KOKOUSMUISTIO

MRL-uudistus / parlamentaarisen seurantaryhmän 7. kokous
Aika

Ke 27.11.2019 klo 15.00–17.00

Paikka

Pikkuparlamentti, kokoushuone Saarni

Läsnä

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, puheenjohtaja, saapui klo 15.18 ja poistui klo 16.51
Kansanedustaja Sari Multala, Kansallinen Kokoomus, saapui klo 15.06
Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma, Suomen Sosialidemokraattinen puolue
Kansanedustaja Tiina Elo, Vihreä liitto
Kansanedustaja Pia Lohikoski, Vasemmistoliitto, saapui klo 15.09 ja poistui klo 16.12
Kansanedustaja Anders Adlercreutz, Svenska folkpartiet, saapui klo 15.10 ja poistui klo 16.51
Kansanedustaja Lulu Ranne, Perussuomalaiset, poistui klo 16.53
Erityisavustaja Timo Juurikkala, ympäristöministeriö
Professori Ari Ekroos, Aalto-yliopisto, MRL-sidosryhmäfoorumin puheenjohtaja
Osastopäällikkö Helena Säteri, ympäristöministeriö, MRL-työryhmän puheenjohtaja
Rakennusneuvos Anna-Leena Seppälä, ympäristöministeriö
Erityisasiantuntija Sanna Jylhä, ympäristöministeriö
Hallitusneuvos Jaana Junnila, ympäristöministeriö
Lainsäädäntöneuvos Maija Neva, ympäristöministeriö, sihteeri
Hallitussihteeri Mirkka Saarela, ympäristöministeriö, sihteeri
Viestintäasiantuntija Liisa Kemppainen, ympäristöministeriö

1

Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistio
Helena Säteri toimi kokouksen alussa puheenjohtajana ja avasi kokouksen klo 15.02. Todettiin osallistujat
sekä hyväksyttiin kokouskutsun liitteenä oleva edellisen kokouksen muistio.

2

MRL-uudistuksen valmistelun tilannekatsaus
Helena Säteri kertoi lyhyesti valmistelun tilanteesta ja totesi, että alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää
koskevien alustavien pykälähahmotelmien kommentointi päättyi kokousta edeltävän viikon perjantaina
22.11.2019. Vastauksia tuli yhteensä n. 290. Anna-Leena Seppälä kertoi vastanneiden taustaorganisaatioista
sekä yleispiirteisesti kommenttien sisällöstä.

3

Asemakaavapäätösten valitusoikeus
Selvityshenkilö, emeritaprofessori Eija Mäkinen esitteli syksyllä valmistuneen Asemakaavoitus ja
asianosaisperusteinen valitusoikeus -selvityksen tuloksia. Työssä selvitettiin kysymystä asemakaavapäätösten
valitusoikeuden muuttamisesta siten, että valitusoikeus perustuisi asianosaisuuteen eikä enää kunnan
jäsenyyteen. Lisäksi tarkasteltiin mahdollisuutta vaatia muistuttamista valitusoikeuden edellytyksenä. Linkki
selvitykseen jaettiin kokouksen osallistujille kokouskutsussa.

Keskustelussa kiitettiin selvityksen tekijää ja pidettiin selvitystä tarpeellisena. Tuotiin esiin eri näkökulmia
kaavaprosessiin osallistumisesta, muutoksenhausta sekä kaavaprosessien kestosta.
Merkittiin selvitys tiedoksi.
4

Vähittäiskaupan suuryksiköiden, tuulivoimaloiden, suunnittelutarvealueiden ja rantarakentamisen sääntely
alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä
Sanna Jylhä esitteli vähittäiskaupan suuryksikköjä ja tuulivoimaa koskevan sääntelyn. Käytiin aiheesta lyhyt
keskustelu, jossa esitettiin erisuuntaisia näkemyksiä muun muassa maakuntakaavoituksen roolista kaupan ja
tuulivoiman sijainnin ohjauksessa.
Maija Neva esitteli suunnittelutarvealueita ja -ratkaisuja sekä rantarakentamista koskevan sääntelyn. Aiheista
ei käyty keskustelua.
Kaikista neljästä teemasta on jaettu kokouksen osallistujille muistiot kokouskutsun liitteenä. Merkittiin
esitykset tiedoksi.

5

Kaavojen toteuttaminen
Jaana Junnila esitteli kaavojen toteuttamisen jaoston asioita. Käytiin aiheesta lyhyt keskustelu. Merkittiin
esitys tiedoksi.

6

Kevään kokousajat
Päätettiin kevään kokousajat ke 26.2.2020 klo 15.00–17.00, ke 15.4.2020 klo 15.00–17.00 ja ke 17.6.2020 klo
15.00–17.00

7

Muut asiat
Helena Säteri kertoi jäävänsä eläkkeelle 1.2.2020 lukien.

8

Kokouksen päättäminen
Kokous päättyi klo 17.05.

