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rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999)
120 d §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 41/2014:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään uuden raken-
nuksen rakentamista ja rakennuksen korjaus-
ja muutostyötä koskevien rakentamisen suun-
nittelutehtävien vaativuusluokkien määräyty-
misestä:

1) rakennussuunnittelussa;
2) kantavien rakenteiden suunnittelussa;
3) pohjarakenteiden suunnittelussa;
4) ilmanvaihdon suunnittelussa;
5) kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston

suunnittelussa; ja
6) rakennusfysikaalisessa suunnittelussa ja

kosteusvaurion korjaustyön suunnittelussa.
Mitä tässä asetuksessa säädetään raken-

nuksesta, sovelletaan myös rakennuksen
osaan ja rakennelmaan tai sen osaan.

2 luku

Rakennussuunnittelutehtävien vaativuus

2 §

Vähäinen rakennussuunnittelutehtävä

Rakennussuunnittelutehtävä on vähäinen,
jos suunniteltava rakennus on yksikerroksi-
nen ja kooltaan pieni, muuhun käyttöön kuin
asumiseen tai työntekoon tarkoitettu eikä ra-
kennuksen ympäristöstä tai rakennuspaikasta
aiheudu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia.

Rakennussuunnittelutehtävä on vähäinen,
jos suunniteltava korjaus- ja muutostyö on
yksinkertainen ylläpitokorjaus.

3 §

Tavanomainen rakennussuunnittelutehtävä

Rakennussuunnittelutehtävä on tavanomai-
nen, jos suunniteltava rakennus on yksi- tai



kaksikerroksinen ja kooltaan pienehkö, arkki-
tehtonisilta, teknisiltä ja toiminnallisilta vaa-
timuksiltaan tavanomainen eikä rakennuksen
käyttötarkoituksesta, ympäristöstä tai raken-
nuspaikasta aiheudu suunnittelulle erityisiä
vaatimuksia.

Rakennussuunnittelutehtävä korjaus- ja
muutostyössä on tavanomainen, jos korjaus-
ja muutostyön arkkitehtoniset, tekniset ja toi-
minnalliset vaatimukset ovat tavanomaiset
eikä rakennuksen ympäristöstä, rakennuspai-
kasta tai rakennuksen käyttötarkoituksesta tai
ominaisuudesta aiheudu suunnittelulle erityi-
siä vaatimuksia.

4 §

Vaativa rakennussuunnittelutehtävä

Rakennussuunnittelutehtävä on vaativa,
jos:

1) suunniteltavassa rakennuksessa on
enemmän kuin kaksi kerrosta tai rakennus on
muuten kooltaan suuri;

2) rakennuksen on täytettävä korkeat ark-
kitehtoniset, tekniset tai toiminnalliset vaati-
mukset käyttötarkoituksensa tai ominaisuuk-
siensa vuoksi;

3) rakennuksen ympäristöstä aiheutuu eri-
tyisiä vaatimuksia rakennuksen arkkitehtuu-
rin sovittamiselle kaupunkikuvaan tai maise-
maan; taikka

4) rakennuspaikasta aiheutuu suunnittelulle
erityisiä vaatimuksia.

Rakennussuunnittelutehtävä korjaus- ja
muutostyössä on vaativa, jos korjaus- ja
muutostyön arkkitehtoniset, tekniset tai toi-
minnalliset vaatimukset ovat korkeat tai ra-
kennuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta tai
rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominai-
suudesta aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaa-
timuksia.

5 §

Poikkeuksellisen vaativa rakennussuun-
nittelutehtävä

Rakennussuunnittelutehtävä on poikkeuk-
sellisen vaativa, jos:

1) suunniteltavan rakennuksen on täytet-
tävä poikkeuksellisen korkeat arkkitehtoniset,

tekniset tai toiminnalliset vaatimukset käyttö-
tarkoituksensa tai ominaisuuksiensa vuoksi;

2) rakennus suunnitellaan suojeltuun tai
muutoin kaupunkikuvallisesti, kulttuurihisto-
riallisesti tai maisemallisesti arvokkaaseen
ympäristöön tai kaupunkirakenteellisesti erit-
täin merkittävään ympäristöön; taikka

3) suunnittelu edellyttää uusien tai muutoin
erittäin vaativien suunnittelu-, laskenta- tai
mitoitusmenetelmien käyttöä.

