
                        Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 
 

 

  
 

Eteläranta 10, PL 10 
FI-00131 Helsinki 
www.skolry.fi 
Y-tunnus 0215282-5 

tel: +358-9-19231 
fax:+358-9-624462 
e-mail: 
skolry@teknologiateollisuus.fi 
 
 

Helsinki 13.5.2014 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ympäristöministeriölle 
 
 
Viite: YM:n lausuntopyyntö YM2/600/2014 
 
Lausunto ehdotuksista valtioneuvoston asetuksiksi koskien rakentamisen suunnittelu- ja 
työnjohtotehtäviä sekä ehdotuksista ympäristöministeriön asetuksiksi koskien suunnitelmia ja 
rakentamisen viranomaisvalvontaa 
 
Lausuntopyyntönne johdosta SKOL ry toteaa seuraavaa: 
 
Yleistä 
  
Asetuksien tavoitteena on selkeyttää ja yhdenmukaistaa MRL:n tulkintaa. Lausuntopyynnössä ministeriö 
ilmoittaa lisäksi, että ministeriö tulee myöhemmin laatimaan ohjetaulukot suunnittelualojen tehtävien 
vaativuusluokista ja niissä edellytettävästä kelpoisuudesta samoin kuin kelpoisuudesta, jota edellytetään 
rakennuksen kuntoa koskevan selvityksen laatijalta.  
  
Yleisellä tasolla voidaan todeta, että asetusluonnokset yksinään eivät nykyisessä muodossaan ole riittävän 
selkeitä ja yksityiskohtaisia selkeyttääkseen ja yhdenmukaistaakseen MRL:n määräyksiä. 
Mikäli asetukset jätetään nykyiseen tarkkuuteen, tulee asetusten tueksi laadittavien ohjeiden olla 
laajuudeltaan ja tarkkuudeltaan riittäviä ja ne tulee astua voimaan asetusten kanssa samanaikaisesti. 
  
Eri kaupungeissa syntyviin käytännön tulkintoihin ja niiden erilaisuuteen tulee vaikuttamaan se, että suurin 
osa tehtävien vaativuusluokkia ja niiden edellyttämiä kelpoisuuksia todellisuudessa määrittelevistä asioista 
on jätetty asetukseen kirjaamatta ja ne on tarkoitus kirjata hierarkialtaan alempaan ohjeeseen ei-
velvoittavina.   
  
Rakennusalan yritysten käytännön toiminnan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että lait, asetukset ja niitä 
täydentävät ohjeet on kirjoitettu siten, että niiden tulkinta on ainakin pääsääntöisesti henkilöstä 
riippumatonta ja ennakoitavissa olevaa. Syntyy täysin kestämätön tilanne, jos 
rakennusvalvontaviranomaiselta joudutaan lähes kohdekohtaisesti etukäteen varmistamaan tulkinta 
kohteiden suunnittelun vaativuusluokista tai suunnittelijoiden pätevyysvaatimuksista ja yksittäisten 
henkilöiden pätevyydestä. Asetuksissa tulisi erityisen tarkasti määritellä poikkeuksellisen vaativan ja 
vaativan raja.      
  
Nyt lausunnolla olevasta materiaalista ei käy selville, onko tarkoitus jatkossa edelleen käyttää 
suunnittelutehtävän vaativuutta ja suunnittelijan pätevyyttä kuvaamaan kirjainyhdistelmiä AA, A, B ja C. 
Kyseiset merkinnät ovat juurtuneet käytäntöön vuoden 2002 jälkeen ja niiden muuttaminen ilman vahvoja 
perusteluja aiheuttaisi turhaa sekaannusta käytännön työssä.  
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Yksityiskohtaiset kommentit: 
  

 
1)      Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 

  
48§: 
 
Luvussa 2 on todettu, että pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia mm. suunnittelijoiden 
vastuunjaosta. Pääsuunnittelijalla ei useinkaan ole käytännössä mahdollisuutta huolehtia ko. 
asiasta koska muut suunnittelijat valitaan joko samanaikaisesti tai tilaaja määrittelee vastuiden jaon 
pääsuunnittelijaa kuuntelematta. Luku 2 olisi kirjoitettava muotoon jossa pääsuunnittelijan tulee 
varmistaa, että muut suunnittelijat ovat keskenään tarkastaneet vastuiden jaon aukottomuuden 
    
