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Ympäristöministeriö 

   

Asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä, luonnos 28.8.2014 

 
RAKENNE- JA POHJARAKENTEIDEN SUUNNITTELUN KELPOISUUSVAATIMUKSET, 
KOMMENTTEJA ASETUSLUONNOKSESTA 
 
1. Yleistä 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksiin liittyvät asetukset ja ohjeet ovat valmisteilla 
ja niistä on pyydetty kommentteja. Esitetyillä asetusluonnoksilla on tyrmistyttävä 
vaikutus suunnittelutoimintaan. Lähestymme asiaa yrityksemme näkökulmasta, joka 
käsityksemme mukaan kuvaa hyvin koko rakentamisen suunnittelun alan tilannetta.  
 

 
2. Suunnittelutehtävät ja suunnittelijoiden pätevyydet tällä hetkellä  
 

Sipti Oy ja samaan yritysryhmään kuuluvat Sipti Infra Oy ja Kymen Sipti Oy ovat 
insinööritoimistoja, jotka toimivat rakenne-, pohjarakenne- ja infrasuunnittelun alalla. 
Yrityksissämme työllistetään yhteensä 20 suunnittelijaa. Kokeneita AA-tason 
suunnittelijoita näistä kahdestakymmenestä on kahdeksan henkilöä ja näistä 
kahdeksasta rakennusinsinöörejä (AMK tai opisto) on viisi ja diplomi-insinöörejä 
kolme henkilöä. Yritysten monipuolista henkilökuntarakennetta kuvaa se, että 
suunnittelijoiden valmistumisajankohdat ovat 1970, -80, -90, 2000 ja 2010 -luvuilla 
ja näiden valmistuneiden lisäksi on myös lopputyövaiheessa olevia opiskelijoita. 
Henkilökuntarakenne osoittaa sen kuinka vanhemmat suunnittelijat kasvattavat 
nuorempia aina asteittain vaativampiin tehtäviin. Näin on tapahtunut myös 
aikaisemmin, kun tällä hetkellä AA-tason suunnittelijat ovat nuorempina 
työskennelleet sillä hetkellä olleiden vanhempien ja kokeneiden suunnittelijoiden 
ohjauksessa ja opissa. He ovat saaneet pätevyytensä opintojensa ja myös aikanaan 
työskentelyssä vanhempien suunnittelijoiden opastamina. Suomeen tuotiin 1980-
luvulla uusia menetelmiä kuten suihkuinjektointi, teräspaalutus ja maaperän 
jäädyttäminen pohjarakennustöiden yhteydessä. Näissä kaikissa menetelmissä, 
niiden soveltamisessa ja kehittämisessä Suomen maaperän olosuhteisiin oli 
yrityksissämme toimivia rakennusinsinöörejä mukana kokeneiden suunnittelijoiden 
apuna. 
 

 
3. Esitettyjen asetusluonnoksien vaikutukset suunnittelutoimintaan 
 

Mikäli asetusluonnos 28.8.2014 astuisi voimaan esitetyn mukaisena, kaikki edellä 
mainitut rakennusinsinöörit menettäisivät pätevyytensä lain ja asetuksen kirjaimen 
mukaisesti.  
Tähän mennessä he ovat suunnitelleet menestyksekkäästi vuosikymmeniä 
Suomessa toteutettuja kaikkein vaativimpia pohjarakenteita ja rakennuksia. 
Mainittujen henkilöiden suunnittelutyöt ovat saaneet myös julkista tunnustusta 
sijoittumisesta Vuoden Rakennusinsinöörityökilpailussa neljä kertaa kolmen 
parhaaksi sijoittuneen joukkoon, ollut suunnittelijana useassa Vuoden 
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Betonirakenne -kilpailun voittaneessa kohteessa, ollut suunnittelijana Vuoden 
kuntatekniikan saavutus -kilpailun voittaneessa työssä ja saanut Rakentamisen 
Ruusu -maininnan Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirastolta. Nyt esitetyn 
asetusluonnoksen perusteella heidät todettaisiin epäpäteviksi tekemään työtä, jota 
ovat tehneet vuosikymmeniä. Lisäksi heidät todettaisiin epäpäteviksi 
suunnittelutehtäviin, joissa olisi mahdollisuus uusien pohjarakennusmenetelmien 
innovaatioihin, tutkimukseen, kehittämiseen ja käyttöön ottoon.  
Heidät hyväksyttäisiin päteviksi suunnittelemaan vain pienehköjen rakennuksien 
pohjarakenteita.  
Miten tullaan menettelemään useiden parhaillaan suunnittelutyön alla olevien 
hankkeiden kanssa? Mainituilla rakennusinsinööreillä on vastattavana mm. 
seuraavia projekteja kuten Pisararadan keskustan rakennesuunnittelu, Amos 

