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MRL-uudistus / työryhmän 27. kokous     
     
 
Aika  to 5.11.2020 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 
  Pasi Kallio, YM 
  Riitta Rönn, YM 
  Anna-Leena Seppälä, YM 
  Kirsi Martinkauppi, YM 
  Anne Jarva, Kuntaliitto 
  Anna-Mari Ahonen, maakuntien liitot 
 
  Martti Häkkänen, Helsingin yliopisto 
  Panu Lehtovuori, Tampereen yliopisto 
  
  Melica Hellén, viestintäasiantuntija, YM 
 
 
 
Asialista 

 
 

1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.00. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

 
2 Valmistelun tilannekatsaus 

 
Puheenjohtaja esitteli MRL-uudistuksen aikataulun, jonka mukaan ehdotusluonnos lähetettäisiin 
käännettäväksi helmikuussa 2021 ja lausuntokierros käynnistettäisiin heti käännöstyön 
valmistuttua maaliskuussa 2021. 
 



MRL:n työryhmällä on ylimääräinen kokous 9.11.2020 kaavojen toteuttamisen pykälien 
läpikäyntiä varten. 
 
MRL:n sidosryhmäfoorumin tapaaminen järjestetään vielä joulukuussa, tilaisuus järjestetään 
webinaari, jota Kaiku Kitchen moderoi Teamsilla. 
 
Tammikuun kokousajoista lähetetään kalenterikutsut MRL:n työryhmän jäsenille. 
 

 
3 Osallistumiseen ja vuorovaikutukseen liittyvät pykälät, saamelaisnäkökulma 

 
Petteri Katajisto esitteli osallistumisen jaoston 2.11. käsittelemiä saamelaisten asemaa koskevia 
pykäliä perusteluineen. Saamelaisten asemaan alkuperäiskansana liittyvät oikeudet 
huomioitaisiin kaavoituksen vuorovaikutusmenettelyssä, lausuntojen pyytämisessä ja kaavan 
vaikutusten arvioinnissa silloin kuin kaavaa valmisteltaisiin saamelaisten kotiseutualueelle tai 
kaavan vaikutukset muutoin ulottuisivat sille. Keskusteltiin, tarvitaanko kieltä koskevia 
säännöksiä vuorovaikutusta koskevaan pykälään sisällyttää ottaen huomioon Saamen kielilaki. 
Pykäläehdotuksia käsitellään saamelaiskäräjien kanssa pidettävässä neuvottelussa marraskuussa. 
 
 

4 Rakentamisen jaosto/rakentamisen alkupykäliä ja olennaiset tekniset vaatimukset 

Rakentamisen jaoston puheenjohtaja Kirsi Martinkauppi esitteli asian. Keskustelussa tuotiin esille 
seuraavia kysymyksiä ja asioita:  

 Väliaikainen rakennus 74 §: Huomioon ottamisen sijaan olisi parempi kirjoittaa 
harkittaessa sallittavuutta. 

 Rakentamiselle asetettavat vaatimukset 80 §: ensimmäisessä momentissa mainitun 
arkkitehtuurin on katsottava määrittävän vain korkeatasoista ja ensimmäinen momentti 
on siirrettävä toiseen pykälään pois olennaisista teknisistä vaatimuksista, sillä 
ympäristöön sopeutuminen on otettava huomioon myös silloin, kun sijoittamislupa 
ratkaistaan erikseen. Hyvää rakennustapaa olisi selostettava enemmän perusteluissa. 

 Käyttöturvallisuus 85 §: keskusteltiin kulkuväylistä. 

 Asuin-, majoitus- ja työtilat 89 §: pidettiin hyvänä, että matkaviestinten sisätilakuuluvuus 
on mainittuna ja keskusteltiin yleisten tilojen, kuten postin ja sähköpyörien 
latausmahdollisuuksien järjestämisestä. 

 Rakennuksen vähähiilisyys 91 §: Keskusteltiin pientaloille tehtävän ilmastoselvityksen 
tarpeellisuudesta, kun raja-arvovaatimus ei niitä koske.  

 
 

5 Muut asiat 
 

- Osallistuminen, vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi -jaoston puheenjohtajaksi 
ehdotetaan nimettäväksi Petteri Katajisto (YM) Matti Laition (YM) tilalle ja uudeksi 
jäseneksi Jari Vaarma (YM).  

 
 

6 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 9.11.2020 (ylimääräinen kokous) 


