YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Rakennetun ympäristön osasto

KOKOUSMUISTIO

MRL-uudistus / työryhmän 5. kokous
Aika

ke 24.10.2018 klo 9.00 – 10.55

Paikka

Eteläesplanadi 4, Sali 9

Osallistujat

Helena Säteri, pj., YM
Ari Ekroos, Aalto-yliopisto
Mervi Karhula, LVM
Vilppu Talvitie, MMM
Jari Salila, OM, poissa
Vesa Pekkola, STM, poissa
Anu Hernesmaa, VM
Teppo Lehtinen, YM, poissa
Nunu Pesu, YM
Riitta Rönn, YM, poissa
Matti Vatilo, YM
Anne Jarva, Kuntaliitto
Martti Häkkänen, Helsingin yliopisto
Panu Lehtovuori, Tampereen teknillinen yliopisto
Lauri Jääskeläinen, sihteeri, YM
Maija Neva, sihteeri, YM
Mirkka Saarela, sihteeri, YM
Melica Hellén, YM
Annukka Lyra, YM
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Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.05. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio.
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Valmistelun tilannekatsaus
Puheenjohtaja kertoi lyhyesti valmistelun tilanteesta ja totesi, että MRL-uudistuksen omat nettisivut
(www.mrluudistus.fi) on avattu ja että sidosryhmäfoorumin keskustelualustan keskusteluihin ovat
tervetulleita osallistumaan myös MRL-työryhmäläiset. Puheenjohtaja kertoi myös, että Annukka Lyra
edustaa Katja Huumon sijaisena viestintää seuraava 6 kk.
Ari Ekroos kertoi lyhyesti sidosryhmäfoorumin 1.10. järjestetystä tilaisuudesta. Tilaisuus oli onnistunut,
keskustelu oli vilkasta ja osallistujia oli paljon paikalla.
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Elinkaariajattelu ja rakentamisen kestävä laatu
Rakentamisen valmistelujaoston pj. Kirsi Martinkauppi esitteli asian.

Keskusteltiin asiasta esityksen pohjalta. Keskustelussa nousi esiin, että elinkaariajattelu on yksi MRLuudistuksen tärkeimmistä teemoista. Tavoitteena tulee olla rakennusten pitkäikäisyys, kestävyys ja laatu.
Tulee myös tunnistaa se, mitkä asiat kuuluvat uuteen MRL:iin ja sen nojalla annettaviin asetuksiin ja mistä
seikoista tulisi säätää esim. energiatehokuutta koskevassa lainsäädännössä.
Todettiin, että elinkaariasioita esitetään käsiteltäväksi parlamentaarisen seurantaryhmän kokouksessa
27.11.
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Osallistuminen ja vuorovaikutus
Valmistelujaoston pj. Matti Laitio esitteli asian
Keskusteltiin asiasta esityksen pohjalta. Käytiin keskustelua osallisen käsitteestä, säännösten
joustavuudesta ja varhaisen vaiheen osallistumisesta. Kannatettiin osallistumisen painopisteen lisäämistä
kaavaprosessin alkuvaiheeseen. Nostettiin esiin kysymys siitä, pitäisikö kaavan laadinnan aloittamiseen
liittyvästä menettelystä säätää tarkemmin. Kaavoitusprosessin aloitukseen liittyvät mm. rakennuskielto ja
kysymykset yksityisen tahon roolista kaavan laatijana, joita teemoja ei vielä ole käsitelty. Todettiin, että
uusi suunnittelujärjestelmä tulee olla selvillä ennen joidenkin osallistumiseen liittyvien kysymysten
ratkaisemista.
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Muut asiat
Sidosryhmäforumin jäseneksi esitettiin lisättäväksi Rakentamisen Laatu RALA ry:n edustaja Harri Ajomaa
(varajäsen toiminnanjohtaja Tuula Råman). Ehdotus hyväksyttiin.
Lisätään ympäristöministeriön nettisivuille Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa
ilmestynyt selvitys 17/2017: Jarno Parviainen: Rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja
ympäristöterveydenhuollon uudelleen organisoinnin lähtökohdat.
Keskustellaan konsultin (Pöyry Oy) kanssa heiltä tilatusta selvityksestä (Osa B, kohta IV ja osa C, kohta V),
jotka koskevat rakennusvalvonnan järjestämistä ja sen kytkeytymistä kuntakokonaisuuteen ja
maankäytön suunnitteluun sekä rakentamisen lupajärjestelmää ja sen kytköksiä tulevaan maankäytön
ohjausjärjestelmään. Tarvittaessa ympäristöministeriö harkitsee lisäselvitysten hankkimista.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.55.

