
KOKOUSMUISTIO 

 
 
 
 
 
 
MRL-uudistus / parlamentaarisen seurantaryhmän 8. kokous  

 
 
Aika  Ke 26.2.2020 klo 15.00–17.00 
 
Paikka  Pikkuparlamentti, kokoushuone Tervaleppä 
 
Läsnä  Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, puheenjohtaja 

 
Kansanedustaja Juha Pylväs, Suomen Keskusta 
Kansanedustaja Sari Multala, Kansallinen Kokoomus, poistui klo 16.50, kohdan 5 
käsittelyn aikana 
Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma, Suomen Sosialidemokraattinen puolue, poistui 
klo 16.40 kohdan 5 käsittelyn aikana 
Kansanedustaja Lulu Ranne, Perussuomalaiset  
Kansanedustaja Tiina Elo, Vihreä liitto 
Kansanedustaja Paavo Arhinmäki, poistui klo 16.15, kohdan 4 käsittelyn jälkeen 
Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi, poistui klo 17.04, kohdan 6 käsittelyn aikana 
Kansanedustaja Antero Laukkanen, Suomen Kristillisdemokraatit, poistui klo 15.46, 
kohdan 3 käsittelyn jälkeen 

 
  Erityisavustaja Timo Juurikkala, ympäristöministeriö, saapui klo 15.52 

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

 
 Ylijohtaja Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, MRL-työryhmän puheenjohtaja 

Rakennusneuvos Anna-Leena Seppälä, ympäristöministeriö 
 
Hallitussihteeri Mirkka Saarela, ympäristöministeriö, sihteeri 
Viestintäasiantuntija Liisa Kemppainen, ympäristöministeriö  

 
1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.00. Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä oleva edellisen 
kokouksen muistio. 

 
2 MRL-uudistuksen tavoitteet 

 
Puheenjohtaja esitteli MRL-uudistuksen tavoitteita. 

 
3 MRL-uudistuksen tilannekatsaus 

 
Ylijohtaja Teppo Lehtinen kertoi MRL-uudistuksen tilanteesta.  

 
4 Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä 

 
Ympäristöneuvos Antti Irjala esitteli alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevan 
valmistelutilanteen seurantaryhmän jäsenille. 
 



Keskusteltiin asiasta esityksen pohjalta. Keskustelussa nousi esille esimerkiksi seuraavia 
kysymyksiä ja asioita:  
 

 Hyvä, että maakuntakaavan oikeusvaikutuksia on rajattu esitetyllä tavalla.  

 Mitä maakuntakaavan viherrakenne käsittää? 

 Jos vähittäiskaupan suuryksiköitä ei enää käsitellä maakuntakaavassa, on 
huolehdittava, että niiden sijoittuminen huonoille paikoille estetään jollain muulla 
tavalla. 

 Tuoko kaupunkiseutukaava yhden kaavatason lisää? 

 Lähtevätkö kaupungit tekemään kaupunkiseutukaavoja, jos ne ovat vapaaehtoisia? 
Voisiko kaupunkiseutukaava olla pakollinen? Miten muuten kaupungit saataisiin 
tekemään kaupunkiseutukaavoja? Voitaisiinko MAL-kuvio kytkeä 
kaupunkiseutukaavoihin? 

 Hyvä, että asemakaava ja yleiskaava säilyvät. 

 Olisi ollut mielenkiintoista nähdä yhden kuntakaavan mallia kehitettävän pidemmälle. 
Kuntakaavoitusta sujuvoitetaan nyt varmaan jollain muulla tavalla? 

 Milloin yksityisen aloiteoikeutta käsitellään? 
 

5 Rakentamisen lupajärjestelmä 
 
Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi esitteli rakentamisen lupajärjestelmää koskevan 
valmistelutilanteen seurantaryhmän jäsenille. 
 
Keskusteltiin asiasta esityksen pohjalta. Keskustelussa nousi esille esimerkiksi seuraavia 
kysymyksiä ja asioita: 
 

 Mitä hyötyä kaksiosaisesta rakennusluvasta on? Mennäänkö tässä 
yksinkertaistamisesta poispäin? 

 Voidaanko palveluja ostaa toisesta kunnasta? 

 Hyvä, jos luvanhakija voi itse päättää, mennäänkö yhdellä vai kahdella luvalla/vaiheella. 

 Missä vaiheessa selvitykset tehdään? 

 Pysyykö rakentamisen laadun parantaminen tässä mukana? 
 

6 MRL:n lunastussäännökset 
 
Hallitusneuvos Jaana Junnila esitteli MRL:n lunastussäännösten valmistelutilanteen 
seurantaryhmän jäsenille. 
 
Keskusteltiin asiasta lyhyesti esityksen pohjalta. Osa seurantaryhmän jäsenistä nosti esille, että 
lunastuksen käyttämistä ei saisi nykyisestä helpottaa ja osa taas huomautti, että kunnan 
maapolitiikan keinoja ei saa nykyisestä vaikeuttaakaan.  

 
7 Muut asiat 

 
Muita asioita ei ollut. 
 

8 Kokouksen päättäminen 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.13. 

 
 
 

 
 
 
 
 



 


