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Rakennetun ympäristön osasto   
 
 
 
 
 
 
MRL-uudistus / työryhmän 13. kokous     
     
 
Aika  to 6.6.2019 klo 13.00 – 15.45 
 
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 (poistui klo 14.52) 
  Anu Hernesmaa, VM 
  Teppo Lehtinen, YM 
  Nunu Pesu, YM 
  Riitta Rönn, YM, poissa 
  Jaana Junnila, YM, poissa 
  Anne Jarva, Kuntaliitto 
 
  Martti Häkkänen, Helsingin yliopisto 
  Panu Lehtovuori, Tampereen teknillinen yliopisto 
  
  Lauri Jääskeläinen, sihteeri, YM 
  Maija Neva, sihteeri, YM, poissa 
  Mirkka Saarela, sihteeri, YM 

Melica Hellén, YM 
 
 
 
 
 
Asialista 

 
 

1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 

Puheenjohtaja Helena Säteri toivotti osallistujat tervetulleiksi ja aloitti kokouksen klo 13.00.  
Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä ollut edellisen kokouksen muistio. 
 
2 Valmistelun tilannekatsaus 
 
Puheenjohtaja viittasi juuri valmistuneeseen hallitusohjelmaan ”Osallistava ja osaava Suomi”, jota 
uusi, 6.6. nimitetty hallitus ryhtyy toteuttamaan. Hallitusohjelman mukaan maankäyttö- ja 



rakennuslain uudistus viedään loppuun parlamentaarisessa valmistelussa. Uudistuksen 
päätavoitteita ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen sekä 
rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Hallitus toimii tavalla, jonka 
seurauksena Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. 

 
3 Rakentamisen lupajärjestelmä 

 
Rakentamisen jaoston puheenjohtaja hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi esitteli asian. 
 
Keskustelussa nousi esiin seuraavia kysymyksiä: 

 kiinteistöverotus tulee ottaa huomioon 

 kaavallisen haitattomuuden edellytyksen tulee sisältää myös kuntakaava 

 ilmastonmuutoksen torjunta on vielä kysymysmerkki; torjunta on eri asia kuin sopeutuminen 

 naapurin valitusoikeuden laajuus 

 onko korjausrakentamisen lupakynnystä tarkoitus nostaa? 

 missä vaiheessa laukeavat yhdyskuntarakentamisen maksut. 
 

Puheenjohtaja totesi, että lupajärjestelmää tulee vielä yhteensovittaa alueidenkäytön jaoston kanssa 
ja tuoda uudestaan käsiteltäväksi työryhmään. 
 
4 Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit 

 
Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit –jaoston puheenjohtaja Juhana Rautiainen esitteli asian. 
 
Keskustelussa tuotiin esiin seuraavaa: 

 miten yleisten alueiden tietomalli saadaan osaksi digikaksosta? 

 tarvitaanko erillinen rakennetun ympäristön digilaki? 

 MMM:n, VM:n ja YM:n kansliapäällikkötasolla on digikaksonen ollut esillä  

 eri kuntien erilaiset tilanteet tulee ottaa huomioon 

 henkilötietojen suoja tulee ottaa huomioon 

 maakuntien omistamien tilojen kartoitus on vireillä; kuntien omistamien tilojen osalta selvitystä 
on jo tehty 

 julkisen vallan ylläpitämien tietojen osalta lähtökohtana tulee olla avoimuus. 
 
Puheenjohtaja totesi, että jaoston työtä ja esiin tuomia näkökohtia tuetaan ja niiden pohjalta 
edetään. Oma erillinen rakennetun ympäristön digilaki saattaisi olla tarpeen. 
 
5 Syksyn 2019 työsuunnitelma 

 
Merkittiin tiedoksi liitteenä jaettu syksyn 2019 työsuunnitelma. 
 
6 Muut asiat 

 
Sidosryhmäfoorumin jäseneksi päätettiin lisätä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FICom 
ry:n edustaja Marko Lahtinen (varajäsen Elina Ussa). 
 
7 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous to 5. 9. 2019 klo 13 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45. 