2)      Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien 
määräytymisestä 

  
Perustelumuistiossa todetaan kohdassa ”2 keskeiset ehdotukset”, että asetusehdotuksessa 
määritellään suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä nykyistä selkeämmin ja 
täsmällisemmin. Edelleen muistion kohdassa ”3 Tarkoitus”  todetaan, että asetusehdotuksella 
pyritään säännösten yhteneväisempään ja ennustettavampaan soveltamiskäytäntöön 
viranomaisvalvonnassa. Tavoitteena todetaan olevan se, että hankkeeseen ryhtyvä voi paremmin 
ennakoida velvollisuutensa rakennuksen suunnittelussa ja suunnittelijoiden valinnassa. 
  
Yleisellä tasolla voidaan todeta, että suurelta osin asetuksessa ei ole onnistuttu täyttämään oheisia 
tavoitteita, vaan asetus on jäänyt osittain erittäinkin yleisluontoiseksi ja vaatii ehdottomasti tuekseen 
erillisen ohjeen. Erikseen tulisi myös pohtia miltä osin ja missä laajuudessa määritteitä on syytä 
viedä asetuksen ulkopuolelle erilliseen ohjeeseen. 
 
Ilmanvaihtolaitteistoja ja kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat kommentit: 
 
Rakennuksen vaativuusluokan määrittelyvastuu ei ole riittävän selkeä kunkin erityissuunnittelualan 
osaltaja vaativuusluokka voi olla eritasoinen eri suunnittelualoille. 
 
Mikäli Rakennushankkeeseen ryhtyvä määrittelee luokan jo suunnittelutarjouksia pyytäessään, 
syntyy helposti tilanne, että kaikilla suunnittelualoilla on sama vaativuusluokka (todennäköisesti 
”liian” usein poikkeuksellisen vaativa rakennussuunnittelutehtävä). 
 
Mikäli rakennusvalvontaviranomainen määrittelee vaativuusluokan rakennuslupavaiheessa, saattaa 
käydä niin, että jo kauan kohteen suunnittelussa mukana ollut suunnittelija ei täytäkään vaatimusta. 
Tämä koskee lähinnä poikkeuksellisen vaativia rakennussuunnittelutehtäviä. 
 
Tarvitaan jonkinlainen laajempi ohje rakennustyypeistä, jotta suunnittelijalla on jo tarjousvaiheessa 
tietty varmuus kohteen vaativuusluokasta.  
 
Tätä ohjetta tarvitaan mm. siksi, että tarjouksessa esitetään vastuuhenkilöt, joita ei ainakaan 
periaatteessa saa vaihtaa (tämä on yleinen tilaajan vaatimus). Yleensä yritykset esittävät 
vastuuhenkilöksi tarjottavaan kohteeseen pätevintä ja kokeneinta henkilöään, jolla on parhaat 
referenssit samantyyppisistä rakennuksista. Näin saadaan parhaat laatupisteet henkilövalinnassa. 
Kun suunnittelijoiden vaatimukset nyt muuttuvat niin, että poikkeuksellisen vaativassa 
rakennustehtävässä tulee vastuusuunnittelijoilla olla ylempi korkeakoulututkinto, voidaan joutua 
ikävään, ei toivottuun tilanteeseen. 
 

http://extranet.efca.be/wkgs.asp
http://extranet.efca.be/wkgs.asp
http://extranet.efca.be/wkgs.asp
http://extranet.efca.be/wkgs.asp
http://extranet.efca.be/wkgs.asp
http://www.skolry.fi/
http://extranet.efca.be/wkgs.asp
mailto:skolry@teknologiateollisuus.fi
http://extranet.efca.be/wkgs.asp


                        Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 
 

 

  
 

Eteläranta 10, PL 10 
FI-00131 Helsinki 
www.skolry.fi 
Y-tunnus 0215282-5 

tel: +358-9-19231 
fax:+358-9-624462 
e-mail: 
skolry@teknologiateollisuus.fi 
 
 

Tarjouksissa esitetään edelleen varsinaisena suunnittelijana tämä paras mahdollinen kokenut 
henkilö (jolla on mahdollisesti vain insinöörin koulutus, eikä näin ollen ole kelpoinen 
vastuusuunnittelija) sekä lain vaatima vastuullinen suunnittelija, jonka koulutustaso täyttyy (ja joka ei 
juuri osallistu kohteen suunnitteluun). On tärkeää, että ylintä vaativuusluokkaa ei käytetä turhaan, 
jotta vältytään kuvatulta menettelyltä. 

