YMPÄRISTÖMINISTERIÖ
Rakennetun ympäristön osasto

KOKOUSMUISTIO

MRL-uudistus / työryhmän 8. kokous
Aika

to 17.1.2019 klo 13.00 – 16.00

Paikka

OM, Eteläesplanadi 10, nh Julkisuus

Osallistujat

Helena Säteri, pj., YM
Ari Ekroos, Aalto-yliopisto
Mervi Karhula, LVM
Vilppu Talvitie, MMM
Jari Salila, OM
Vesa Pekkola, STM
Ilkka Harju, VM, Anu Hernesmaan sijaisena
Teppo Lehtinen, YM
Nunu Pesu, YM
Riitta Rönn, YM
Matti Vatilo, YM
Minna Mättö, Kuntaliitto, Anne Jarvan sijaisena
Martti Häkkänen, Helsingin yliopisto
Panu Lehtovuori, Tampereen teknillinen yliopisto
Lauri Jääskeläinen, sihteeri, YM
Maija Neva, sihteeri, YM
Mirkka Saarela, sihteeri, YM
Melica Hellén, YM
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Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä ollut edellisen kokouksen
muistio Anne Jarvan ehdottamalla lisäyksellä.
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Valmistelun tilannekatsaus
Ari Ekroos kertoi lyhyesti sidosryhmäfoorumin joulukuun kokoontumisesta ja Lauri Jääskeläinen
valmistelujaostojen valmistelutilanteesta.
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Asiakaslähtöiset prosessit
Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit -valmistelujaoston pj. Juhana Rautiainen esitteli asian.
Keskusteltiin asiasta esityksen pohjalta. Todettiin, että MRL:n kokonaisuudistuksen yhteydessä tulisi
tehdä ratkaisuja, jotka osaltaan kannustavat yhtenäisen tietoinfrastruktuurin syntymiseen. Tavoitteena
tulisi kaavoituksessa ja rakentamisessakin olla, että tieto perustuu yhtenäiseen tietomäärittelyyn ja se

tuotetaan vain kerran. Sovittiin, että valmistelujaostossa valmistellaan seuraavaksi konkreettisia
ehdotuksia siitä, minkälaisia muutoksia MRL:iin tulisi kokonaisuudistuksessa tehdä, jotta tavoite olisi
mahdollista saavuttaa. Ehdotukset esitellään työryhmän maaliskuun kokouksessa.
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Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä
Alueidenkäytön valmistelujaoston pj. Antti Irjala esitteli asian.
Keskusteltiin asiasta esityksen pohjalta. Todettiin, että avoimia asioita on vielä paljon, mutta yleisenä
tavoitteena voidaan pitää, että alueidenkäytön suunnittelujärjestelmään tarvitaan lisää joustavuutta
verrattuna nykyiseen järjestelmään. Keskusteltiin paljon etenkin siitä, mitä oikeusvaikutuksilla
tarkoitetaan ja minkälaisia oikeusvaikutuksia kullakin suunnitelmalla/kaavalla tulisi olla.
Hahmoteltuja alueidenkäytön valtakunnallisia vaatimuksia pidettiin sisällöllisesti yleisellä tasolla tärkeinä
asioina, mutta jatkovalmistelussa on vielä pohdittava, millä tavalla vaatimukset tulisi laissa esittää.
Todettiin, että maakunnan rooliin alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä voidaan ottaa kantaa vasta
sitten, kun on selvillä, toteutuuko maakuntauudistus. Pidettiin lähtökohtaisesti hyvänä, että
kaupunkiseutujen roolia alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä vahvistetaan, vaikkakin tähänkin
asiaan liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä. Todettiin, että kuntatasolla jatketaan sekä yhteen että
kahteen kuntakaavan perustuvien vaihtoehtojen kehittämistä, ja valinta näiden välillä tehdään vasta
myöhemmin.
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Muut asiat
Sidosryhmäfoorumin jäseneksi päätettiin lisätä Vesilaitosyhdistyksen edustaja lakiasiainpäällikkö Anneli
Tiainen (varajäsen vesiasiainpäällikkö Saijariina Toivikko).
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.58.