Anderssonin taidemuseon ja Lasipalatsin peruskorjaus ja 6000 m
2
 maanalaisen 

uudisrakennuksen rakenne- ja pohjarakennesuunnittelu, Keski-Pasilan Tripla-
projektin kolmannen osapuolen pohjarakennussuunnitelmien tarkastustehtävät, 
Länsimetron Urheilupuiston aseman ja 600 auton pääosin maanalaisen 
pysäköintilaitoksen pohjarakennesuunnittelu, Keilaniemessä Länsimetron 
tunneleiden päälle sijoittuvan suuren toimisto- ja liikerakennuksen pohjarakenne- ja 
kalliorakennesuunnitelmien ulkopuolinen tarkastus. Nämä kaikki esimerkit ja monet 
muut käynnissä olevat tehtävät kuuluvat asetusluonnoksessa esitettyyn 
Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä -kohtaan. 
Edellä esitetty tilanne on alan kokonaisuuteen nähden vähäinen vaatimattomassa 
yritysryhmässämme. Kokonaisuudessaan tämä on erittäin suuri ongelma, kun 
tarkastellaan Skollin jäsenyrityksiä laajemmin. Tässä asetusluonnoksessa on sekä 
yrityksien toimintamahdollisuudet että yksilöiden oikeudet poljettu maahan. 
 

4. Vaatimuksemme asetuksen sisällöksi 
 

Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä -kohteen suunnittelijaksi tulee hyväksyä 
myös rakennusinsinöörin koulutuksen omaavan henkilö, kun hänellä on riittävästi 
kokemusta ja näyttöä ao. tehtävästä. 

 
 
Sipti Oy 
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Ympäristöministeriö 
PL 35 
00023 Valtioneuvosto 
 
 
VALTIONEUVOSTON ASETUS RAKENTAMISTA KOSKEVIEN SUUNNITTELUTEHTÄVIEN 
VAATIVUUSLUOKKIEN MÄÄRÄYTYMISESTÄ 
 
Olemme tutustuneet valtioneuvoston asetusluonnokseen, joka koskee rakentamisen suunnittelutehtävien 
vaativuusluokkien määräytymistä, päivätty 28.8.2014. Erityisesti olemme huolissamme rakennusfysiikan 
kokonaisuudesta, joka on entisestään vaikeutunut edellisestä lausunnolla olleen asetustekstin luonnosversiosta. 
Edellisen lausuntokierroksen suunnittelutoimistoista lähtöisin olevia kommentteja asiakokonaisuuden 
yksinkertaistamisesta ei ole selvästi huomioitu.  
 
Olemme tehneet luonnoksesta seuraavat havainnot ja antaneet niitä koskevan jatkokehitysehdotuksen: 
 

Luonnoksessa erotetaan rakennusfysikaalinen suunnittelu (luku 7), rakennusfysikaaliset korjaus- ja 
muutostöiden suunnittelutehtävät (luku 8) ja kosteusvaurion korjaussuunnittelu (luku 13) omiksi 
kokonaisuuksiksi.  
 
Käytännössä kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja korjaussuunnittelutehtävät yleisestikin ovat useissa 
tapauksissa huomattavasti vaativampaa rakennusfysikaalista suunnittelua, kuin uudissuunnitteluun 
liittyvät rakennusfysiikan suunnittelutehtävät. Korjauskohteissa joudutaan toimimaan korjattavan kohteen 
ehdoilla, mikä asettaa suunnitteluun usein vaikeasti hallittavia reunaehtoja. Kaikkia rakenteita ei voida 
purkaa siten, että suunnittelu voitaisiin aloittaa ns. puhtaalta pöydältä toteuttaen rakenteet parhailla 
tiedossa olevilla rakenneratkaisuilla. Tämä johtaa siihen, että rakenteiden todellisen toiminnan analysointi 
voi muodostua erittäin vaativaksi rakennusfysikaaliseksi mallinnustehtäväksi, jossa sovelletaan lisäksi 
pitkäaikaista kokemusperäistä tietoa rakenteiden käyttäytymisestä.  Kosteusvaurion korjaussuunnittelun 
yhteydessä luvussa 13 ei käy mitenkään ilmi se, että kosteusvaurioiden korjaussuunnittelutehtävä voi 
edellyttää vaativia rakennusfysiikan suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien käyttöä. 
Uudissuunnittelussa sen sijaan on useimmissa tapauksissa mahdollista tukeutua varmatoimisiin ja yleisen 
nykytietämyksen kautta toimiviksi todettuihin ratkaisuihin ilman vaativaa rakennusfysikaalista 
rakenteiden toiminnan tarkastelua.  
 