   
Asetusluonnoksen 2 luku 
  
2 §:  

  
-          Itse asetuksessa annetut määritteet rakennussuunnittelutehtävän (= 
arkkitehtisuunnittelun) vaativuudesta ovat selkeästi liian epätarkkoja ja vaativat tuekseen 
erillisen ohjeen.  

  
-          Pykälän 2 eri momenteissa olevat määritteet ovat myös tarkkuudeltaan hyvin eri tasoisia. 
Esim. momentissa 4 todetaan, että ”rakennus on vähintään kolmikerroksinen, tai se on 
suurehko… ”. Toinen termeistä on hyvin tarkka ja toinen äärimmäisen epätarkka. 
Perustelumuistiossa on annettu määrittelyihin täsmennyksiä, jotka tulisi tarkistettuina ja 
täsmennettyinä siirtää asetukseen tai erilliseen ohjeeseen.  

  
-          Perustelumuistiossa esitetyt perustelut ovat osittain ristiriidassa kyseisen tehtävän 
eli  arkkitehtisuunnittelun kanssa, kun niissä todetaan mm, että ”heikko tai vaihteleva maaperä” 
voi yksinään määrittää rakennussuunnittelun vaativaksi. Kyseiset maaperän ominaisuudet eivät 
kuitenkaan vaikuta suoraan arkkitehtisuunnitteluun, vaan kuuluvat rakennesuunnittelijan ja 
pohjarakennesuunnittelijan vastuualueeseen. Samoin todetaan, että muutostyö määritellään 
vaativaksi rakennussuunnittelutehtäväksi pelkästään ulkoseinien lisälämmöneristämisen takia, 
vaikka rakennusfysiikasta vastaa alalla vallitsevan tehtäväjaon mukaan rakennesuunnittelija.   

  
-          Tehtävänimikkeitä tulee käyttää johdonmukaisesti ja mikäli ne poikkeavat alan 
vakiintuneista käytännöitä, ne tulee tarkoin määritellä.   

  
  

5 §:  
  

-        Itse asetuksessa annetut määritteet rakennussuunnittelutehtävän (= 
arkkitehtisuunnittelun) poikkeuksellisesta vaativuudesta ovat liian epätarkkoja ja vaativat 
nykymuodossaan  tuekseen erillisen ohjeen. Perustelumuistiossa on annettu selventäviä 
määritteitä ja esimerkkejä jotka tulisi kirjata joko asetukseen tai erilliseen ohjeeseen.  

  
-        Perustelumuistiossa ei ole mitenkään huomioitu rakennuksen kerroslukumäärää, joka on 
yksi oleellisista mittareista kohteen vaativuutta määritettäessä myös rakennussuunnittelun 
osalta     

  
  

Asetusluonnoksen 3 luku 
  

Perustelumuistiossa on todettu, että suunnittelutehtävän vaativuuteen vaikuttaa rakennuspaikan 
olosuhteet, käyttäjämäärä, kuormitus, rakennuksen koko ja kerrosluku sekä rakennuksen 
toimivuudelle ja tekniikalle asetetut vaatimukset.      
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6 §: 
  

-          Pykälän 1 kohdan mukaan yksi- tai kaksi kerroksisen rakennuksen kantavien 
rakennusten suunnittelutehtävä on vaativa jos rakennus on ”suurehko”. Käsitys ”suurehko” on 
täysin tulkitsijastaan kiinni, eikä sille ole olemassa mitään vakiintunutta numeroarvoa. Kun 
saman pykälän alussa pystytään määrittelemään kerrosluvut tarkasti, niin tähän kohtaan tulisi 
myös kirjata tarkka ohje esim. juuri perustelumuistion 300 krsm2 

  
  
9 §: 

