YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

MUISTIO
27.1.2021

Maankäyttö- ja rakennuslain seurantaministerikokous
Aika:
Paikka:

Keskiviikko 27.1 klo 14.04-15.28
Skype-kokous

Osallistujat:
Ministeri Krista Mikkonen, pj.
Ministeri Thomas Blomqvist
Ministeri Jari Leppä, paikalla 14:06-15:08
Ministeri Jussi Saramo
Kansanedustaja Eveliina Heinäluoma, poistui 15:15
Kansanedustaja Pia Lohikoski
Apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä
Eav Anna Abrahamsson
Eav Johanna Juselius
Eav Timo Juurikkala
Eav Henri Purje, saapui 14:42
Eav Teppo Säkkinen
Viranhaltijat:
Juhani Damski, (YM), poistui 15:00
Annika Collin, (YM)
Antti Irjala, (YM)
Jaana Junnila, (YM)
Lauri Jääskeläinen, (YM)
Petteri Katajisto, (YM)
Ulla Koski, (YM)
Teppo Lehtinen, (YM)
Kirsi Martinkauppi, (YM)
Mirkka Saarela, (YM)
Anna-Leena Seppälä, (YM)
Irene Varila, (YM), sihteeri

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen avasi kokouksen klo 14:04
ja totesi osallistujat.
2. Edellisen kokouksen muistio
Edellisen kokouksen muistio hyväksyttiin.
3. Jatkotyön aikataulu ja teemat
Timo Juurikkala totesi, että seuraavien kokouksien ajankohdat ja teemat ilmoitetaan, kun
sopivat kalenteriajat on saatu selvitettyä. Tavoitteena on, että lakiehdotus voidaan
lähettää helmikuun puoleen väliin mennessä käännettäväksi ja edelleen lausunnoille.
4. Maapolitiikka, kaavojen toteuttaminen; lunastusasiat, haitankorvaukset
Jaana Junnila esitteli kaavojen toteuttamiseen liittyvistä teemoista maapolitiikan,
maankäyttösopimukset ja – maksut, lunastusasiat ja haitankorvaukset.
Käytiin keskustelua ja kaikkien käsiteltyjen teemojen osalta esitettiin kysymyksiä.
Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja totesi, että kaikkien kokouksessa käsiteltyjen
kaavojen toteuttamisen teemojen osalta tarvitaan jatkokeskusteluja.
5. Saamelaisten oikeudet
Antti Irjala esitteli lakityöryhmässä ja saamelaiskäräjien kanssa neuvotteluissa käsiteltyjä
neljää eri vaihtoehtoista ehdotusta saamelaisten oikeuksia koskevaksi pykäläksi
alueidenkäytön suunnittelussa. Petteri Katajisto esitteli lyhyesti kokouskutsun liitteenä
olleet saamelaisten oikeuksia koskevat osallistumisen, vaikutusten arvioinnin,
lausuntomenettelyjen ja muutoksenhaun säännösehdotukset ja perustelut niille.
Käytiin keskusteluja ja esitettiin näkemyksiä kummastakin aiheesta.
Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja totesi, että asia viedään jatkokeskusteluun.
6. Rakentamisen vastuut, maisematyölupa
Kirsi Martinkauppi esitteli ehdotuksen maisematyölupapykäläksi ja perustelut
pykäläehdotukselle sekä ehdotuksen rakentamisen vastuista.
Käytiin keskustelua, jossa tuotiin esille, että kummankin teeman osalta suunta on hyvä.
Käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja totesi, että vastuuteeman osalta käydään
vielä keskusteluja.
7. Seuraava kokous
Puheenjohtaja totesi, että seuraava kokous on seuraavalla viikolla, mutta ajankohta
selviää myöhemmin. Asiaan palataan pian.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:28

