
KOKOUSMUISTIO 

 
 
 
 
 
MRL-uudistus / parlamentaarisen seurantaryhmän 10. kokous  

 
 
Aika  Ke 17.6.2020 klo 15.00–17.00 
 
Paikka  Skype-kokous 
 
Läsnä Kansliapäällikkö Juhani Damski, ympäristöministeriö, puheenjohtaja 

 
Kansanedustaja Juha Pylväs, Suomen Keskusta 
Kansanedustaja Sari Multala, Kansallinen Kokoomus 
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, 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  
 
Rakennusneuvos Anna-Leena Seppälä, ympäristöministeriö 
Ympäristöneuvos Matti Laitio, ympäristöministeriö 
Ympäristöneuvos Antti Irjala, ympäristöministeriö 
Aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski, ympäristöministeriö 
 
Erityisasiantuntija Lauri Jääskeläinen, ympäristöministeriö, sihteeri 
Lainsäädäntöneuvos Maija Neva, ympäristöministeriö, sihteeri 
Hallitussihteeri Mirkka Saarela, ympäristöministeriö, sihteeri 
 
Viestintäsuunnittelija Melica Hellén, ympäristöministeriö 

 
1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 
Kokouksen puheenjohtajana toimi ministeri Mikkosen esteen vuoksi ryhmän 
varapuheenjohtajaksi 15.6.2020 nimitetty ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani 
Damski. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.01.  Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä ollut 
edellisen kokouksen muistio sekä tämän kokouksen asialista. 

 
2 MRL-uudistuksen tilannekatsaus 

 
Ylijohtaja Teppo Lehtinen kertoi MRL-uudistuksen tilanteesta. Hallituksen esitys on määrä 
saattaa eduskuntaan syysistuntokaudella 2021. Syksyllä 2020 järjestetään laajempi 
seminaarityyppinen vuorovaikutustilaisuus. Saamelaiskäräjien kanssa on käynnistetty 
orientoivat keskustelut, joita syvennetään syksyllä. Rakentamisen lupajärjestelmää ja 
rakennusvalvonnan järjestämistä koskevat alustavat säännösluonnokset ja niiden perustelut 
lähtivät 9.6.2020 kommenttikierrokselle, joka päättyy 7.7.2020.  



 
3 Osallistuminen, vaikutusten arviointi, viranomaisyhteistyö, muutoksenhaku   

 
Ympäristöneuvos Matti Laitio piti esityksen osallistumisesta, vaikutusten arvioinnista, 
virananomaisyhteistyöstä ja muutoksenhausta MRL-uudistuksessa. 
 
Keskusteltiin asiasta esityksen pohjalta. Keskustelussa nousi esille muun muassa seuraavia 
asioita ja kysymyksiä:  
 

 Kaavoituksen aloitusvaiheen kuuleminen ja vuorovaikutus sekä kaavoituskatsaukset. 

 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten vuotuiset kehittämiskeskustelut kuntien kanssa. 

 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten rooli kuntien alueidenkäytön ohjauksessa. 

 Kaavavalitukset ja valituksen tekemisen oikeuden kytkeminen muistutuksentekoon. 
  

 
4 Luonnon monimuotoisuus alueidenkäytössä 

 
Ympäristöneuvos Antti Irjala piti esityksen luonnon monimuotoisuudesta alueidenkäytössä. 
 
Keskusteltiin asiasta esityksen pohjalta. Keskustelussa nousi esille muun muassa seuraavia 
asioita ja kysymyksiä: 
 

 Luonnonvarojen kestävän käytön ja uusiutuvan energian asema 
maakuntakaavoituksessa.  

 Ekologisen yhteyden suhde maanomistajan maankäytön mahdollisuuksiin. 

 Viherrakenteen tarpeen erilaisuus eri osissa valtakuntaa. 

 Luonnon monimuotoisuuden näkyminen kaikilla kaavatasoilla. 

 Kaavan kautta tapahtuvan suojelun suhde muuhun lainsäädäntöön ja 
korvauskysymykset. 

 Luontotyyppien, lähivirkistysalueiden ja hiljaisten alueiden huomioon ottaminen. 

 Yhdyskuntarakenteen riittävä ohjaus. 

 Vuorovaikutus Luontopaneelin kanssa. 
 

5 Rajapinnat 
 
Aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski piti esityksen rajapinnoista MRL-uudistuksessa. 
 
Keskusteltiin asiasta esityksen pohjalta. Keskustelussa nousi esille muun muassa seuraavia 
asioita ja kysymyksiä:  
 

 Kaivoslakiin ehdotetut muutokset, jotka vahvistaisivat kunnan asemaa. 

 Kaavoituksen rooli metsien suojelun ja metsätalouden näkökulmasta. 

 Suojelulakien ja MRL:n suhde. 

 Maa-ainesten oton asukkaissa herättämä huoli.  
 

6 Syksyn kokousajat 
 
Kokousajoiksi päätettiin 21.10.2020 klo 15, 11.11.2020 klo 15 ja 9.12.2020 klo 15. Kaikki päivät 
ovat keskiviikkoja. 
 

7 Muut asiat 
 
Skypen toimivuudessa on ollut toivomisen varaa. 

 
8 Kokouksen päättäminen 

 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.55. Seuraava kokous pidetään 21.10.2020. 


