
KOKOUSMUISTIO 

 
 
 
 
 
 
MRL-uudistus / parlamentaarisen seurantaryhmän 4. kokous  

 
 
Aika  ke 13.2.2019 klo 15.03–16.40 
 
Paikka  Pikkuparlamentti, kokoushuone Saarni 
 
Läsnä  Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen, puheenjohtaja 

 Kansliapäällikkö Hannele Pokka, ympäristöministeriö, varapuheenjohtaja 
 

Kansanedustaja Juha Pylväs, Suomen Keskusta  
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, kansanedustaja Riitta Myllerin 
varajäsenenä  
Kansanedustaja Martti Mölsä, Sininen Tulevaisuus  
Kansanedustaja Satu Hassi, Vihreä liitto 
Kansanedustaja Silvia Modig, Vasemmistoliitto, poistui klo 15.25 
Kansanedustaja Anders Adlercreutz, Svenska folkpartiet 
Kansanedustaja Antero Laukkanen, Suomen Kristillisdemokraatit  

 
 Osastopäällikkö Helena Säteri, ympäristöministeriö, MRL-työryhmän puheenjohtaja 
   
 Erityisasiantuntija Lauri Jääskeläinen, ympäristöministeriö 
 Hallitussihteeri Mirkka Saarela, ympäristöministeriö, sihteeri 

 
Viestintäasiantuntija Annukka Lyra, ympäristöministeriö  
Viestintäsuunnittelija Melica Hellén, ympäristöministeriö 

 
 

 
Poissa    
Kansanedustaja Sari Multala, Kansallinen Kokoomus 
Kansanedustaja Leena Meri, Perussuomalaiset 
Professori Ari Ekroos, Aalto-yliopisto, MRL-sidosryhmäfoorumin puheenjohtaja 

 
 
  

1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.03. Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä oleva edellisen 
kokouksen muistio. 

 
2 MRL-uudistuksen tilannekatsaus 

 
Helena Säteri kertoi lyhyesti MRL-työryhmän kokouksista ja niissä käsitellyistä asioista sekä 
muistutti MRL-sidosryhmäfoorumin 4.3.2019 pidettävästä kokoontumisesta, jossa aiheena ovat 
rakentamisen asiat. 

 
3 Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä 

 



Alueidenkäytön valmistelujaoston puheenjohtaja Antti Irjala esitteli valmistelutilanteen 
seurantaryhmälle kokouskutsun liitteenä lähetetyn esityksen pohjalta.  
 
Keskusteltiin eri suunnittelutasojen tarkoituksesta, tehtävistä ja oikeusvaikutuksista sekä 
esitetyistä suunnittelujärjestelmää koskevista vaihtoehtoisista malleista. Todettiin, että 
kaupunkiseutujen suunnittelulle on tarvetta, mutta kaupunkiseutusuunnitelmaan liittyy myös 
esimerkiksi hyväksymismenettelyä koskevia haasteita. Tuotiin myös esille, että jos 
suunnittelujärjestelmään tuodaan uutena elementtinä kaupunkiseutusuunnitelma, jostain 
muualta pitäisi vastaavasti keventää. Keskusteltiin lisäksi tarkemmin siitä, mitä yhden 
kuntakaavan malli käytännössä tarkoittaisi ja mitä etua siitä olisi suhteessa nykyjärjestelmään. 

 
 

4 Osallistuminen ja vaikutusten arviointi 
 
Osallistuminen, vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi -valmistelujaoston puheenjohtaja Matti 
Laitio esitteli valmistelutilanteen seurantaryhmälle kokouskutsun liitteenä lähetetyn esityksen 
pohjalta. 
 
Keskusteltiin, mihin suuntaan MRL:n osallistumista ja vuorovaikutusten arviointia koskevia 
pykäliä tulisi kehittää. Pohdittiin muun muassa miten voidaan turvata kansalaisten tiedonsaanti 
kaava-asioissa ja miten tunnistetaan ne kaavat, joissa voitaisiin edetä suoraviivaisemmin 
aloitusvaiheesta ehdotusvaiheeseen.  

 
 

5 Asiakaslähtöisyys MRL-uudistuksessa 
 
Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit -jaoston puheenjohtaja Juhana Rautiainen esitteli 
valmistelutilanteen seurantaryhmälle kokouskutsun liitteenä lähetetyn esityksen pohjalta.  
 
Keskusteltiin aiheesta lyhyesti esityksen pohjalta.  
 
 

6 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 
 

Todettiin seuraavan kokouksen ajankohta 14.5.2019 klo 15.00. Puheenjohtaja kiitti osallistujia 
ja päätti kokouksen klo 16.40.  

 
 


