YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Rakennetun ympäristön osasto

MUISTIO

MRL-uudistus / työryhmän 34. kokous

Aika

to 28.1.2021 klo 13.00–16.00

Paikka

Teams-kokous

Osallistujat

Teppo Lehtinen, pj, YM
Ari Ekroos, Aalto-yliopisto
Mervi Karhula, LVM
Vilppu Talvitie, MMM
Jari Salila, OM
Vesa Pekkola, STM
Anu Hernesmaa, VM
Pasi Kallio, YM
Riitta Rönn, YM, poissa
Anna-Leena Seppälä, YM
Kirsi Martinkauppi, YM
Jaana Junnila, YM
Matleena Haapala, YM
Petteri Katajisto, YM
Ulla Koski, YM
Anne Jarva, Kuntaliitto
Anna-Mari Ahonen, maakuntien liitot
Martti Häkkänen, Helsingin yliopisto
Panu Lehtovuori, Tampereen yliopisto, poissa
Lauri Jääskeläinen, sihteeri, YM
Irene Varila, sihteeri, YM
Melica Hellén, viestintäasiantuntija, YM
Liisa Kemppainen, viestintäasiantuntija
Anne Vanhanen, säädösvalmisteluavustaja

1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Puheenjohtaja avasin kokouksen klo 13.00. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. Todettiin,
että tarkistetaan hankeikkunaan viedyt muistiot.

2 Valmistelun tilannekatsaus
Puheenjohtaja kertoi lyhyesti valmistelun tilanteesta. Seurantaministerikokouksia on pidetty
kuusi. Uusia seurantaministerikokouksia, joissa jatkokäsitellään muun muassa maakuntakaavaa,
kaupunkiseutusuunnitelmaa, asemakaavaehdotuksen laatimista yhteistyössä maanomistajan
kanssa, saamelaispykäliä, ELYjen roolia, suhdetta metsälakiin, maailmanperintöjä,
maapolitiikkaa, haitankorvauksia, lunastusta, rakentamisen lupajärjestelmää ja vastuita, on
sovittu pidettäväksi kaksi. Työryhmälle on sovitettu lisäkokous viikolle 6 (11.2.) ensi viikon
kokouksen lisäksi. Työryhmän kokousaikatauluun kevään lausuntokierroksen jälkeen palataan
seuraavassa kokouksessa 4.2.
3 Rakentamisen jaosto: rakentamisen rajapinnat; uusi rakennus- ja purkumateriaalisääntely;
rakennustuoteyhteyspiste; uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian vähimmäisosuus.
Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi esitteli neljästä eri aihepiiristä koostuvan asiakokonaisuuden.
Keskusteltiin asiasta. Keskustelussa nousi esille muun muassa seuraavia asioita:
•
•

•
•

SOTE-uudistuksen osana oleva pelastustoimen hyvinvointialueille siirtyminen ja siitä
aiheutuvat vaikutukset kuntien käytäntöihin.
Ryhti-hankkeesta seuraavat muutokset väestötietojärjestelmästä ja DVV:n
varmennepalveluista annettuun lakiin. Lupakynnyksen noustessa ja ilmoitusmenettelyn
poistuessa tarve saada rakennustiedot RH-rekisteriin, jotta muun muassa
kiinteistöverotus pysyisi ajan tasalla.
miten REDII –direktiivin tarkoittama, uusiutuvista lähteistä peräisin oleva energia tullaan
laskemaan.
Todettiin, että MRL:a joudutaan EU:n markkinavalvonta-asetuksen mukaisen
tuoteyhteyspisteen säätämiseksi ja eräitä muita EU säädösten toimeenpanoa varten
muuttamaan jo ennen kokonaisuudistusta. Hallituksen esitys on näiltä osin
viimeistelyvaiheessa.

4 Rakennusperintölain korvaussäännös. Kaavojen toteuttaminen: kadut ja yleiset alueet; katujen
haltuunottoa koskevan poikkeuslain kumoaminen.
Hallitussihteeri Matleena Haapala esitteli rakennusperintölain korvaussäännökseen valmisteltua
muutosta. Keskusteltiin asiasta. Keskustelussa nousi esille muun muassa:
•
•
•
•

miksi korvaussäännöstä esitetään muutettavaksi, kun korvausasia poistettiin viime
kesänä rakennusperintölain muusta muutospaketista, joka toteutui (1085/2020)
kaavasuojelussa yleisesti käytetty suojelumääräysten kompensointi esim.
lisärakennusoikeudella
suojelusta mahdollisesti aiheutuvasta hyödystä säätäminen verrattuna lunastuslakiin
julkisyhteisöjen omistamat rakennukset.

Hallitusneuvos Jaana Junnila esitteli ehdotuksia katuja ja yleisiä alueita koskeviksi säännöksiksi
sekä katujen ilmaisluovutusvelvollisuuden mahdollistavan poikkeuslain (369/1958)
kumoamiseksi. Keskusteltiin asiasta.
Keskustelussa pohdittiin erityisesti yleisen alueen ja infrarakenteen käsitteitä, katualueen
yleiseen käyttöön tapahtuvan luovutuksen ajankohtaa, johtojen siirtämistä sekä poikkeuslain
kumoamiseen mahdollisesti tarvittavan siirtymäajan pituutta ja kuntien voimavaroja hoitaa
rästiin jääneiden katualuekorvausten hallinnollista käsittelyä.

5 Muut asiat
Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on luonnoksena parhaillaan
lausuntokierroksella (23.2.2021 saakka).
Tiimeriin voitaisiin työryhmää varten perustaa oma osio, johon koottaisiin paketti lausunnolle
lähtevästä aineistosta.
6 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 4.2.2021
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.46.