  
-          Kerroslukumäärä on yksi selkeimmin rakennesuunnittelun vaativuutta kuvaava 
yksittäinen asia, mutta asetuksessa ei oteta missään muodossa kantaa rakennuksen 
korkeuden/kerroslukumäärän  vaikutusta siihen, kuuluko rakennus luokkaan ”vaativa” vai 
luokkaan ”poikkeuksellisen vaativa”. Rakennuksen kerroslukumäärää ei edes mainita 
asetuksessa mahdollisena suunnittelutehtävää määrittelevänä tekijänä ellei ilmaisu rakennuksen 
”suuresta koosta” katsota pitävän sitä sisällään. Perustelumuistiossa mainitaan, että perusteluna 
voi olla rakennuksen korkeus, jos se on samanaikaisesti hoikka tai vino.  

  
-          Perustelumuistiossa on viitattu kuitenkin eurokoodien mukaiseen seuraamusluokkaan 
CC3. Mikäli annettavassa ohjeessa viitataan vaativuusluokkaa rajaavana tekijänä suoraan 
kyseiseen seuraamusluokkaan CC3, määrittelee se riittävällä tarkkuudella kerrosluvun 
vaikutuksen.   

  
-           MRL:n uudistuksen yhtenä tavoitteena on ilmoitettu olevan ”poikkeuksellisen 
vaativa”  luokkaan kuuluvien kohteiden oleellinen vähentäminen verrattuna nykyiseen 
”eritysvaatimuksen” mukaisin kohteisiin. Jos tulevassa ohjeessa viittaan poikkeuksellisen 
vaativan kohteen yhtenä rajana suoraan seuraamusluokkaan CC3, tuo se kuitenkin oheiseen 
luokkaan merkittävästi lisää kohteita. Syynä tähän on se, että nykyisen A2:n mukaan luokkien 
rajana on rakennusoikeudellinen kerrosluku 8, mutta CC3:ssa mukaan lasketaan selkeästi 
erikseen mainittuna myös kellarit. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki kohteet joissa on kellari ja yli 7 
kerrosta sekä kaksi kellaria ja yli kuusi kerrosta joudutaan siirtämään poikkeuksellisen vaativiin 
kohteisiin kun ne nykyisin kuuluvat perusvaatimuksen mukaisiin kohteisiin. Käytännössä 
kuitenkin suunnittelu menetelmät ovat kehittyneet ja Suomessa on kertynyt 2000-luvun alun 
jälkeen suunnittelukokemusta siten, että esim. vielä 10 kerroksiset kohteet voitaisiin lukea 
nykyistä alempaan luokkaan ”vaativa”. 

  
-          Nykyisin voimassa olevan asetuksessa A2 on suhteellisen selkeästi määritelty 
perusvaatimuksen ja erityisvaatimuksen raja ja samaan tarkkuuteen ja selkeyteen tulee pyrkiä 
myös annettavalla ohjeella, vaikka rajojen määritteet itsessään muuttuisivatkin.        

  
  
                              

12 § 
  

-          Pykälässä todetaan, että jos kohteessa on pohjavedenpinnan alapuolisia tiloja, on 
suunnittelutehtävä automaattisesti poikkeuksellisen vaativa. Voimassa olevassa A2:ssa kyseiset 
kohteet ”voivat olla erityiskohteita”, mutta eivät ole sitä automaattisesti kuten tässä 
asetusluonnoksessa. Tässäkin tapauksessa ollaan oleellisesti lisäämässä poikkeuksellisen 
vaativien kohteiden määrä ja samalla uuden MRL:n mukaan myös pääsuunnittelijan tehtävä 
muuttuu poikkeuksellisen vaativaksi. Asetus tulisi muuttaa sisällöltään tältä osin nykyisen A2:sen 
mukaiseksi.   
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 Asetusluonnoksen 5 luku 
  
13 § 

  
Ohjeeseen tulee kirjata perustelumuistiossa esitetyt numerolliset määritteet mm. ääni- ja 
värähtelytasoille 

  
  