Rakennusfysikaalisten korjaus- ja muutostöiden suunnittelutehtävien vaativuus on uusi osakokonaisuus, 
jota ei ollut edellisessä asetusluonnoksessa. Tämä uusi osakokonaisuus on erillisenä kokonaisuutena täysin 
tarpeeton ja aiheuttaa sekaannusta. Yleensä aina, kun korjaus- ja muutostöissä tarvitaan 
rakennusfysikaalista erityisosaamista, tulee suunnittelijalla olla samat valmiudet, jotka on esitetty luvussa 
13 Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelutehtävien vaativuus. Vaativat rakennusfysiikan 
suunnittelutehtävät korjauskohteissa ovat yleensä juuri kosteusvaurioiden korjaussuunnittelua tai 
kosteusvaurioiden ja sisäilmahaittojen ennaltaehkäisyyn liittyviä suunnittelutehtäviä.  
 
Uudiskohteiden rakennusfysikaalisessa suunnittelussa sovelletaan laajasti ja syvällisesti juuri 
kokemusperäistä tietoa olemassa olevien rakenteiden käyttäytymisestä, kuten mm. kosteusvaurioiden 
syntymistavoista ja ns. riskirakenteista. Kosteusvaurion korjaussuunnittelun opintosisällöissä painotetaan 
sisäympäristöolosuhteiden ja terveysvaikutusten osaamista sekä ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikan 
osaamista. Näitä kaikkia osaamisalueita tarvitaan niin ikään uudiskohteiden rakennusfysikaalisessa 
suunnittelussa. Uudiskohteiden rakennusfysikaalinen suunnittelu ei siis ole oma irrallinen 
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osaamiskokonaisuus, vaan se on osaamissisältönsä osalta lähes päällekkäinen kosteusvaurion 
korjaussuunnittelun osaamisvaatimusten kanssa. 
 
Kosteusvaurion korjaussuunnitteluun esitetyt opintopistevaatimukset ovat täysin ylimitoitettuja suhteessa 
rakennusfysikaalisen suunnittelun opintopistevaatimuksiin. Kosteusvaurion korjaussuunnittelijan 
opintopistevaatimusten taustalla näyttää olevan perustutkinnon päälle suoritettava 
Rakennusterveysasiantuntijan tutkinto. Näin asia ei voi olla. Opintopistevaatimukset tulee mitoittaa siten, 
että valmiudet vaativimpiinkin luokkiin voidaan saavuttaa pääosin yliopistotasoisten perusopintojen 
yhteydessä ilman jatkokouluttautumista. Kokeneilla korjaussuunnittelijoilla pätevyys voidaan osoittaa 
AHOT-toimintatavan (aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen) avulla. 
 
Varsinkin kosteusvaurioiden korjaussuunnittelussa tarvitaan kokonaisnäkemystä korjaushankkeen 
kulusta. Kuntotutkijan tulee tehdä korjaussuunnittelua, jotta hän tietää mitä lähtötietoja kuntotutkimuksen 
tulee tuottaa korjaussuunnitteluun. Suunnittelijan on tehtävä rakennuttamista ja valvontaa, jotta hän 
ymmärtää millä tarkkuudella suunnitelmat tulee esittää. Tämä kokonaisprosessin hallinta ei näy 
kosteusvaurion korjaussuunnittelijan tutkinnon sisällössä. Kosteusvaurion korjaussuunnittelun 
tutkintovaatimuksissa sen sijaan näkyy kuitenkin tarpeettoman vahvasti linjaus erittäin vahvasta mikrobi- 
ja sisäympäristöpainotteisesta opintosisällöstä. Mikrobiologian syvällinen tuntemus ei edesauta 
suunnittelijaa kehittämään ratkaisuja, joilla kosteus- ja mikrobivaurioita voidaan välttää, vaan siihen 
tarvitaan syvällistä rakennusfysiikan osaamista, kokemusperäistä tietoa rakenteiden käyttäytymisestä sekä 
ymmärrys rakennusprosessista kokonaisuutena. 
 
