuu elokuussa tänä vuonna. Vappuun
mennessä on luvassa joitakin konkreettisia tuloksia.
Keskustelussa nousi esiin asianosaisuuden määritelmä, joka viime kädessä riippuu sovellettavasta
laista ja valituksen kohteena olevasta asiasta. Kaavamuistutuksen tekeminen kaavavalituksen
edellytykseksi voi johtaa ”varmuuden vuoksi” tehtäviin muistutuksiin ja tämäntapainen
puhevaltaleikkuri voi perustuslain kannalta olla ongelmallinen. Anu Hernesmaa viittasi valmistumassa
olevaan TEAS- hankkeeseen, jossa Lapin yliopistonLapin yliopiston selvityskohteena ovat kunnallisen ja
maakuntien muutoksenhakujärjestelmän kehittämistarpeet.

Merkittiin, että tämän asian käsittelyn aikana (klo 14.10:een) paikalla oli ympäristöneuvos Matti
Laitio ympäristöministeriöstä. Sekä Laitio että Mäkinen poistuivat tämän asian jälkeen.

4 Rakennusvalvonnan järjestäminen
Rakentamisen jaoston puheenjohtaja hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi esitteli asian.
Keskusteltiin aiheesta esityksen pohjalta. Tunnistettiin tärkeäksi se, että prosessien tulee olla
asiakkaan kannalta sujuvat ja selkeät. Tavoitteena tulisi olla prosessi yhtenä luukkuna
asemakaavasta rakentamisen mahdollistavaan lupaan. Jos prosessia jaetaan julkisen ja yksityisen
tahon kesken tulee rajapintojen olla selkeitä. Toisaalta todettiin, että jo nykyinen lainsäädäntö
tuntee yksityisten hoidettavana olevaa tarkastustoimintaa (asiantuntijatarkastus, erityismenettely
jne.). Hahmoteltua peruspalvelun ja täyden palvelun rakennusvalvonnan mallia kohtaan ei esitetty
vastustavia kommentteja. Tuotiin esiin, että ympäristöterveydenhallinnossa on jo samantapaisia
piirteitä: pienet kunnat ovat muodostaneet kuntayhtymiä ja suuret hoitavat itse.
Merkittiin tiedoksi Rakennustarkastusyhdistys RTY ry:ltä tullut kannanotto.
5 Syksyn 2019 kokousajat
Päätettiin syksyn kokousajoiksi seuraavat ajankohdat:
maanantai 19.8.
keskiviikko 11.9. Huom! ajankohta joudutaan muuttamaan päällekkäin osuvien
Kuntamarkkinoiden johdosta
keskiviikko 23.10.
keskiviikko 13.11.
tiistai 17.12.
Kokousaika on aina klo 13.00 – 16.00.

6 Muut asiat
Merkittiin tiedoksi maakuntajohtajien ja Kuntaliiton kirjeet.
Merkittiin tiedoksi Rakennuslehden pääkirjoitus 29.3.2019, jossa kehutaan ympäristöministeriön
MRL-uudistuksen verkkosivustoa.
7 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous ke 8.5.2019 klo 13
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.00.