15 § 

  
-          Asetusluonnoksessa todetaan, että suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa kun 
kohteessa on vedenpaineelle alttiita rakenteita. Sama rajaus on voimassa olevassa asetuksessa 
A2. Käytännön suunnittelutehtävien kannalta asetusta tulisi muuttaa niin, että 
”suunnittelutehtävä voi olla poikkeuksellisen vaativa kun kohteessa on vedenpaineelle alttiita 
rakenteita”. Tällä muutoksella voitaisiin rajata normaalit vedenpaineen alla olevat paikoitushallit 
ja uima-altaat poikkeuksellisen vaativien suunnittelutehtävien ulkopuolelle. Ohjeeseen voitaisiin 
tarvittaessa kirjoittaa rajaus esim. siten, että yli yhden kerroksen tai 4 metrin korkuiset 
vedenpaineiset tilat luetaan poikkeuksellisen vaativiksi suunnittelutehtäviksi. 

  
-          Perustelumuistiossa on myös jäähdytetyt tilat luettu rakennusfysikaalisesti 
poikkeuksellisen vaativiksi suunnittelutehtäviksi. Tämä tarkoittaa kirjoitetussa muodossa lähes 
kaikkia toimistotaloja. Tarkoituksena lienee ollut lukea ns. ”pakkastilat” poikkeuksellisen 
vaativiin, eikä normaaleja jäähdytettyjä toimistotiloja 

  
  
 Asetusluonnoksen 6 ja 7 luku 

            
                  
  

Asetusluonnoksen 8 luku 
  

26 § 
  

-          Perustelumuistiossa todetaan, että jos vaurioitunutta materiaalia ei voida poistaa 
rakennussuojelullisista syistä, niin joudutaan käyttämään erityismenetelmiä, jotka puolestaan 
asetusluonnoksen 26§ kohdan 2 mukaan johtavat poikkeuksellisen vaativaan 
suunnittelutehtävään. Käytännössä kuitenkin tulee hyvin usein vastaan tapauksia joissa 
rakenteita ei voida teknisistä tai taloudellisista syistä purkaa kokonaisuudessaan vaurioituneen 
materiaalin poistamiseksi ja korvaamiseksi.. Mikäli muistion rajaus kirjataan ohjeeseen, on 
pelättävissä, että tulkinnanvaraisuuden kautta voivat useimmat kosteusvauriokohteet päätyä 
poikkeuksellisen vaativiin kohteisiin. 

  
  

3)      Valtioneuvoston asetus rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokkien 
määräytymisestä 
  
Asetuksessa tai perustelumuistiossa ei ole mitenkään linkitetty työnjohdon pätevyysvaatimuksia 
suunnitelmien vaativuuteen, vaikka asia on näin ilmaistu MRL:ssä. Asetusluonnoksessa tai 
perustelumuistiossa ei myöskään ole esitetty mitään työnjohtotehtävien vaativuutta rajaavia 
rakennuksen kerroslukumäärä tai koko rajoituksia määriteltäessä tavanomaista ja vähäistä 
työnjohtotehtävää. Asetuksen tekstin jäädessä ehdotetulle tasolle, tulee ohjeeseen kirjata 
merkittävästi perustelumuistiota tarkemmat määritteet. 
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MRL:n, asetusluonnoksen ja perustelumuistion perusteella ei pysty yksiselitteisesti määrittämään 
kuuluuko esim. 5 kerroksisen asuin- tai toimistorakennuksen työnjohtotehtävät vaativiin vai 
tavanomaisiin. Asiakirjoissa ei myöskään ole selkeästi ilmaistu onko tarkoitus edelleen vaatia AA-
luokan rakenteiden toteutuksesta vastaavalta työnjohtajalta vastaavaa erityispätevyyttä. 
  
Poikkeuksellisen vaativan työnjohtotehtävän osalta asetusluonnoksessa tai perustelumuistiossa ei 
ole rakennuksen kerroslukumäärää mainittu missään muodossa vaativuutta määrittelevänä tekijänä. 
Tämä määritelmä tulisi ehdottomasti lisätä tulevaan ohjeeseen, mikäli sitä ei kirjata asetukseen.       

  
Yleisesti tulisi todeta, että pääsääntöisesti työnjohtajan pätevyysvaatimus seuraa kyseisen 
suunnittelualan tehtävän vaativuutta. 
 
Kunnioittavasti 
 
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry 
 
 
Matti Kiiskinen 
Kehityspäällikkö 
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