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KAT-tehtäväluettelon uudistusprosessi

▪ Edellisen voimassa olleen tehtäväluettelo KAT95 käyttö hiipunut, tunnettuvuus
vähäinen eikä vastannut enää nykyajan tarpeita

▪ SKOL kutsui v. 2016 kokoon ohjausryhmän kehittämään KAT-tehtäväluetteloa:
‒ Prof. Mikael Rinne (Aalto-yliopisto) puheenjohtaja
‒ Timo Cronvall (VR Track Oy)
‒ Matti Kalliomäki (Saanio & Riekkola Oy)
‒ Jannis Mikkola (Sitowise Oy)
‒ Frans Ritola (Destia)
‒ Jarmo Roinisto (Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd)
‒ Jukka Salminen (Pöyry Finland Oy)
‒ Kalle Hollmén (Sitowise Oy) pääkirjoittaja

‒ Ohjausyhmän työskentelyyn osallistuivat lisäksi Matti Kiiskinen (SKOL ry) sekä Kai Gulin (WSP), joka
on toiminut GEO-tehtäväluettelon laatijana

▪ tehtäväluettelon lausuntokierros marras-joulukuussa 2017
• lausuntoja pyydettiin suoraan yli 50 taholta

▪ tehtäväluettelo KAT18 julkaistiin RT-ohjekortistossa 19.4.2018 (RT-10-11296).
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KAT-tehtäväluettelon uudistusprosessin (aiemmin 
kirjaamattomia) tavoitteita

▪ Saattaa kalliorakennussuunnittelun tehtäväluettelon samalle tasolle muiden suunnittelualojen kanssa

▪ helpottaa ja yhdenmukaistaa alan suunnittelupalveluiden tilaamista ja niihin investoimista sekä tarjoamista

▪ helpottaa tilaajien työtä kalliorakennushankkeiden läpiviennissä

▪ vakioida alan suunnittelun laatu entistäkin korkeammalle

▪ mahdollistaa paremmin nykyaikaisten suunnittelumenetelmien täysipainoista hyödyntämistä.
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KAT18 – keskeisimmät uudistukset

▪ Formaattipohjana olivat muut 12-sarjan suunnittelun tehtäväluettelot ja 
työn alla olleet tehtäväluettelopäivitykset

▪ tehtäväluettelo on kuitenkin kalliorakennushankkeen tehtäväluettelo 
eikä pelkästään suunnittelijan tehtäväluettelo

• halu edesauttaa tilaajaa hankkeen läpiviennissä

• ilmenee muita luetteloa suurempana tilaajan perustehtävien määränä

▪ suunnitteluvaiheet yhdenmukaisia muiden suunnittelualojen kanssa
• tarveselvitysvaihe
• hankesuunnitteluvaihe
• suunnittelun valmisteluvaihe
• ehdotussuunnitteluvaihe
• yleissuunnitteluvaihe
• rakennuslupatehtävät
• toteutussuunnitteluvaihe
• rakentamisen valmistelu
• rakentamisvaihe
• käyttöönottovaihe
• takuuaika.
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KAT18 – keskeisimmät uudistukset

▪ Tehtäväluettelo on yhtä aikaa kalliorakennesuunnittelijan ja kalliorakennussuunnittelijan sekä 
kalliorakennuskohteen pääsuunnittelijan (kun KAT-suunnittelija toimii MRL:n tarkoittamana pääsuunnittelijana)

• kalliorakennuskohteen pääsuunnittelijalla on tehtäviä, joita ei ole muissa hankkeissa (PS12) ole pääsuunnittelijan tehtävinä.
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Luettelon sivulla 2 tehdään 
yksinkertainen valinta 
hankittavan palvelun 
perustehtävien laajuudesta 
vastuineen ja rajauksineen



KAT18 – keskeisimmät uudistukset

▪ Sisällytetty kohteen vaativuusluokan arviointi/määrittely ja 
suunnittelijan pätevyysvaatimuksen määrittely

▪ sisällytetty korjausrakentaminen

▪ tutkimusten suorittaminen jatkossa perustehtävä, mutta 
tilaajan tehtävänä

▪ avolouhinnat ristiviittauksin GEO18-tehtäväluettelon kanssa

▪ numeeriset laskennat (kalliomekaniikka, pohjavesi) edelleen 
lisätehtäviä, mutta perustehtävät sisältävät mm.

• E4.4 ”Laaditaan kalliomekaanisten laskentojen suunnitelma”

• E4.4 ”Määritellään kallion tiivistystavoitteet ja laaditaan 
tiivistysstrategia”.
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KAT18 – keskeisimmät uudistukset

▪ Alan suunnittelupalveluiden hankinta- ja 
sopimusasiakirjoissa käytetty termistö on ollut 
valitettavan kirjavaa ja ristiriitaista. Tilanteen 
parantamiseksi tehtäväluettelo sisältää listauksen 
palvelun keskeisimmistä käsitteistä.
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Kaikki innolla käyttämään!


