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Asialista 

 
 

1 Kokouksen avaus 
- Puheenjohtaja avasi kokouksen 13.05. Hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 
2 Valmistelun tilannekatsaus 

- Puheenjohtaja kertoi valmistelun tilanteesta. Kaikki jaostot ovat kokoontunet ainakin yhden 
kerran. Tiimerin osassa Kalenteri löytyy kaikkien ryhmien kokousajat. 

 

3 Keskustelupaperin kommentointikierroksen yhteenvedot ja sidosryhmäfoorumin 20.6. kokouksen 
työpajakeskustelut 

- Maija Neva esitteli keskustelupaperista tulleen palautteen alueidenkäytön osalta. Käytiin 
keskustelua annetusta palautteesta. 

- Lauri Jääskeläinen esitteli keskustelupaperista tulleen palautteen rakentamisen osalta. Käytiin 
keskustelua annetusta palautteesta. 

- Mirkka Saarela toi esiin sidosryhmäforumissa käytyä keskustelua.  
Yllä olevia dokumentteja ja yhteenvetoja voidaan hyödyntää sekä työryhmän että jaostojen työssä. 

 



4 Rakentamisen vastuukysymykset 
 

- Rakentamisen valmistelujaoston pj. Kirsi Martinkauppi esitteli rakentamisen vastuukysymyksiä 
sekä mahdollisuuksia rakentamisen toteuttamisvastuiden järjestämiseksi. Käytiin keskustelua eri 
vaihtoehdoista. 

- Lauri Jääskeläinen esitteli Ranskan ja Norjan tapoja järjestää rakentamisen vastuita. 
- Kirsi Martinkauppi esitteli rakentamisen jaoston ehdotuksen rakentamisen vastuiden 

järjestämiseksi, joka perustuu pääurakoitsijan toteuttamisvastuuseen. Käytiin keskustelua jaoston 
ehdotuksesta. 

- Päätettiin, että rakentamisen jaosto jatkaa työskentelyä ehdotuksensa pohjalta ja liittää 
ehdotukseen tarkastelun siitä, miten ehdotettu urakoitsijan toteuttamisvastuu kytkeytyy 
rakennushankkeen kokonaisprosessiin ja muiden toimijoiden rooliin. Asia viedään myös 
parlamentaarisen työryhmän seuraavaan kokoukseen. Todettiin mm. että esitetyn mallin 
toimivuutta tulee tarkastella erilaisissa pienissä ja isoissa rakennushankkeissa. Ehdotettiin myös, 
että jaos miettisi ja erottelisi ehdotuksen vaikutuksia sekä lainsäädännön että muun yhteiskunnan 
toiminnan kannalta. 
 

 
5 Luonnokset MRL-uudistuksen kokonaisaikatauluksi ja työryhmän syksyn työsuunnitelmaksi 

- Mirkka Saarela esitteli syksyn työsuunnitelman. Todettiin, että kevään kokousajat sovitaan 
seuraavassa kokouksessa. Kevään työsuunnitelmaa tehdään syksyn viimeiseen kokoukseen. 

- Maija Neva esitteli MRL-uudistuksen kokonaisaikataulua. Tehtiin pieniä tarkennuksia ja todettiin, 
että aikataulu tarkentuu matkan aikana. 

 
6 Muut asiat 

 
- Päätettiin hyväksyä sidosryhmäforumin jäseniksi Rakennustietosäätiö RTS sr:n edustaja 

yliasiamies Markku Hedman (varajäsen viestintä- ja kehityspäällikkö Petri Neuvonen), Finanssiala 
ry:n edustaja johtava asiantuntija Petri Mero sekä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston edustaja 
ryhmäpäällikkö Terho Liikamaa (varajäsen ryhmäpäällikkö Leena Ahonen). 

- Puheenjohtaja ja Melica Hellén antoivat tiedoksi 17.9 tapahtuvan Howspace-keskustelualustan 
avaamisen. 

- MRL uudistukselle avataan myös omat www-sivut syyskuussa. 
 

7 Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15 
- Puheenjohtaja kertoi, että kokouksesta tehdään videouutinen, joka julkaistaan Twitterissä ja 

Youtubessa. 
 

 


