YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

MUISTIO
20.1.2021

Maankäyttö- ja rakennuslain seurantaministerikokous
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 20.1.2021 klo 10.00-11.30
Skype-kokous

Osallistujat:
Ministeri Krista Mikkonen, pj.
Ministeri Thomas Blomqvist
Ministeri Jari Leppä, paikalla 10.10-11.28
Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma, saapui 10.11
Kansanedustaja Pia Lohikoski
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, poistui 10:59
Eav Anna Abrahamsson
Eav Johanna Juselius
Eav Timo Juurikkala
Eav Teppo Säkkinen
Viranhaltijat:
Annika Collin, (YM)
Antti Irjala, (YM)
Lauri Jääskeläinen, (YM)
Petteri Katajisto, (YM)
Ulla Koski, (YM)
Teppo Lehtinen, (YM)
Kirsi Martinkauppi, (YM)
Juhana Rautiainen, (YM)
Haapala Matleena
Mirkka Saarela, (YM)
Anna-Leena Seppälä, (YM)
Irene Varila, (YM), sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen avasi kokouksen klo 10.04.
Totesi osallistujat.
2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
3. Jatkotyön aikataulu ja teemat
Puheenjohtaja totesi kokouksen 27.1.2021 teemat ja että seuraavassa kokouksessa
sovitaan tarvittavista jatkokokouksista ja niistä teemoista, joista keskustelutarvetta on
tullut esille.
4. Rajapinnat
Ulla Koski esitteli Rajapinnat jaoston laatimat ehdotukset säännösmuutoksiksi ja uusiksi
säännöksiksi niihin erityislakeihin, jotka ovat olleet jaoston tarkastelussa.
Käytiin keskustelua ja esitettiin kysymyksiä mm. maa-aineslain, rakennusperintölain,
maailmanperintökohteiden käsittelyn, metsälain osalta.
Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja totesi, että jatkokeskusteluihin viedään esille
nousseet asiat metsälain ja maailmanperintökohteiden käsittelyn osalta.
5. Poikkileikkaavat teemat; kulttuuriperintö
Anna-Leena Seppälä esitteli MRL:n kokonaisuudistuksen kulttuuriympäristön
näkökulmasta.
Käytiin keskustelua, jossa tuotiin esille tarve kokonaislainsäädännön tarkasteluun esitellyn
teeman osalta. Lisäksi esitettiin kysymyksiä mm kulttuurinperinnön huomioon
ottamisesta myös kaava-alueiden ulkopuolella ja maakuntakaavoituksen ja maakuntien
tekemien selvitysten ja inventointien roolista.
Puheenjohtaja totesi käydyn keskustelun pohjalta, että kulttuuriperinnön osalta on vielä
eri näkemyksiä ja tarvitaan jatkokeskusteluja
6. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä -hanke ja MRL
Juhana Rautiainen esitteli Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä –hankkeen (RYHTI).
Keskusteltiin asiasta.
Puheenjohtaja totesi, että asia RYHTI sitoutuu tiukasti MRL:ään ja että se on iso tuottavuushanke.
Hanke tuotiin näin tässä vaiheessa tiedoksi.

7. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 27.1.2021 klo 14.00-15.30. Puheenjohtaja totesi,
että kokouksessa sovitaan seuraavan neuvottelukierroksen aikataulut ja teemat.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11:29.