Rakennussuunnittelutehtävä korjaus- ja
muutostyössä on poikkeuksellisen vaativa,
jos korjaus- ja muutostyön arkkitehtoniset,
tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat
poikkeuksellisen korkeat tai rakennuksen ar-
vokkaasta ympäristöstä tai rakennuksen käyt-
tötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheutuu
suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia.

3 luku

Kantavien rakenteiden suunnittelu-
tehtävien vaativuus

6 §

Vähäinen kantavien rakenteiden suunnittelu-
tehtävä

Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä
on vähäinen, jos suunniteltava rakennus on
yksikerroksinen ja kooltaan pieni, muuhun
käyttöön kuin asumiseen tai työntekoon tar-
koitettu ja rakennuksen kantavat rakenteet
ovat teknisiltä ja toiminnallisilta vaatimuksil-
taan yksinkertaiset.

Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä
on vähäinen, jos suunniteltava korjaus- ja
muutostyö on yksinkertainen ylläpitokorjaus.

7 §

Tavanomainen kantavien rakenteiden suun-
nittelutehtävä

Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä
on tavanomainen, jos suunniteltava rakennus
on yksi- tai kaksikerroksinen ja kooltaan pie-
nehkö, rakennuksen kantavat rakenteet ovat
teknisiltä ja toiminnallisilta vaatimuksiltaan
yksinkertaiset ja suunnittelussa voidaan käyt-
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tää yleisiä suunnitteluohjeita ja vakiintuneita
ratkaisuja.

Kantavien rakenteiden korjaus- ja muutos-
työn suunnittelutehtävä on tavanomainen, jos
korjaus- ja muutostyön tekniset ja toiminnal-
liset vaatimukset ovat yksinkertaiset ja suun-
nittelussa voidaan käyttää yleisiä suunnittelu-
ohjeita ja vakiintuneita ratkaisuja eikä raken-
nuksen ominaisuuksista aiheudu suunnitte-
lulle erityisiä vaatimuksia.

8 §

Vaativa kantavien rakenteiden
suunnittelutehtävä

Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä
on vaativa, jos:

1) suunniteltavassa rakennuksessa on
enemmän kuin kaksi kerrosta tai rakennus on
muuten kooltaan suuri; taikka

2) kantavien rakenteiden on täytettävä kor-
keat tekniset tai toiminnalliset vaatimukset
suunniteltavan rakennuksen koon, kuormien
tai muun ominaisuuden vuoksi.

Kantavien rakenteiden korjaus- ja muutos-
työn suunnittelutehtävä on vaativa, jos kor-
jaus- ja muutostyön tekniset tai toiminnalliset
vaatimukset ovat korkeat tai rakennuksen
ominaisuuksista aiheutuu suunnittelulle eri-
tyisiä vaatimuksia.

9 §

Poikkeuksellisen vaativa kantavien rakentei-
den suunnittelutehtävä

Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä
on poikkeuksellisen vaativa, jos:

1) kantavien rakenteiden on täytettävä
poikkeuksellisen korkeat tekniset tai toimin-
nalliset vaatimukset suunniteltavan rakennuk-
sen koon, kuormien tai muun ominaisuuden
vuoksi;

2) suunnittelu edellyttää uusien tai muutoin
erittäin vaativien suunnittelu-, laskenta- tai
mitoitusmenetelmien käyttöä; taikka

3) suunniteltavan rakenteen mahdollisesta
viasta tai vauriosta voi aiheutua vakavia va-
hinkoja ihmisille tai ympäristöön.

Kantavien rakenteiden korjaus- ja muutos-
työn suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen
vaativa, jos korjaus- ja muutostyön tekniset
tai toiminnalliset vaatimukset ovat poikkeuk-
sellisen korkeat tai rakennuksen ominaisuuk-
sista aiheutuu suunnittelulle poikkeuksellisia
vaatimuksia.

4 luku

Pohjarakenteiden suunnittelutehtävien
vaativuus

10 §

Tavanomainen pohjarakenteiden suunnittelu-
tehtävä

Pohjarakenteiden suunnittelutehtävä on ta-
vanomainen, jos suunniteltava rakennus on
kooltaan pienehkö, sen pohjarakenteet ovat
teknisiltä ja toiminnallisilta vaatimuksiltaan
yksinkertaiset eikä rakennuksen ympäristöstä
tai rakennuspaikasta aiheudu suunnittelulle
erityisiä vaatimuksia.

