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Ympäristöministeriö       
VIITE: Ympäristöministeriön kommenttipyyntö, Maankäyttö- ja rakennuslaki, asetukset ja ohjeet 

 
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry on tutustunut kommentoitavina oleviin 
maankäyttö- ja rakennusasetukseen sekä ohjeluonnoksiin ja lausuu seuraavaa: 

1. Ehdoton perusedellytys on säilyttää asetuksessa ja ohjeissa jo voimaan tulleen lain 
siirtymäkausipykälä, jonka mukaan lain tullessa voimaan AA-pätevät opisto- ja AMK-
koulutustaustaiset suunnittelijat säilyttävät suunnittelijapätevyytensä poikkeuksellisen 
vaativiin kohteisiin myös uuden lain tultua voimaan. Muussa tapauksessa 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien vastuullisten suunnittelijoiden määrä romahtaa 
(esimerkkinä Sipti Oy:n lausunto, liitteenä). Tämä ei olisi laadukasta sääntelyä ja 
johtaisi kestämättömiin toimintatapoihin, sekä monissa alan yrityksissä radikaaleihin 
nykyisten pätevyyksien karsintaan ja toiminnan alasajoon. 

2. Poikkeuksellisen vaativien kohteiden rajat tulee nostaa rakennussuunnittelun sekä 
osittain talotekniikan ja pohjarakennussuunnittelun osalta esitettyjä korkeammalle. 
Tällöin ko. kohteiden suhteellinen osuus pienenee, mikä on ollut lain tarkoituskin.  
Vaativuusrajoihin liittyviä määritelmiä on syytä tarkentaa ja kaikki epämääräisyydet 
tulee poistaa. Tarkennukset tulee valmistella yhdessä alan toimijoiden kanssa. 
Tuemme nykyisten pätevyydentoteamisjärjestelmien säilyttämistä myös jatkossa. 

3. Samassa kohteessa tulee mahdollistaa eri suunnittelualojen erilaiset vaativuusluokat. 
4. Yliopistotasoisen suunnittelijakoulutuksen vähentyessä ei ole järkevää jatkossakaan 

vaatia yliopisto- (DI) tai ylemmän AMK-insinöörin koulutusta edes poikkeuksellisen 
vaativien kohteiden suunnittelijalta. Opisto- ja AMK-insinööritutkinnon suorittaneet ovat 
pätevöityneet vankan kokemuksen kautta tähänkin asti menestyksellisesti myös 
kaikkein vaativimpiin suunnittelutehtäviin. Työssä kokemuksen kautta hankittu 
osaaminen korostuu kaikkien osa-alueiden suunnittelijoilla. 

5. Katsomme, että opintopistevaatimusten kasvattaminen nykyisestä tasosta ei ole 
tarkoituksenmukaista, sillä liian suppeista opintokokonaisuuksista johtuvia ongelmia tai 
osaamisvajetta ei ole käytännössä esiintynyt. 

6. Ehdotamme rakennusfysikaalisen suunnittelun vaativuusluokat pätevyyksineen 
yhdistettäväksi yhdeksi kokonaisuudeksi, joka sisältää kaikki kolme nyt esitettyä 
osakokonaisuutta. Ratkaisu selkeyttäisi merkittävästi asetusluonnosta ja sen tulkintaa. 

Muilta osin viittaamme jäsenyritystemme Sipti Oy:n, Vahanen Oy:n (liitteessä 2) sekä 
yhteistyökumppaniemme FISE Oy:n, RAKLI ry:n, Rakennusteollisuus ry:n sekä LVI-alan 
järjestöjen lausuntoihin. 

Yksityiskohtaiset kommenttimme eri osien sisältöön on esitetty tämän lausunnon liitteenä 1. 
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