KOKOUSMUISTIO

MRL-uudistus / parlamentaarisen seurantaryhmän 15. kokous
Aika

Ti 16.2.2021 klo 15.00–17.00

Paikka

Teams-kokous

Läsnä

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, puheenjohtaja
Kansliapäällikkö Juhani Damski, ympäristöministeriö, varapuheenjohtaja
Kansanedustaja Juha Pylväs, Suomen Keskusta
Kansanedustaja Sari Multala, Kansallinen Kokoomus
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, Suomen Sosialidemokraattinen puolue
Kansanedustaja Tiina Elo, Vihreä liitto
Kansanedustaja Pia Lohikoski, Vasemmistoliitto
Kansanedustaja Veronica Rehn-Kivi, Svenska folkpartiet
Kansanedustaja Antero Laukkanen, Suomen kristillisdemokraatit
Erityisavustaja Timo Juurikkala, ympäristöministeriö
Ylijohtaja Teppo Lehtinen, ympäristöministeriö, MRL-työryhmän puheenjohtaja
Ympäristöneuvos Antti Irjala, ympäristöministeriö
Hallitusneuvos Jaana Junnila, ympäristöministeriö
Hallitusneuvos Kirsi Martinkauppi, ympäristöministeriö
Rakennusneuvos Anna-Leena Seppälä, ympäristöministeriö
Ympäristöneuvos Petteri Katajisto, ympäristöministeriö
Aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski, ympäristöministeriö
Lainsäädäntöneuvos Lauri Jääskeläinen, ympäristöministeriö, sihteeri
Hallitussihteeri Mirkka Saarela, ympäristöministeriö, sihteeri
Hallitussihteeri Irene Varila, ympäristöministeriö, sihteeri
Viestintäasiantuntija Liisa Kemppainen, ympäristöministeriö
Viestintäsuunnittelija Melica Hellén, ympäristöministeriö
Säädösvalmisteluavustaja Anne Vanhanen, ympäristöministeriö
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Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen
Kokouksen puheenjohtajana, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen avasi kokouksen
klo 15.01. Hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä ollut edellisen kokouksen (22.1.2021) muistio
sekä tämän kokouksen asialista.
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MRL-uudistuksen valmistelun tilannekatsaus
Ylijohtaja Teppo Lehtinen kertoi MRL-uudistuksen tilanteesta. Lainsäädännön arviointineuvosto
on ilmoittanut ottavansa käsittelyynsä esityksen, joka sille toimitetaan lausuntokierroksen
jälkeen. Esitysluonnoksen käännöstyö ruotsin kielelle on osittain käynnistynyt.
Seurantaministeriryhmän kokouksia on ollut viikoittain. Esityksen vaikutusarviointityö jatkuu.
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Maapolitiikka
Hallitusneuvos Jaana Junnila esitteli etukäteen jaetun aineiston pohjalta maapoliittisia
kysymyksiä, kuten maanomistajan velvoitteita osallistua yhdyskuntarakentamisen
kustannuksiin, toteuttamismaksua ja sopimusvapauteen perustuvia maankäyttösopimuksia
sekä Kuntaliiton esiin tuomia näkemyksiä maksujen sitomisesta nettoarvonnousupohjaan.
Keskustelussa nousi esille seuraavia asioita ja kysymyksiä:
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maankäyttö- ja rakennuslakiin vuonna 2003 lisätty 12 a luku kunnalle
yhdyskuntarakentamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisesta on toiminut hyvin –
onko sääntelyä tarpeen muuttaa?
hallitusohjelman kirjaus kuntien maapolitiikan vahvistamisesta
maan hintatason voimakas vaihtelu valtakunnan eri osissa ja siitä aiheutuvat vaikutukset
kuntien taloudelle
yksittäisen maanomistajan asema
vaikutusten arvioinnin vaikeudet
suhde perustuslakiin.

Maakuntakaavan viherrakenne
Ympäristöneuvos Antti Irjala esitteli etukäteen jaetun aineiston pohjalta viherrakenteen ja
ekologisten yhteyksien roolia maakuntakaavoituksessa.
Keskustelussa nousi esille muun muassa seuraavia asioita ja kysymyksiä:




voisivatko ehdotettavat säännökset vaikeuttaa uusien ratahankkeiden toteuttamista?
miten turvattaisiin maanomistajille riittävät korvaukset?
vaikka viherrakenteita on esitetty jo vanhastaan maakuntakaavoissa, niin voisiko esitys
merkitä uusia valitusperusteita?

Tämän asian yhteydessä hallitusneuvos Jaana Junnila esitteli etukäteisaineiston pohjalta
ajatuksia metsänkäytön rajoituksen vuoksi määrättävistä korvauksista, jotka noudattaisivat
metsälain 11 §:ssä säädettyjä perusteita. Korvaussääntely olisi riippumatonta viherrakenteen
sääntelystä.
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Kaupunkiseutusuunnitelma
Ympäristöneuvos Antti Irjala esitteli uusimpia kaupunkiseutusuunnitelmaa koskevia pykälä- ja
perusteluluonnoksia. Ympäristöneuvos Petteri Katajisto täydensi esitystä
kaupunkiseutusuunnitelmaan liittyvillä osallistumisen, vaikutusten arvioinnin ja
muutoksenhaun menettelyjen säännösehdotuksilla. Keskustelussa nousi esille muun muassa
seuraavia asioita ja kysymyksiä:
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voisiko nyt esitettävä kaupunkiseutusuunnitelman laatimisvelvoite seitsemälle
kaupunkiseudulle aiheuttaa lisätyötä ja oikeusvaikutuksettomana hämärtää
suunnittelujärjestelmän kokonaisuutta?
miten suunnitelma kytkeytyisi MAL-sopimuksiin?
tarve pysyttää kaupunkiseutusuunnitelman laatiminen menettelyllisesti riittävän kevyenä.

Muut asiat
Seuraavan kokouksen ajankohta täsmentyy ja sovitetaan vaiheeseen, jolloin voidaan
esitellä esitysluonnos kokonaisuudessaan.
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Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja kiitti läsnäolijoita ja esityksiä pitäneitä virkamiehiä sekä päätti kokouksen klo
16.55.

