
KOKOUSMUISTIO 

 
 
 
 
 
MRL-uudistus / parlamentaarisen seurantaryhmän 11. kokous  

 
 
Aika  Ke 21.10.2020 klo 15.00–17.00 
 
Paikka  Teams-kokous 
 
Läsnä Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, puheenjohtaja 

Kansliapäällikkö Juhani Damski, varapuheenjohtaja, ympäristöministeriö 
 

Kansanedustaja Juha Pylväs, Suomen Keskusta 
Kansanedustaja Heikki Vestman, Kansallinen Kokoomus 
Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma, Suomen Sosialidemokraattinen puolue 
Kansanedustaja Lulu Ranne, Perussuomalaiset 
Kansanedustaja Tiina Elo, Vihreä liitto 
Kansanedustaja Pia Lohikoski, Vasemmistoliitto 
Kansanedustaja Anders Adlercreutz, Svenska folkpartiet 
Kansanedustaja Antero Laukkanen, Suomen Kristillisdemokraatit 

 
  Erityisavustaja Timo Juurikkala, ympäristöministeriö 

 
Professori Ari Ekroos, Aalto-yliopisto, MRL-sidosryhmäfoorumin puheenjohtaja 

 
Ylijohtaja Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, MRL-työryhmän puheenjohtaja  
 
Ympäristöneuvos Matti Laitio, ympäristöministeriö 
Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö 
Rakennusneuvos Anna-Leena Seppälä, ympäristöministeriö 
 
Erityisasiantuntija Lauri Jääskeläinen, ympäristöministeriö, sihteeri 
Hallitussihteeri Mirkka Saarela, ympäristöministeriö, sihteeri 
 
Viestintäasiantuntija Liisa Kemppainen, ympäristöministeriö 
Viestintäsuunnittelija Melica Hellén, ympäristöministeriö 
Assistentti Anne Pailomaa, ympäristöministeriö 
Moderaattori Katariina Ahonen, Kaiku Kitchen 

 
1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 
Kokouksen puheenjohtajana, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen avasi kokouksen 
klo 15.08. Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä ollut edellisen kokouksen (17.6.2020) muistio 
sekä tämän kokouksen asialista. 

 
2 MRL-uudistuksen tilannekatsaus 

 
Ylijohtaja Teppo Lehtinen kertoi MRL-uudistuksen tilanteesta. Kesälomakauden päätyttyä on 
työryhmä kokoontunut tiiviisti kahden viikon välein. Esillä on ollut lukuisia kysymyksiä 
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmästä, suunnittelijoiden pätevyydestä, rakennusvalvonnan 
järjestämisestä, lupajärjestelmästä, rakentamisen vastuista, osallistumisesta ja kaavojen 



toteuttamisesta. Saamelaiskäräjien kanssa on neuvoteltu. Erilaisia vaikutusarvioita esim. 
vastuista ja digitaalisuuden kunnille aiheutuvista kustannuksista on tilattukäynnistymässä.  

 
3 Osallistuminen, vaikutusten arviointi, viranomaisyhteistyö, muutoksenhaku   

 
Ympäristöneuvos Matti Laitio piti esityksen osallistumisesta, vuorovaikutuksesta, 
muutoksenhausta ja lausunnoista ja keskittyi kysymyksiin, joihin esitetään tarkistuksia 
verrattuna seurantaryhmässä 17.6.2020 esillä olleisiin ehdotuksiin. Omana kysymyksenä esillä 
oli elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten rooli. 
 
Keskusteltiin asiasta esityksen ja kokouskutsun mukana jaettujen liitteiden pohjalta. 
Keskustelussa nousi esille muun muassa seuraavia asioita ja kysymyksiä:  
 

 Kunnassa vuosittain laadittava tiivistelmä vireillä olevista ja ajankohtaisista 
kaavahankkeista. 

 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten rooli kuntien alueidenkäytön ohjauksessa:  
miten edistäminen eroaa ohjaamisesta; suhde kunnalliseen itsehallintoon ja 
demokratiaan; elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sisäinen päätöksenteko ja 
yhtenäisyys; valvonta alueidenkäytön osalta, miten 1.5.2017 voimaan tulleet MRL-
muutokset on otettu vastaan ja miten muutokset ovat vaikuttaneet esim. 
hallintotuomioistuimissa. 

 Purkamisluvan valitusoikeuden yhtenäistäminen suhteessa tilanteisiin, jolloin 
rakentamislupa sisältää myös purkamista. 
 

 
4 Rakentamisen kommenttikierrosten palauta ja jatkotoimet 

 
Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi piti esityksen kesän aikana pidettyjen kahden 
kommentointikierroksen tuloksista kokouskutsun mukana jaetun aineiston pohjalta. 
Ensimmäinen kommentointi (9.6. – 9.7.2020) koski lupajärjestelmää, rakennusvalvontaa ja 
digitalisaatiota. Toinen kommentointi (6.7. – 20.8.2020) koski rakentamisen vastuita. 
Ensimmäiseen kommentointikyselyyn saatiin 571 vastausta ja toiseen 523 vastausta. 
 
Keskusteltiin asiasta esityksen pohjalta. Keskustelussa nousi esille muun muassa seuraavia 
asioita ja kysymyksiä: 
 

 Rakentamislupaan esitetty erillinen sijoittumislupa ja toteuttamislupa: mitä hyötyjä se 
voisi tuoda? 

 Rakentamisen vastuuta koskeva hallitusohjelman kirjaus ja sen tarkoitus selkeyttää 
vastuun kanavointia ja sitä kautta parantaa rakentamisen laatua. 

 Kesän kommenttikierroksen jälkeen kehitetty vastuiden ns. hybridimalli ja sen 
jatkokehittely yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. 

 Hankkeeseen mahdollisesti nimetyn valvojan rooli. 
 

Seurantaryhmän jäsenille lähetetään kesän kommenttikierrosten kysymykset ja 
hahmotelma uudesta vastuun hybridimallista. 

 
5 Muut asiat  

 
Ei ollut. 
 

 
6 Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.01. Seuraava kokous pidetään 11.11.2020 klo 15. 


