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Ympäristöministeriö 
 
 
Viite Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 17.4.2014 Dnro YM/600/2014 
 
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry:n lausunto koskien luonnoksia valtioneuvoston asetuksiksi koskien 
rakentamisen työnjohtotehtäviä 
 
 
Yleistä Lausuntopyyntöasiakirjat ja niiden sisältö ovat hyvin linjassa maankäyttö- ja rakennuslain 

uudistuksen tavoitteiden kanssa. Lausunnolla olevien luonnosten mukaan tavoitteena ollut 
toiminnan säilyminen nykyistä vastaavana erityisalojen työnjohtotehtävien osalta voi 
toteutua. 

  
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry pitää hyvänä asiana, että vastaavan työnjohtajan tehtävää 
ja vastuuta korostetaan jatkossa. Sillä on positiivinen vaikutus rakentamisen lopputulokseen 
ja rakentamisaikaiseen toiminnan laadunhallintaan. Eri erityisalojen tehtävien 
hahmottaminen ja niiden koordinointi parantaa myös erityisalojen urakoitsijoiden omien 
työsuunnitelmien ja -aikataulujen laadintaa. 

 
Työnjohtotehtävien vaativuusluokat 

 
Luonnos valtioneuvoston asetukseksi rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokkien 
määräytymisestä kuvaa vaativan työnjohtotehtävän, tavanomainen työnjohtotehtävän ja 
vähäisen työnjohtotehtävän sekä lisäksi poikkeuksellisen vaativan työnjohtotehtävän 
määräytymistä. 
 
Näiden edellä mainittujen eri vaativuusluokkien kuvaukset mahdollistavat luonnoksessa 
ehdotetulla tavalla kuvattuna erilaisten tulkintojen tekemisen paikallisen rakennusvalvonnan 
toimesta. Pahimmillaan eri osissa maata työnjohtotehtävän vaativuuden määräytymiseen 
liittyvät ohjeet tulisivat olemaan selvästi toisistaan poikkeavia ja vaativuudeltaan eriarvoisia.   
Tämä seikka on ristiriidassa lakiuudistuksen tavoitteiden kanssa, eikä edesauta kansalaisten 
tasavertaisen kohtelun edistämistä tai turhan hallinnollisen työn vähentämistä. 
 
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry toivoo, että näiden eri luokkien välistä eroa voitaisiin 
kuvata tarkemmin ja käytännönläheisemmin. Erityisesti vaativan työnjohtotehtävän ja 
tavanomaisen työnjohtotehtävän välinen ero olisi tärkeää saada kuvattua niin, että sitä 
koskevat tulkinnat ja paikallisen rakennusvalvonnan päätökset olisivat valtakunnallisesti 
mahdollisimman tasamitallisia. 
 
Edellä mainittujen luokkien eroa määritetään luonnoksessa mm. vakiintuneilla ja yleisesti 
käytössä olevilla teknisillä ratkaisuilla. Talotekniikka-ala on parhaillaan läpikäymässä 
historiallisen suurta muutosta, joka johtuu rakennusten energiatehokkuusvaatimusten 
tiukentumisesta. Tämän takia rakennuksissa käytettävät LVI-talotekniset ratkaisut tulevat 
uudistumaan lähivuosina sekä teknisesti että käytettävyydeltään. Nykyisin vakiintuneina ja 
yleisesti käytössä olevina pidetyt ratkaisut tulevat erittäin todennäköisesti korvaantumaan 
uusilla, tiukemmat energiatehokkuusvaatimukset paremmin tavoittavilla ratkaisuilla. 
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Koska tekniset ratkaisut tulevat uudistumaan ja uudistuksia arvioidaan tapahtuvan 
lähivuosina kiintyvään tahtiin, LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry katsoo, että järkevä tapa 
tarkentaa työnjohtotehtävien vaativuusluokkien välistä eroa olisi Ympäristöministeriön 
antama ja jatkossa ajantasaisena pitämä valtakunnallinen ohje.  
 
Verrattuna siihen, että tarkennukset tehtäisiin valtioneuvoston asetukseen, 
ympäristöministeriön ohje mahdollistaisi nopeamman reagoinnin teknisissä ratkaisuissa 
tapahtuviin uudistuksiin ja siihen, mitä kulloinkin voidaan pitää vakiintuneena ja yleisesti 
käytössä olevana teknisenä ratkaisuna. 

 
Eri vaativuusluokkien edellyttämät työnjohtajien kelpoisuusvaatimukset 

 
1.9.2014 voimaan tuleva maankäyttö- ja rakennuslain kohta 122 c § säätää erityisalojen 
työnjohtajien kelpoisuusvaatimuksista työnjohtotehtävää koskevissa vaativuusluokissa. 
Kyseisen lainkohdan mukaan vaativassa työnjohtotehtävässä kelpoisuuden antaa myös 
aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto ja edelleen tavanomaisessa työnjohtotehtävässä 
aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto taikka muuten osoitetut vastaavat tiedot. Myös 
tämä esittämistapa mahdollistaa paikallisen rakennusvalvonnan tekemien, henkilöiden 
kelpoisuuteen liittyvien päätösten eriarvoisuuden maan eri osissa.  
 
