
 
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ   KOKOUSMUISTIO 
Rakennetun ympäristön osasto   
 
 
 
 
 
MRL-uudistus / työryhmän 22. kokous     
     
 
Aika  ke 24.6.2020 klo 12.30–16.00 
 
Paikka  Skype-kokous 
 
Osallistujat  Teppo Lehtinen, pj, YM 

Ari Ekroos, Aalto-yliopisto 
  Mervi Karhula, LVM 
  Vilppu Talvitie, MMM 
  Jari Salila, OM 
  Vesa Pekkola, STM 
  Pasi Kallio, YM 
  Anna-Leena Seppälä, YM 
  Kirsi Martinkauppi, YM 
  Antti Salonen Anne Jarvan sijaisena, Kuntaliitto 
  Anna-Mari Ahonen, maakuntien liitot 
 
  Maija Neva, sihteeri, YM 
  Mirkka Saarela, sihteeri, YM 
  Melica Hellén, viestintäasiantuntija, YM 
 
 
 

1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 
 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.33. Hyväksyttiin edellisen kokouksen muistio. 
 

 
2 Valmistelun tilannekatsaus 

 
- Pe 11.9. on sidosryhmäfoorumin seminaari, jonne kutsutaan myös muita osallistujia ja 

jossa käydään läpi valmistelun kokonaiskatsaus. 
 

- Rakentamisen vastuita koskevat pykälä- ja perusteluluonnokset ovat lähdössä pian 
kommenttikierrokselle. 
 

- Lupajärjestelmää ja rakennusvalvontaa koskevat pykälä- ja perusteluluonnokset ovat 
kommentoitavana 7.7. asti, kyseessä on epävirallinen kommenttikierros, kommentoida 
voi joko nettialustan kautta tai lähettää kirjalliset kommentit esim. sähköpostitse Kirsi 
Martinkaupille. Myös MRL-työryhmän jäsenten kommentit ovat tervetulleita. 

 

 
 



3 Rakentamisen vastuut 
 
 

Rakentamisen jaoston puheenjohtaja Kirsi Martinkauppi esitteli asian. Käytiin keskustelu 
esityksen pohjalta. Keskustelussa nousi esiin mm. seuraavia asioita: 

 
- Mikä on MRL:n soveltamisala rakentamista ja sen vastuita koskien, kattaako myös esim. 

vaakarakentamisen 
- Yksityisoikeudellisen ja julkisoikeudellisen eli yhteiskunnallisen (rakennusvalvonta) 

vastuun rajapinnat – asiaa tulisi avata vielä lisää HE:n perusteluissa 
- Takuuaikavastuiden, sopimuksin sovittavien vastuiden ja MRL:ssa säädettävien vastuiden 

erot 
 

4 Vähähiilisyys ja elinkaari  
 
Rakentamisen jaoston puheenjohtaja Kirsi Martinkauppi esitteli asian. Käytiin keskustelu 
esityksen pohjalta. Keskustelussa nousi esiin mm. seuraavia asioita: 

 
- Ilmastotavoitteiden näkökulmasta suunta on hyvä 
- Määritelmä ”vähähiilisyys” on käsitteenä hankala 
- Rakennuspaikan maapohjan arvon laskenta 

 
 

5 Muut asiat 
 

- Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen sidosryhmäfoorumin 
Saamelaiskäräjien edustajiksi nimettiin Tuomas Aslak Juuso ja varajäseneksi Anne 
Nuorgam nykyisenä jäsenenä toimivan Heikki Palton ja varajäsenen Kalle Variksen tilalle. 

- Todettiin, että neuvottelut Saamelaiskäräjien kanssa jatkuvat syksyllä. 
 

6 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous 27.8.2020 
 
Puheenjohtaja kiitti osallistujia kevätkauden kokouksista, toivotti hyvää kesää ja päätti 
kokouksen klo 13.40. 


