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LIITE 1: yksityiskohtaiset kommentit liittyen SKOLin lausuntoon 
 
 Opintopistevaatimukset 

Opintopistevaatimusten kasvattaminen tuo runsaasti käytännön ongelmia, kun esim. 
teräsrakenteiden vaatimus AA-luokan 31,5 pisteestä kasvaa 40 pisteeseen. Vain harva 
Suomessa täyttää tällä hetkellä jos siihen hyväksytään vain rakenteiden mekaniikka ja 
teräsrakenteet. Uudessa asetuksessa lukee että mm. rakenteiden mekaniikka ja 
teräsrakenteet, mutta tarkkaa ohjetta hyväksi lukemisesta ei ole esitetty. 

 Asiakirjoista ei käy ilmi, onko tarkoitus säilyttää voimassa AA-luokka, A-luokka jne. kun niitä 
 koskevat maininnat puuttuvat. 

Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien 
määräytymisestä  

 17 § Vaativan kohteen määrittelyn on 1 kohdassa käytetty kokoa ilmaisemaan sanaa 
 ”pienehkö” ja 2 kohdassa sanaa ”suurehko”. Nämä määritelmät tulisi korvata tarkemmilla. 

 19 § Poikkeuksellisen vaativa pohjarakenteiden suunnittelutehtävän määrittelyssä on käytetty 
 pykälän 1 kohdassa määritystä suurehko, joka tulisi korvata tarkemmin kokoa kuvaavalla 
 määritelmällä. 3 kohdassa todetaan, että jos rakennukseen kohdistuu dynaamisia 
 kuormia, niin suunnittelutehtävä kuuluu poikkeuksellisen vaativiin. Tämä olisi syytä päivittää 
 vastaamaan 12§:n määritystä, jossa kriteerinä ovat erittäin suuret dynaamiset kuormat. 

Valtioneuvoston asetus rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokkien 
määräytymisestä 

 Vastaavan työnjohtajan ja erityisalojen työnjohtajan tehtävän vaativuus pitäisi ehdottomasti 
 sitoa suoraan kyseisen erityisalan suunnittelutehtävän vaativuuteen.  

 5§:n mukaan työnjohtotehtävä on poikkeuksellisen vaativa jos esim. kyseessä on 30 000 
 brm2 6 m korkea yksikerroksinen varasto tai tuotanto rakennus, mutta 6000 brm2:n suuruinen 
 16 kerroksinen rakennus ei kuulune tähän luokkaan, vaikka on työnjohdon tehtävien kannalta 
 merkittävästi vaativampi. Tämä ongelma voidaan ratkaista toteamalla, että 
 suunnittelutehtävän kuuluessa luokkaan poikkeuksellisen vaativa, kuuluu myös ko. tehtävien 
 työnjohto pääsääntöisesti samaan luokkaan.  

  Ohjetaulukko rakennussuunnittelutehtävien vaativuusluokan määräytymisestä  
 Poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän rajaksi on taulukossa kirjattu 8 kerrosta. Tämä 
 on syytä päivittää 12 kerrokseksi. 

 Ohjetaulukko pohjarakenteiden suunnittelutehtävien vaativuusluokan määräytymisestä 
 Poikkeuksellisen vaativa pohjarakenteiden suunnittelutehtävän määrittelyssä on käytetty 
 määritystä suurehko, joka tulisi korvata tarkemmin kokoa kuvaavalla määritelmällä. 
 Määritelmässä todetaan myös, että jos rakennukseen kohdistuu dynaamisia kuormia, niin 
 suunnittelutehtävä kuuluu poikkeuksellisen vaativiin. Tämä olisi syytä päivittää vastaamaan 
 kantavien rakenteiden suunnittelutehtävien määritystä, jossa kriteerinä ovat erittäin suuret 
 dynaamiset kuormat. 
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Vedenpaineen muodostamat vaatimukset poikkeuksellisen vaativan suunnittelutehtävän 
osalta olisi syytä kirjata samoin kuin rakennusfysiikan osalta eli yli kerroksen tai 4 metrin oleva 
vedenpaine johtaa poikkeuksellisen vaativaan luokkaan. Muilta osin viittaamme liitteenä 
oleviin Sipti Oy:n lausuntoon. 

  

Ohjetaulukko rakennusfysikaalisten suunnittelutehtävien vaativuusluokan 
määräytymisestä 
Taulukossa FYS4A kohdassa 1 todetaan, että ”meren tai muun suuren vesistön rannalla 
sijaitseva korkea rakennus”. Korkeusvaatimus on syytä täsmentää 12 kerrokseen. 