Rakennusalan yleisen edun mukaista ei ole pirstoa suunnittelijapätevyyksiä kapeisiin erityisalojen 
segmentteihin. Rakennusfysiikka on jo sinänsä erikoissuunnittelualue, jonka jakaminen esitetyllä tavalla 
spesifisempiin kokonaisuuksiin on epätarkoituksenmukaista. Alalla tarvitaan suunnittelijoita, joilla on 
laajaa kokonaisnäkemystä rakentamisesta, eikä pelkästään yhden hyvin kapean erikoisalan 
erikoisosaamista. 
 

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

 
 
 
Espoossa 15.9.2014  
Vahanen Oy 

                                    
Pekka Laamanen Sami Niemi      Risto Vahanen 
Liiketoiminta-alueen johtaja, DI             Yksikönpäällikkö, DI DI 
Erikoisasiantuntijapalvelut Rakennusfysiikkayksikkö 



Ohjetaulukko pohjarakenteiden suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä

17§
Pohjarakenteiden suunnittelutehtävä on
vaativa, jos:
1) rakennuspaikan maaperän
rakennettavuus tai ympäristöolosuhteet ovat
vaikeat ja rakennus on kooltaan pienehkö;
tai
2) rakennuspaikan maaperän
rakennettavuus on hyvä ja rakennus on
kooltaan suurehko tai rakenteiltaan
monimutkainen.

Kommentti: Vaativuuteen vaikuttaa olosuhteiden lisäksi se sisältääkö rakennus maanalaista tilaa.
Vaativuutta ei lisää pelkästään rakennuksen suuri koko. Esim. pientalo pehmeiköllä on vaativampi kohde
kuin kerrostalo kalliolla.

18 §
Pohjarakenteiden suunnittelutehtävä
on tavanomainen, jos suunnitellaan
kooltaan pienehkön rakennuksen
pohjarakenteet ja rakennuspaikan
maaperän rakennettavuus on hyvä.

Kommentti: epämääräinen määritelmä ’pienehkö’. Suunnittelutehtävän tavanomaisuuteen ei vaikuta
suunniteltavan kohteen koko – pikemminkin rakennuspaikan olosuhteet. Eli: suunnittelutehtävä on
tavanomainen, jos rakennuspaikan rakennettavuus on hyvä ja kohde ei sisällä syviä maanalaisia tiloja, jotka
edellyttävät vesitiiviitä rakenteita.

19 §
Pohjarakenteiden suunnittelutehtävä on
poikkeuksellisen vaativa, jos:
1) rakennuspaikan maaperän rakennettavuus
tai ympäristöolosuhteet ovat vaikeat ja rakennus
on kooltaan suurehko;
2) rakennuspaikan maaperä on eloperäinen
tai pilaantunut taikka rakennuspaikalla on
maaperän sortumavaara;
3) rakenteisiin kohdistuu dynaamisia tai
muutoin poikkeuksellisia kuormia;
4) rakennuksessa on merkittävissä määrin
pohjavedenpinnan tai naapurirakennuksen
perustusten alapuolelle ulottuvia tiloja tai
rakennus sijoittuu pääosin maan alle;



5) rakenteen mahdollisesta viasta tai vauriosta
voi aiheutua merkittäviä henkilö- tai
ympäristövahinkoja; tai
6) suunnittelu edellyttää uusien tai muutoin
erittäin vaativien menetelmien käyttöä.

Kommentti: Mitä täsmällisesti tarkoittaa ’suurehko’? Sitä paitsi vaativuuteen ei vaikuta suunniteltavan
kohteen koko. Esim. omakotirakennus kellaritiloineen voi olla poikkeuksellisen vaativa suunnittelukohde
maaperäolosuhteiden ollessa vaikeat.

20 §
Pohjarakenteiden korjaus- ja muutostyön
suunnittelutehtävä on vaativa, jos
suunnittelun kohde täyttää jonkin 17 §:ssä
mainituista edellytyksistä.

