YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Rakennetun ympäristön osasto

KOKOUSMUISTIO

MRL-uudistus / työryhmän 14. kokous

Aika

to 5.9.2019 klo 13.00–16.00

Paikka

TEM, Aleksanterinkatu 4, nh Sederholm

Osallistujat

Helena Säteri, pj., YM
Ari Ekroos, Aalto-yliopisto
Mervi Karhula, LVM
Vilppu Talvitie, MMM
Jari Salila, OM
Vesa Pekkola, STM
Anu Hernesmaa, VM
Teppo Lehtinen, YM, saapui 13.30
Nunu Pesu, YM, poissa
Riitta Rönn, YM, poissa
Anna-Leena Seppälä, YM
Anne Jarva, Kuntaliitto
Anna-Mari Ahonen, maakuntien liitot
Martti Häkkänen, Helsingin yliopisto, poissa
Panu Lehtovuori, Tampereen yliopisto
Lauri Jääskeläinen, sihteeri, YM
Maija Neva, sihteeri, YM
Mirkka Saarela, sihteeri, YM
Melica Hellén, YM, poissa

1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Puheenjohtaja Helena Säteri toivotti osallistujat tervetulleiksi ja aloitti kokouksen klo 13.00.
Puheenjohtaja esitteli työryhmän uuden jäsenen, rakennusneuvos Anna-Leena Seppälän
ympäristöministeriöstä. Anna-Leena Seppälä nimettiin työryhmään hallitusneuvos Jaana Junnilan
tilalle.
Puheenjohtaja ilmoitti myös, että työryhmää täydennetään maakuntien liittojen edustajalla.
Puheenjohtaja esitteli Hämeen maakuntajohtaja Anna-Mari Ahosen, joka edusti maakuntien liittoja
tässä kokouksessa. Virallisesti maakuntien liittojen edustajasta päätetään maakuntajohtajien
kokouksessa 2.10.2019.

Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä ollut edellisen kokouksen muistio.
2 Valmistelun tilannekatsaus
Puheenjohtaja kertoi lyhyesti valmistelun tilanteesta ja totesi muun muassa, että EUpuheenjohtajuuskausi tulee vaikuttamaan MRL-uudistuksen valmisteluun tänä syksynä.
Sidosryhmäfoorumin puheenjohtaja Ari Ekroos kertoi lisäksi sidosryhmäfoorumin 2.9.2019 pidetystä
tapaamisesta. Tapaamisessa aiheena oli digitalisaatio.
3 Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä
Alueidenkäytön jaoston puheenjohtaja ympäristöneuvos Antti Irjala esitteli asian.
Keskustelussa nousi esiin muun muassa seuraavia asioita ja kysymyksiä:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mikä alueidenkäytön valtakunnallisten vaatimusten rooli alueidenkäytön
suunnittelujärjestelmässä on?
Mikä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä muuttuu suhteessa nykytilaan? Tämä pitäisi
tuoda selvästi esille pykälien perusteluissa.
Tulisiko myös elinkeinoelämän edellytykset mainita alueidenkäytön valtakunnallisissa
vaatimuksissa?
Maakuntakaavan rooli suhteessa kaupunkiseutukaavaan ja kuntakaavaan. Maakuntakaavan
oikeusvaikutukset.
Mitä tarkoitetaan aluerakenteella?
Kaupunkiseutukaavan hyväksyminen voi olla ongelmallista. Pitäisikö kaupunkiseutukaavan
hyväksymistä varten olla yhteinen toimielin?
Uuden alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän liityntä muuhun lainsäädäntöön.
Jos mennään yhdenkuntakaavan malliin, luopuminen asemakaavan käsitteestä ei ole helppo asia.
Onko yhden kuntakaavan malli osalliselle selvempi vai epäselvempi kuin nykyiset asemakaava ja
yleiskaava?
Onko yksityisen aloiteoikeus riittävä vai pitäisikö olla jotain enemmän?
Tulisiko ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen tuoda pykälissä terävämmin esiin?

Puheenjohtaja totesi, että alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevat pykälät ja niiden
perustelut tullaan lähettämään kommenttikierrokselle kuntiin, maakuntien liitoille, valtion
viranomaisille ja muille sidosryhmille. Pykälät lähetetään kommenttikierrokselle lokakuun
alkupuolella, 1.10.2019 pidettävän parlamentaarisen seurantaryhmän kokouksen jälkeen. Pykälät ja
perustelut lähetetään työryhmän jäsenille kommentoitaviksi ennen kommenttikierrokselle
lähettämistä.
Alueidenkäytön jaoston puheenjohtaja Antti Irjala kertoi lisäksi, että Kuntaliitto on käynnistänyt
yhden kuntakaavan simulaatiota koskevan hankkeen, jonka tulokset saadaan 11.12.2019.

4 Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevat digitaaliset ratkaisut
Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit -jaoston puheenjohtaja Juhana Rautiainen esitteli asian.
Keskustelussa tuotiin esiin muun muassa seuraavia asioita:

•
•
•
•
•

rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta mainitaan myös
hallitusohjelmassa
mitä enemmän tietoa on yhdenmukaisessa muodossa, sen parempi
kaavatieto pitäisi saada avoimesti digitaalisesti luettavaksi
tiedon oikeellisuus ja digitalisaatio?
tekijänoikeudet ja digitalisaatio?

5 Muut asiat
Päätettiin pyytää Fingrid Oyj:n edustaja mukaan sidosryhmäfoorumiin.
Alueidenkäytön jaoston pysyväksi asiantuntijaksi päätettiin nimetä Pasi Kallion (SLL) tilalle Tapani
Veistola (SLL) ja Satu Räsäsen (EK) tilalle Anu Kärkkäinen (RT).
Rajapinnat-jaoston jäseneksi päätettiin nimetä Hanne Lohilahden (YM) tilalle Piia Kähkölä (YM) ja
pysyväksi asiantuntijaksi Christell Åströmin (MMM) tilalle Jaana Kaipainen (MMM).
Osallistuminen, vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi -jaoston pysyväksi asiantuntijaksi päätettiin
nimetä Anne Jarvan (Kuntaliitto) tilalle Pasi Kallio (Kuntaliitto).
Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit -jaoston pysyväksi asiantuntijaksi päätettiin nimetä Mari
Laakso (MMM).
6 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 23.10.2019 klo 13
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.38.

