
 
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ   MUISTIO 
Rakennetun ympäristön osasto   
 
 
 
 
MRL-uudistus / työryhmän 19. kokous     
     
 
Aika  ke 13.5.2020 klo 13.00–16.00 
 
Paikka  Skype-kokous 
 
Osallistujat  Teppo Lehtinen, pj, YM 

Ari Ekroos, Aalto-yliopisto 
  Mervi Karhula, LVM 
  Vilppu Talvitie, MMM 
  Vesa Pekkola, STM 
  Anu Hernesmaa, VM 
  Pasi Kallio, YM 
  Riitta Rönn, YM 
  Anna-Leena Seppälä, YM 
  Anne Jarva, Kuntaliitto 
  Anna-Mari Ahonen, maakuntien liitot 
  Kirsi Martinkauppi, YM 
  Juhana Rautiainen, YM 
  Annika Collin, YM 
  Jari Salila, OM 
 
  Martti Häkkänen, Helsingin yliopisto 
  Panu Lehtovuori, Tampereen yliopisto 
   
  Lauri Jääskeläinen, sihteeri, YM  
  Maija Neva, sihteeri, YM 
  Mirkka Saarela, sihteeri, YM 
  Melica Hellén, viestintäasiantuntija, YM 
 
 

 
1 Kokouksen avaus ja edellisen kokouksen muistion hyväksyminen 

 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02. Hyväksyttiin edellisen kokouksen (23.4.2020) muistio 
muutoksitta. Muistiossa esiin nostetut asiat eivät ole työryhmän linjauksia. 

 
2 Valmistelun tilannekatsaus 
 
Merkittiin tiedoksi valmistelun tilanne. Edellisen kokouksen jälkeen ei ole julkistettu uusia laajempia 
selvityksiä.  

 
3 Rakentaminen 

  



Rakentamisen jaoston puheenjohtaja Kirsi Martinkauppi esitteli asiakokonaisuuden neljässä eri 
kokonaisuudessa. 
 
Lupajärjestelmä 
 
Keskustelussa nostettiin esille muun muassa: 
 

 sillat 

 ympäröivien alueiden käyttöön vaikuttavat hankkeet 

 mainoslaitteet 

 terveyshaitan poistamiseksi kohdistuvat korjaukset 

 purkamisluvan edellytykset. 
 
Rakennusvalvonnan järjestäminen  
 
Keskustelussa nostettiin esille muun muassa:  
 

 tavanomaisen ja vaativan tasoisten rakennusvalvontojen mallin tarve ja perustelut sekä suhde muuhun 

lainsäädäntöön, erityisesti olemassa oleviin kuntayhteistyön muotoihin. 
 rakennusvalvonnan rooli kaavojen toteuttamisen valvonnassa. 
. 
Lupamenettely 
 
Keskustelussa nostettiin esille muun muassa: 
 

 rakennuspaikan hallinnan selvittäminen 

 palvelulupaus käsittelyn viivytyksettömyydestä 

 kuulutusmenettely 

 suunnitelmien koneluettavuuden vaatimus ja vaikutusten arviointi. 
 

Rakennuksen käyttö ja kunnossapito 
 
Keskustelussa nostettiin esille muun muassa: 
 

 rakennuksen katsastuksen kytkeminen käyttö- ja huolto-ohjeen noudattamiseen 

 oma-aloitteeseen hyvään kiinteistönpitoon kannustaminen. 
 

4 Kaavoituksen digitalisaatio 
 
Erityisasiantuntija Annika Collin esitteli asian. Keskustelussa nostettiin esille muun muassa: 
 

 vanhan kaavavarannon saattaminen osaksi kansallista tietomallia 

 kaavan valmisteluvaiheen aineiston monimuotoisuus 

 Suomen Metsäkeskuksen kartoituksen koordinointi valtakunnalliseen rakennetun ympäristön 
tietojärjestelmään. 

 
Yleisesti pidettiin tärkeänä sen läpikäyntiä, mistä kaikista seikoista tarvitaan asetuksenantovaltuus. 
Asetusluonnokset on syytä olla valmiina viimeistään vaiheessa, jossa hallituksen esitys annetaan. 
Lupamenettelyä koskevat ehdotukset liittyvät kiinteästi itse lupajärjestelmään, ja menettelysäännökset 
on syytä liittää mukaan, kun alkukesästä 2020 rakennusvalvontaa ja lupajärjestelmää koskevat 
ehdotukset lähetetään kommentoitavaksi. 

 



 
 
 
Merkittiin käydyt keskustelut tiedoksi.  
 

 
5 Muut asiat 

 
Todettiin, että Pasi Kallio on nimitetty (8.5.2020) työryhmään Nunu Pesun tilalle. Merkittiin, että 
rajapinnat-jaostossa Eeva Ovaskan tilalle on tullut Mervi Karhula (LVM), rakentamisen jaostossa 
Minna Mätön tilalle on tullut Antti Salonen (Kuntaliitto) sekä osallistumisen ym. jaostossa Pasi 
Kallion tilalle on tullut Minna Mättö (Kuntaliitto). 

  
6 Kokouksen päättäminen ja seuraava kokous torstaina 28.5.2020. 
 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.01. 