 
Ohjetaulukko kantavien rakenteiden suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista 

  
 Taulukkoon tulisi väärinkäsitysten välttämiseksi lisätä MRL:ssa oleva seuraava kirjaus 
 ”Tämän lain voimaantullessa kelpoisuusvaatimukset täyttävänä suunnittelijana pidetään myös 
 henkilöä, joka on ennen tämän lain voimaantuloa rakennusvalvontaviranomaisen vastaaviin 
 erittäin vaativiin tehtäviin hyväksymä ja jolla voidaan näin katsoa olevan tehtävän vaatimat 
 edellytykset.”    
  
 Poikkeuksellisen vaativien betonirakenteiden op määrä on kasvatettu aikaisemmasta 42 
 op:stä 45 op:en. Tämä tarkoittaa sitä, että useimmat tällä hetkellä AA-pätevyyden omaavat 
 yliopisto- tai YAMK-tutkinnon suorittaneet eivät saisi haun kautta uutta pätevyyttä. 
   
 Poikkeuksellisen vaativien teräs- ja puurakenteiden op määrä on kasvatettu aikaisemmasta 
 31,5 op:stä 40 op:en. Tämä tarkoittaa sitä, että useimmat tällä hetkellä AA-pätevyyden 
 omaavat yliopisto- tai YAMK-tutkinnon suorittaneet eivät saisi haun kautta uutta pätevyyttä. 
   

 Ohjetaulukko pohjarakenteiden suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista 
  
 Pohjarakenteiden suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimusten osalta viittaamme liitteenä oleviin 
 Sipti Oy:n lausuntoon ja WSP:n kommentteihin. 

 Ohjetaulukko rakennusfysiikan suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista  
  
 Nykyinen rakennusfysiikan AA pätevyys edellyttää 9 opintopistettä. Vaatimuksen 
 korottaminen yhdellä pisteellä 10:en tulee todennäköisesti aiheuttamaan jatkokoulutustarpeita 
 myös kokeneille henkilöille, joka ei kuitenkaan liene kelpoisuusvaatimusten päivityksen tavoite 
 (yhden opintopisteen vuoksi jatkokoulutus). Kyseessä turha muutos, joka tulisi poistaa. Muilta 
 osin viittaamme liitteenä olevaan Vahanen Oy:n lausuntoon. 
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Ohjetaulukko ilmanvaihdon sekä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston 
suunnittelutehtävien vaativuusluokan määräytymisestä  

 
 Ilmanvaihdon-, ja vesi- ja viemärilaitteistojen suunnittelijoiden opintovaatimukset on esitetty 
 40, 30 ja 45 op, eli opintopisteinä. Opintoviikot muuttuivat opintopisteiksi vuonna 2005, joten 
 opistoinsinöörien tutkintojen tulkinnoissa voi tulla ongelmia eivätkä tulkinnat eivät vastaa 
 toisiaan koko maan tasolla. 
  
 Vesi- ja viemäritekniikan opintovaatimukset ovat ylimitoitettuja. Tällaiset opintopistemäärät
 pelkästään vesi- ja viemäritekniikasta ovat harvinaisia.  Jopa vaativaan suunnittelutehtävään 
 löytyy useimmilta enemmän opintosuorituksia, kun mukaan saa laskea virtausopin ja 
 säätötekniikan, joskin 40 ja 45 op on näissäkin mahdoton saavuttaa. 
  
 Tutkintovaatimusten lisäksi myös pitkä työkokemus tulee ehdottomasti tunnustaa. 
  
 Siksi vähintään Ohjetaulukossa on selvennettävä ennen AMK-aikaa valmistuneiden 
 opistoinsinöörien asema ja se tulee tunnustaa samaksi kuin AMK-insinööreillä. Myös jo 
 myönnettyjen pätevyyksien tulee pysyä käyttökelpoisina. 
  
 Kelpoisuusvaatimus poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä on ylempi 
 korkeakoulututkinto sekä tutkintovaatimukset 45 op tai 30 ov kyseisen alan 
 opintoja. Tämä vaatimus on liian kova.  
  
 Kaiken kaikkiaan tuo "Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä" on näillä määrittelyillä liian 
 epämääräinen. 
  
 Epämääräisyyksiä tulisi ohjeissa välttää kuten: "eräät teollisuuskohteet" ilman esimerkkejä.
 Vaativuusluokkien järjestyksen tulisi niin ikään edetä vaativammasta vähemmän vaativaan tai 
 päinvastoin. 
 

 Ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä  
  
 Kohdassa 3.2. selvitys rakennuksen kunnosta ei ole yksilöity sisältöä riittävästi, kuten esim. 
 on esitetty asemapiirustuksen sisällöstä. Tarkempi yksilöinti sisällölle asetettavista 
 vaatimuksista olisi tarpeellinen. 
 
 Kohdassa 4.6. kosteusvaurion korjaussuunnitelma ei ole riittävää yksilöintiä, eikä kohdasta 
 aukene mitä korjaussuunnitelman on todellisuudessa sisällettävä (piirustuksia, teknisiä 
 asiakirjoja, tiedot rakenteiden kosteusteknisestä toiminnasta, jne.). 
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