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Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin lausunto
hallituksen esityksestä maankäyttö- ja rakennuslain (HE 147/2013 vp)
muuttamisesta
Kiitämme mahdollisuudesta lausua otsikossa mainituista asioista ja toteamme, että pidämme ehdotusta hyvin valmisteltuna ja kannatettavana.
Lisäksi toteamme, että olemme antaneet ympäristöministeriölle 18.1.2013
lausunnon luonnoksesta maankäyttö- ja rakennuslain ja siihen liittyvien
asetusten muuttamisesta. Nyt lausunnolla olevassa vastaavassa hallituksen
esityksessä on jo otettu huomioon useita aiemmassa lausunnossa esittämiämme muutosehdotuksia.
Meillä ei ole huomautettavaa hallituksen esitykseen.
Ehdotamme kuitenkin tulkinnanvaraisuuksien poistamiseksi eräitä täsmennyksiä suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksia koskevan lainkohdan (MRL
120 e §) tekstin muotoiluun. Lausuntomme liitteenä ovat yksityiskohtaiset
korjausehdotukset.
Pidämme myös kannatettavana ehdotusta, jonka mukaan lakiin lisätään
kaikkein vaativimpien suunnittelutehtävien luokka ja niitä vastaavat kelpoisuusvaatimukset. Kuten lain perustelumuistiossa sivulla 24 todetaan, on
jatkossa tarve painottaa vaativuustasojen alkuperäistä tarkoitusta ja siten
välttää suunnittelutehtävien määrittelyä liian korkeisiin luokkiin. Käytännössä olisi kuitenkin selkeintä, jos asetuksella määriteltäisiin uudet erittäin
vaativien suunnittelutehtävien kelpoisuusvaatimukset, joiden tunnuksena
olisi AAA.
Kunnioittavasti,
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry

Helena Soimakallio
toimitusjohtaja

Teemu Vehmaskoski
johtaja
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YKSITYISKOHTAISET KOMMENTIT HALLITUKSEN ESITYKSEEN
LAKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTTAMISESTA (HE 147/2013)
120 e § Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset
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Korjausehdotus

2. momentin kohta:
1) ”… sekä vähintään neljän vuoden
kokemus tavanomaisista suunnittelutehtävistä ja vähintään
kahden vuoden kokemus avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä;…”

2. momentin kohta:
1) ”… sekä vähintään neljän vuoden
kokemus tavanomaisista suunnittelutehtävistä sisältäen vähintään
kahden vuoden kokemuksen avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä;”

3. momentti:
”… sekä vähintään kuuden vuoden kokemus vaativista suunnittelutehtävistä ja
vähintään kolmen vuoden kokemus
avustamisesta erittäin vaativissa suunnittelutehtävissä;…”

3. momentti:
”… sekä vähintään kuuden vuoden kokemus
vaativista suunnittelutehtävistä sisältäen
vähintään kolmen vuoden kokemuksen
avustamisesta erittäin vaativissa suunnittelutehtävissä;…”

Perustelu:
Työkokemusvaatimus on hallituksen esityksessä ilmaistu tulkinnanvaraisesti. Esimerkiksi
120 e §:n 2. momentin 1 kohdan vaatimus voidaan tulkita siten, että pätevyys edellyttää
yhteensä kuuden vuoden suunnittelukokemusta.
Nykyisiin vastaaviin pätevyysvaativuuksiin verrattuna tämä olisi huomattava laajennus
työkokemuksen vähimmäismäärään. Esitämme, että tekstiä täsmennetään niin, että pätevyydentoteamisessa huomioon otettavia eri vaativuusluokan suunnittelutehtäviä voidaan tehdä samanaikaisesti.