Valtakunnallisesti tasamitallisten päätösten varmistamiseksi tulee määrittää, mitkä tutkinnot 
vastaavat aiempaa teknikon tutkintoa ja miten muuten voidaan vastaavien tietojen olevat 
osoitettavissa. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry pitää erittäin tärkeänä, että vastaavia 
tutkintoja tai vastaavan tiedon osoittamistapaa määriteltäessä pidättäydytään virallisen 
koulutus- ja tutkintojärjestelmän mukaisissa tutkinnoissa, jotka on myöntänyt toimivaltainen 
tutkintoviranomainen tai tutkinnonanto-oikeuden omaava koulutuksen järjestäjä. 

 
Rakentamiseen liittyvien kelpoisuusvaatimusten kokonaisuus 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen tavoitteena on selkeyttää rakentamista koskevaa 
sääntelyä ja parantaa rakentamisen laatua. Merkittävänä tekijänä tämän tavoitteen 
saavuttamisessa on rakentamiseen sen eri vaiheissa osallistuvan ammattihenkilöstön 
pätevyys hoitaa tehtäviään. 
 
Nykyisellään maankäyttö- ja rakennuslaki sisältää kelpoisuusvaatimuksia melko kattavasti 
suunnittelijoille, vastaavalle työnjohtajalle ja joidenkin erityisalojen työnjohtajille. Myös 
muilla hallinnon aloilla voimassaoleva sääntely vaikuttaa rakentamisen kokonaisuuteen 
esimerkiksi sähkötöiden tai kylmäaineiden osalta. Samaan aikaan rakennusalalla vaaditaan 
yleisesti pätevyystodistuksia liittyen asioihin, jotka eivät ole viranomaisvalvonnan piirissä, 
mutta jotka vakiintuneen käytännön perusteella rinnastetaan säädöksiin perustuviksi. 
 
Tämän hetkinen tilanne on sirpaleinen ja samaan aikaan sääntelyn ulkopuolella on 
merkittäviä lopputuloksen laatuun vaikuttavia rakentamisen osa-alueita. Näistä ovat 
esimerkkeinä lämmitysjärjestelmien asentamisesta vastaava työnjohtaja sekä käyttövesi- ja 
ilmanvaihtojärjestelmien asentamiseen osallistuva ammattihenkilöstö. 
 
Rakentamisen eri ammattiryhmiltä vaadittavan kelpoisuuden määrittämisen ja sääntelyn 
kokoaminen samaan säädökseen parantaisi rakentamisen laatua ja selkeyttäisi 
viranomaisvalvontaa merkittävästi.  
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Kelpoisuuksia koskevan sääntelyn kokoaminen vaikuttaisi myönteisesti myös alalle tulevien 
henkilöiden pätevyyden hankkimiseen liittyviin järjestelmiin ja rakennushankkeeseen 
ryhtyvän mahdollisuuksiin saada osaavaa ja vastuullista rakentamispalvelua alan toimijoilta. 

 
Lausuntopyyntöaineistoon kohdistuvat tai sen pohjalta annettavat esitykset 

 
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry esittää, että lausuntopyyntöaineistoissa olleiden 
asetusluonnosten osalta edetään niiden sisällön mukaisesti, mutta ympäristöministeriö laatii 
edellä esitettyihin perusteluihin pohjautuen 1.9.2014 mennessä valtakunnallisen ohjeen, 
jossa kuvataan yksiselitteisesti työjohtotehtävän eri vaativuusluokkien erot ja samalla 
kuvataan yksiselitteisesti kunkin vaativuusluokan osalta siinä edellytettävä kelpoisuus. 

  
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry esittää myös, että valtioneuvoston asetukseen 
rakentamisen työnjohtotehtävien määräytymisestä lisättäisiin kohtaan 1 § Soveltamisala 
teksti: ”Ympäristöministeriö antaa rakennusvalvontaviranomaisille tarkempia ohjeita 
työnjohtotehtävän vaativuusluokan määräytymisestä.” 

  
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry esittää, että ympäristöministeriö aloittaa rakentamisen 
ammattihenkilöstöä koskevan erillislain valmistelun siten, että uuteen lakiin koottaisiin 
nykyisestä maankäyttö- ja rakennuslaissa mainitut henkilöitä koskevat tehtävät ja niitä 
koskevat kelpoisuusvaatimukset sekä ne nykyisen sääntelyn ulkopuolella olevat tehtävät, 
joihin sisältyy kansalaisten terveyteen ja omaisuuteen kohdistuva uhka. 

 
 
 
 Kunnioittavasti 
 
 
 

Jari Syrjälä 
Toimitusjohtaja 
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