Kommentti: Korjaus- ja muutostyö on vaativa, jos suunnittelun kohden täyttää jonkin 17§:ssä mainituista
edellytyksistä ja/tai perustuksen kuormitukseen tulee muutos, toimenpiteet ulottuvat perustamistasoon,
rakennetaan uusia perustuksia olemassa olevien viereen. Syvennetään kellaria kalliolle perustetussa
rakennuksessa.

21 §
Pohjarakenteiden suunnittelutehtävä
on tavanomainen, jos suunnittelun kohde
täyttää 18 §:ssä mainitut edellytykset.

§18 kommentti huomioiden ok.

22 §
Pohjarakenteiden korjaus- ja muutostyön
suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa,
jos suunnittelun kohde täyttää jonkin 19 §:ssä
mainituista edellytyksistä.

Kommentti: Korjaus- ja muutostyön vaativuuteen vaikuttaa myös korjattavan kohteen tila ja perustusten
kunto. Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä syntyy, kun korjattavan kohteen kellaritiloja
syvennetään tai lisätään ja kohde on perustettu paaluilla



Ohjetaulukko pohjarakenteiden suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista

Vaativa suunnittelutehtävä

Suorittanut rakentamisen tai soveltuvan tekniikan
alan diplomi-insinöörin tutkinnon insinööri (ylempi
AMK) -tutkinnon, insinööri (AMK) -tutkinnon tai
rakennus- tai konerakennuksen insinöörin tutkinnon,
ja tutkintoihin on sisältynyt riittävät pohjarakenteiden
suunnittelua ja toimintaa käsittelevät
opintosuoritukset

sekä

on hankkinut pohjarakenteiden suunnittelusta
vähintään neljän vuoden kokemuksen
tavanomaisissa suunnittelutehtävissä ja vähintään
kahden vuoden kokemuksen avustamisesta
vaativissa suunnittelutehtävissä.

  Korjaus- ja muutostyön suunnittelijalla edellä
mainitusta kokemuksesta on vähintään kolme
vuotta pohjarakenteiden korjaus- tai muutostöiden
suunnittelutehtävistä.

Kommentti: Mistä konerakennuksen insinööritutkinto? Ei mielestäni anna riittävää pätevyyttä
pohjarakenteiden suunnitteluun. Vaativan tehtävän suorittamiseen itsenäisesti ei riitä 4 vuoden kokemus
tavanomaisissa suunnittelutehtävissä (muuta kuin poikkeustapauksessa). Ehdotan vähintään 8 vuotta.
Korjaus ja muutostyön suunnitteluun vaaditaan vähintään vastaavat kokemusvuodet.

tavanomainen suunnittelutehtävä

Suorittanut vähintään rakennustekniikan
tai -tuotannon tai konerakennuksen
opintosuunnalla teknikon tutkinnon, tai on
tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 op), ja
tutkintoihin on sisältynyt pohjarakenteiden
suunnittelua ja toimintaa käsittelevät
opintosuoritukset

sekä

on hankkinut pohjarakenteiden
suunnittelusta vähintään kolmen vuoden
kokemuksen avustamisesta vähintään
tavanomaisissa suunnittelutehtävissä.



  Korjaus- ja muutostyön suunnittelijalla
edellä mainitusta kokemuksesta on
vähintään vuosi pohjarakenteiden
korjaus- tai muutostöiden
suunnittelutehtävistä.

Kommentti: Koneenrakennus? Vuoden mittainen kokemus ei riitä itsenäiseen suunnittelutyöskentelyyn
tavanomaisessa hankkeessa.

Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä

Suorittanut rakentamisen tai soveltuvan
tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinnon tai
insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon, ja tutkintoihin
on sisältynyt riittävät pohjarakenteiden
suunnittelua ja toimintaa käsittelevät
opintosuoritukset

sekä

on hankkinut pohjarakenteiden suunnittelusta
vähintään kuuden vuoden kokemuksen
vaativissa suunnittelutehtävissä.

  Korjaus- ja muutostyön suunnittelijalla edellä
mainitusta kokemuksesta on vähintään viisi
vuotta pohjarakenteiden korjaus- tai
muutostöiden suunnittelutehtävistä.

Kommentti: Korjaus- ja muutostöiden suunnittelijalla on vähintään 6 vuotta kokemusta vaativien kohteiden
suunnittelusta
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