
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry   LAUSUNTO 
LVI-Talotekniikkateollisuus ry  
Suomen LVI-liitto SuLVI    16.5.2014 
VVS Föreningen i Finland rf 

 

Ympäristöministeriö 

 

Viite Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 17.4.2014 Dnro YM/600/2014 

LVI-alan toimialajärjestöjen yhteinen lausunto koskien luonnoksia valtioneuvoston asetuksiksi 

koskien rakentamisen suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuusluokkia 

 

Lausuntopyyntöasiakirjat ja niiden sisältö ovat hyvin linjassa maankäyttö- ja rakennuslain 

uudistukselle asetettujen, lainsäädäntöä selkeyttävien tavoitteiden kanssa. Lausunnolla 

olevien luonnosten mukaan myös rakentamisen laatuun liittyvät ja erityisesti laatua 

parantavat toimenpiteet ovat mahdollisia toteuttaa. 

 LVI-alan järjestöt esittävät kuitenkin, että Ympäristöministeriö kiinnittää huomiota erityisesti 

seuraaviin seikkoihin asian jatkovalmistelun aikana. 

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat 

Seuraavat kommentit koskevat Ilmanvaihtolaitteiston suunnittelua ja kiinteistön vesi- ja 

viemärilaitteiston suunnittelua. 

Nykyisellä tavalla kuvattuna luonnosten mukainen vaativuusluokan määrittelyvastuu ei ole 

riittävän selkeä kunkin erityissuunnittelualan osalta ja vaativuusluokka voi olla eritasoinen eri 

suunnittelualoille. 

Mikäli rakennushankkeeseen ryhtyvä määrittelee vaativuusluokan jo suunnittelutarjouksia 

pyytäessään, saattaa syntyä tilanne jossa kaikilla suunnittelualoilla on sama vaativuusluokka. 

Vaativuusluokka olisi todennäköisesti tarkoitettua useammin 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. 

Kun suunnittelijoiden vaatimukset nyt muuttuvat niin, että poikkeuksellisen vaativassa 

rakennustehtävässä tulee vastuusuunnittelijoilla olla ylempi korkeakoulututkinto, voidaan 

joutua seuraavaan, ei toivottuun tilanteeseen. 



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, 

mutta kuka ei tosiasiallisesti osallistu kohteen suunnitteluun.  

On tärkeää, että ylintä vaativuusluokkaa ei käytetä turhaan, jotta vältytään kuvatulta 

menettelyltä. Kansallisella tasolla tarvitaan tarkempi kuvaus rakennustyypeistä, jotta 

suunnittelijalla on jo tarjousvaiheessa tietty varmuus kohteen vaativuusluokasta.  

Tarkennusta tarvitaan mm. siksi, että tarjouksessa esitetään vastuuhenkilöt, joita ei ainakaan 

periaatteessa saa vaihtaa. Tämä on yleinen tilaajien vaatimus. Yleensä yritykset esittävät 

vastuuhenkilöksi tarjottavaan kohteeseen pätevintä ja kokeneinta henkilöään, jolla on 

parhaat referenssit samantyyppisistä rakennuksista. Näin saadaan parhaat laatupisteet 

henkilövalinnassa. 

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. 

Eri vaativuusluokkien välistä eroa tulee kuvata tarkemmin ja käytännönläheisemmin. 

Erityisesti vaativan työnjohtotehtävän ja tavanomaisen työnjohtotehtävän välinen ero on 

tärkeää kuvata siten, että sitä koskevat tulkinnat ja paikallisen rakennusvalvonnan päätökset 

tulevat olemaan 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. 

Rakentamista koskevat kelpoisuusvaatimukset 

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. 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. 

Esitykset asetusten valmistelutyötä varten  

LVI-alan järjestöt esittävät, että lausuntopyyntöaineistoissa olleiden asetusluonnosten osalta 

edetään niiden sisällön mukaisesti, mutta ympäristöministeriö laatii edellä esitettyihin 

perusteluihin pohjautuen valtakunnallisen ohjeen, jossa kuvataan yksiselitteisesti eri 

vaativuusluokkien erot ja samalla kuvataan yksiselitteisesti kunkin vaativuusluokan osalta 

siinä edellytettävä kelpoisuus virallisen koulutus- ja tutkintojärjestelmän mukaisina 

tutkintoina ja koulutuksen lisäksi vaadittavana työkokemuksena.   

 LVI-alan järjestöt katsovat, että järkevä tapa tarkentaa vaativuusluokkien välistä eroa on 

ympäristöministeriön antama ja jatkossa ajantasaisena pitämä valtakunnallinen ohje. Tämä 

ohje tarvitaan viimeistään 1.9.2014, jolloin rakennusvalvontaviranomaiset alkavat toimia 

uusittujen säädöstekstien mukaisesti. 

Verrattuna siihen, että tarkennukset tehtäisiin valtioneuvoston asetukseen, 

ympäristöministeriön ohje mahdollistaa nopeamman reagoinnin teknisissä ratkaisuissa 

tapahtuviin uudistuksiin ja siihen, mitä kulloinkin voidaan pitää vakiintuneena ja yleisesti 

käytössä olevana teknisenä ratkaisuna. 

 LVI-alan järjestöt esittävät, että valtioneuvoston asetukseen rakentamisen 

työnjohtotehtävien määräytymisestä lisättäisiin kohtaan 1 § Soveltamisala teksti: 

”Ympäristöministeriö antaa rakennusvalvontaviranomaisille tarkempia ohjeita 

työnjohtotehtävän vaativuusluokan määräytymisestä.” 

 LVI-alan järjestöt esittävät, että valtioneuvoston asetukseen rakentamisen 

suunnittelutehtävien määräytymisestä lisättäisiin kohtaan 1 § Soveltamisala teksti: 

”Ympäristöministeriö antaa rakennusvalvontaviranomaisille tarkempia ohjeita 

suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä.” 



LVI-alan järjestöt esittävät, 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.  

Näistä tehtäväryhmistä mainittakoon myös rakennusten kuntotutkijat, joita koskevien 

lakitekstien ja kelpoisuusvaatimusten luontevin lähtökohta olisi rinnastaa kuntotutkijat 

erityissuunnittelijoihin. Ympäristöministeriön vetämässä kosteus- ja hometalkoot – 

projektissa on laadittu valmiit kelpoisuustaulukot rakennusten kuntotutkijoille, ja näitä 

voidaan suoraan hyödyntää lain valmistelussa. 
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