KOKOUSMUISTIO

MRL-uudistus / parlamentaarisen seurantaryhmän 9. kokous
Aika

Ke 15.4.2020 klo 15.00–17.00

Paikka

Skype-kokous

Läsnä

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, puheenjohtaja, poistui asiakohdan 3
käsittelyn jälkeen
Kansanedustaja Juha Pylväs, Suomen Keskusta
Kansanedustaja Sari Multala, Kansallinen Kokoomus
Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma, Suomen Sosialidemokraattinen puolue
Kansanedustaja Tiina Elo, Vihreä liitto
Kansanedustaja Pia Lohikoski, Vasemmistoliitto
Kansanedustaja Antero Laukkanen, Suomen Kristillisdemokraatit
Erityisavustaja Timo Juurikkala, ympäristöministeriö
Professori Ari Ekroos, Aalto-yliopisto, MRL-sidosryhmäfoorumin puheenjohtaja
Ylijohtaja Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, MRL-työryhmän puheenjohtaja,
toimi puheenjohtajana asiakohdasta 4 eteenpäin
Rakennusneuvos Anna-Leena Seppälä, ympäristöministeriö
Erityisasiantuntija Lauri Jääskeläinen, ympäristöministeriö, sihteeri
Lainsäädäntöneuvo Maija Neva, ympäristöministeriö, sihteeri
Hallitussihteeri Mirkka Saarela, ympäristöministeriö, sihteeri
Viestintäasiantuntija Annukka Lyra, ympäristöministeriö
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Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.09. Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä oleva edellisen
kokouksen muistio.
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MRL-uudistuksen tilannekatsaus
Ylijohtaja Teppo Lehtinen kertoi MRL-uudistuksen tilanteesta.
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Ilmastonmuutos ja alueidenkäyttö MRL-uudistuksessa
Ympäristöneuvos Antti Irjala piti esityksen ilmastonmuutoksesta ja alueidenkäytöstä MRLuudistuksessa.
Keskusteltiin asiasta esityksen pohjalta. Keskustelussa nousi esille esimerkiksi seuraavia asioita
ja kysymyksiä:
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Yleiskaavalla on tärkeä rooli. Hyvä, että ohjaus säilytetään tulevaisuudessakin.
Miten hulevesissä on menty eteenpäin, miten toteutuvat kuntatasolla?
Miten ekologinen kompensaatio näkyy kaavoituksessa ja rakentamisessa?
Haja-asutusta ei tulisi vaikeuttaa tai tehdä mahdottomaksi.
Saako rannoille ja rannikkoseuduille edelleen rakentaa, kun vesistöjen pinnat
nousevat?
Mitä ekologisella käytävällä tarkoitetaan? Mikä on sen suhde yksityiseen maahan ja sen
hallintaan?
Onko koronakriisillä vaikutusta pykäliin?
Hyvä, että ekologiset käytävät ja luonnon monimuotoisuus on huomioitava
kaavoituksessa.
Miten hiilinielut näkyvät kaavoituksessa?
Uusiutuva energia ja vähäpäästöiset ratkaisut ovat tärkeitä.

Vähähiilinen rakentaminen
Erityisasiantuntija Matti Kuittinen piti esityksen vähähiilisestä rakentamisesta.
Keskusteltiin asiasta esityksen pohjalta. Keskustelussa nousi esille esimerkiksi seuraavia asioista
ja kysymyksiä:
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Rakennuksen säilyttämisen ja purkamisen suhde?
Rakennuksen hiilijalanjäljen arviointi, onhan käyttöikä mukana?
Miten olemassa olevaa rakennuskantaa hyödynnetään?
Kv-vertailu?

Asiakaslähtöisyys ja digitalisaatio MRL-uudistuksessa
Ohjelmapäällikkö Juhana Rautiainen piti esityksen asiakaslähtöisyydestä ja digitalisaatiosta
MRL-uudistuksessa.
Keskusteltiin asiasta lyhyesti esityksen pohjalta. Keskustelussa nousi esille esimerkiksi seuraavia
asioista ja kysymyksiä:
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Kunnan omien tietojärjestelmien huomioon ottaminen. Valtakunnallisen alustan ja
tietojärjestelmän ei ole tarkoitus muuttaa kunnan mahdollisuutta ylläpitää omaa
järjestelmäänsä. Yhteentoimivuus nykyisten järjestelmien välillä on tarkoitus toteuttaa
avoimien rajapintojen avulla.

Muut asiat
Sovittiin, että syksyksi etsitään uudet kokousajat, koska 14.10.2020 ja 15.12.2020 eivät sovi
kaikille seurantaryhmän jäsenille.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55. Seuraava kokous pidetään 17.6.2020.

