YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

MUISTIO
21.12.2020

Maankäyttö- ja rakennuslain seurantaministerikokous
Aika:

Maanantai 21.12 klo 11.30-12:57

Paikka:

Skype-kokous

Osallistujat:
Ministeri Krista Mikkonen, puheenjohtaja
Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma, läsnä 11:47- 12:03
Kansanedustaja Pia Lohikoski, poistui 12:30
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä
Eav Timo Juurikkala
Eav Anders Portin
Eav Henri Purje
Eav Teppo Säkkinen
Viranhaltijat:
Kp. Juhani Damski (YM)
Annika Collin (YM)
Lauri Jääskeläinen (YM)
Ulla Koski (YM)
Teppo Lehtinen (YM)
Kirsi Martinkauppi (YM)
Juhana Rautiainen (YM)
Anna-Leena Seppälä (YM)
Irene Varila (YM), sihteeri

1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen avasi kokouksen ja totesi
osallistujat.
2 Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
3 Jatkotyön aikataulu ja teemat

Puheenjohtaja totesi aiemmin sovitut kokousajankohdat ja niiden teemat, joita vielä täsmennetään vuoden alussa. Puheenjohtaja toi esille, että tammikuulle tarvitaan myös kokouksia jo
sovittujen lisäksi.
Sovitut kokousajankohdat ja teemat:
- 4. kokous torstai 14.1 klo 10.00-11.30 Poikkileikkaavat teemat (ilmastomuutos, luonnon
monimuotoisuus, sujuvoittaminen ym); täsmentyy
- 5. kokous keskiviikko 20.1 klo 10.00-11.30 Rajapinnat; täsmentyy
- 6. kokous keskiviikko 27.1 klo 14.00-15.30 Kaavojen toteuttaminen ja maapolitiikka;
täsmentyy
4 Rakentaminen; lupajärjestelmä, rakennusvalvonta, vastuut
Rakentamisen jaoston puheenjohtaja Kirsi Martinkauppi esitteli rakentamista koskevat
asiat.
Keskusteltiin esitysten pohjalta. Todettiin että:
-

-

-

-

Rakentamisen kokonaisuutta voidaan jatkaa esitetyiltä pohjilta seuraavien lukujen
osalta: rakentaminen, olennaiset tekniset vaatimukset, lupamenettely,
kelpoisuusvaatimukset, rakennusvalvonnan järjestäminen, rakennustyön suoritus,
rakennuksen käyttö ja kunnossapito.
Olennaisten teknisten vaatimusten osalta maankäyttö- ja rakennuslain käsittelyssä
on tekninen kehys ja mm. vähähiilisyyden raja-arvojen yksityiskohtia annetaan
myöhemmin asetustasolla.
Rakentamisen luvanvaraisuutta koskevassa luvussa on vielä poliittisesti yhteen
sovitettavaa 94, 96 ja 97 §:n osalta. Sijoittamisluvan edellytyksistä erityisharkintaalueella on keskusteltava vielä osana koko suunnittelujärjestelmää. Valmistelussa
on syytä arvioida nopeutta ja kustannuksia.
Vastuita ja maisematyölupaa koskevat pykäläehdotukset eivät vielä ole valmiita.
Niihin palataan, kun ehdotukset ovat valmiina. Lisäksi valmistelussa ovat vielä
pakkokeinoja ja muutoksenhakua koskevat pykälät sekä siirtymäsäännökset.

5 Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään torstaina 14.1 klo 10.00-11.30.

6 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

