
  
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ   KOKOUSMUISTIO  
  
 
  
MRL-uudistus / työryhmän 25. kokous  
  
Aika  to 8.10.2020 klo 13.00–16.00 
  
Paikka  Skype-kokous 
  
Osallistujat Teppo Lehtinen, pj, YM 

Ari Ekroos, Aalto-yliopisto  
Mervi Karhula, LVM  
Vilppu Talvitie, MMM  
Jari Salila, OM  
Vesa Pekkola, STM  
Anu Hernesmaa, VM  
Ilkka Heikkinen, YM  
Riitta Rönn, YM, poissa 
Anna-Leena Seppälä, YM 
Kirsi Martinkauppi, YM  
Anne Jarva, Kuntaliitto  
Paula Qvick, maakuntien liitot  

  
Martti Häkkänen, Helsingin yliopisto, poissa 
Panu Lehtovuori, Tampereen yliopisto  

  
Mirkka Saarela, sihteeri, YM  
Melica Hellén, viestintäasiantuntija, YM  

 
  
  

1. Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen  
  

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.00. 
 
Puheenjohtaja totesi, että 10.9.2020 pidetyn kokouksen muistioon lisätään liitteeksi Anne 
Jarvan 8.10.2020 toimittama muistio ”Asemakaavaehdotuksen antaminen maanomistajan 
laadittavaksi - ehdotetun säännöksen suhde kunnan kaavamonopoliin ja sen käyttöön”.  
 
Puheenjohtaja totesi myös, että edellisen kokouksen muistion liitteeksi lisätään Anu 
Hernesmaan 5.10.2020 toimittama eriävä mielipide ELY-keskusten valvontatehtävää 
koskevaan kysymykseen. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio tällä muutoksella. 
 



Vilppu Talvitie pyysi kirjattavaksi, että MMM yhtyy maakuntien liittojen ja VM:n eriäviin 
mielipiteisiin. 

 
 

2. Valmistelun tilannekatsaus  
 
Puheenjohtaja kertoi lyhyesti valmistelun tilanteesta.  
 

   
3 Saamelaisten oikeudet alueidenkäytön suunnittelussa 
 
Alueidenkäytön jaoston puheenjohtaja Antti Irjala esitteli asian. Keskusteltiin asiasta. 
Keskustelussa tuotiin esille, että pykäläluonnoksen 2 momentin heikentämiskielto 
(”Saamelaisten kotiseutualueelle sijoittuvalla kaavalla ei saa vähäistä suuremmassa määrin 
heikentää saamelaisten oikeutta ylläpitää ja kehittää omaa kulttuuriaan ja harjoittaa 
perinteisiä elinkeinojaan”) voidaan käytännössä tulkita liian tiukasti. Keskustelussa 
esitettiin, että heikentämiskielto tulisi muotoilla toisin ja että muotoiluun voitaisiin ottaa 
mallia esimerkiksi YSL:stä, jossa puhutaan olennaisesta heikentämistä. Toisaalta 
keskustelussa painotettiin saamelaisten oikeuksia ja saamelaisten oikeuksia koskevien 
säännöksien vaikuttavuutta. 
 
Puheenjohtaja totesi, että YM:lle voi lähettää muotoilua koskevia ehdotuksia viikon sisällä 
ja että YM toimittaa vaihtoehtoja säännösluonnoksista vielä työryhmän jäsenille 
kommentoitaviksi. 
 

  
4. Kaavojen toteuttaminen: tonttijako, kaavojen haitankorvaukset 
 
Kaavojen toteuttamisen jaoston puheenjohtaja Jaana Junnila esitteli asian.  
 
Keskusteltiin asiasta. Keskustelussa nousivat esille etenkin korvakynnysasia ja 
emätilaperiaate. Sovittiin, että emätilaperiaatteesta järjestetään erillinen kokous 
varapuheenjohtajan johdolla. Todettiin myös, että sekä korvauskynnysasiaa että 
emätilaperiaatetta on käsiteltävä myös alueidenkäytön jaostossa rinnakkain käynnissä 
olevan valmistelun kanssa. 
 
 
5. Muut asiat 
 
Paula Qvick totesi, että YM:ään on toimitettu maakuntien liittojen kannanotto MRL-
valmisteluun. Sovittiin, että kannanotto jaetaan työryhmän jäsenille. 
 

 
6. Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 22.10.2020 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.03. 

 