Pohjarakenteiden korjaus- ja muutostyön
suunnittelutehtävä on tavanomainen, jos kor-
jaus- ja muutostyön tekniset ja toiminnalliset
vaatimukset ovat yksinkertaiset eikä raken-
nuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta tai ra-
kennuksen ominaisuuksista aiheudu suunnit-
telulle erityisiä vaatimuksia.

11 §

Vaativa pohjarakenteiden suunnittelutehtävä

Pohjarakenteiden suunnittelutehtävä on
vaativa, jos:

1) pohjarakenteiden on täytettävä korkeat
tekniset tai toiminnalliset vaatimukset suun-
niteltavan rakennuksen koon, kuormien, ra-
kenteen vaativuuden tai muun ominaisuuden
vuoksi; taikka

2) suunniteltavan rakennuksen ympäris-
töstä tai rakennuspaikasta aiheutuu suunnitte-
lulle erityisiä vaatimuksia.

Pohjarakenteiden korjaus- ja muutostyön
suunnittelutehtävä on vaativa, jos korjaus- ja
muutostyön tekniset tai toiminnalliset vaati-
mukset ovat korkeat tai rakennuksen ympä-
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ristöstä, rakennuspaikasta tai rakennuksen
ominaisuuksista aiheutuu suunnittelulle eri-
tyisiä vaatimuksia.

12 §

Poikkeuksellisen vaativa pohjarakenteiden
suunnittelutehtävä

Pohjarakenteiden suunnittelutehtävä on
poikkeuksellisen vaativa, jos:

1) pohjarakenteiden on täytettävä poikke-
uksellisen korkeat tekniset tai toiminnalliset
vaatimukset suunniteltavan rakennuksen
koon, kuormien, rakenteen vaativuuden tai
muun ominaisuuden vuoksi;

2) suunniteltavan rakennuksen ympäris-
töstä tai rakennuspaikasta aiheutuu suunnitte-
lulle poikkeuksellisia vaatimuksia;

3) suunnittelu edellyttää uusien tai muutoin
erittäin vaativien suunnittelu-, laskenta- tai
mitoitusmenetelmien käyttöä; taikka

4) suunniteltavan rakenteen mahdollisesta
viasta tai vauriosta voi aiheutua vakavia va-
hinkoja ihmisille tai ympäristöön.

Pohjarakenteiden korjaus- ja muutostyön
suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaa-
tiva, jos korjaus- ja muutostyön tekniset tai
toiminnalliset vaatimukset ovat poikkeuksel-
lisen korkeat tai rakennuksen ympäristöstä,
rakennuspaikasta tai rakennuksen ominai-
suuksista aiheutuu suunnittelulle poikkeuk-
sellisia vaatimuksia.

5 luku

Ilmanvaihdon suunnittelutehtävien
vaativuus

13 §

Vähäinen ilmanvaihdon suunnittelutehtävä

Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on vähäi-
nen, jos suunniteltava rakennus on muuhun
käyttöön kuin asumiseen tai työntekoon tar-
koitettu ja ilmanvaihdon tekniset ja toimin-
nalliset vaatimukset ovat vähäiset.

Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on vähäi-
nen, jos suunniteltava korjaus- ja muutostyö
on yksikertainen ylläpitokorjaus.

14 §

Tavanomainen ilmanvaihdon
suunnittelutehtävä

Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on tavan-
omainen, jos suunniteltavan rakennuksen
käyttötarkoituksesta tai koosta ei aiheudu il-
manvaihdolle tai sisäilman laadulle erityisiä
teknisiä eikä toiminnallisia vaatimuksia ja
suunnittelussa voidaan käyttää yleisiä suun-
nitteluohjeita ja vakiintuneita ratkaisuja.

Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön
suunnittelutehtävä on tavanomainen, jos kor-
jaus- ja muutostyön tekniset ja toiminnalliset
vaatimukset ovat yksinkertaiset ja suunnitte-
lussa voidaan käyttää yleisiä suunnitteluoh-
jeita ja vakiintuneita ratkaisuja eikä raken-
nuksen käyttötarkoituksesta tai ominaisuu-
desta aiheudu suunnittelulle erityisiä vaati-
muksia.

15 §

Vaativa ilmanvaihdon suunnittelutehtävä

Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on vaa-
tiva, jos ilmanvaihdon on täytettävä korkeat
tekniset tai toiminnalliset vaatimukset suun-
niteltavan rakennuksen koon, käyttäjämäärän
tai käyttötarkoituksen tai muun ominaisuuden
vuoksi.

Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön
suunnittelutehtävä on vaativa, jos korjaus- ja
muutostyön tekniset tai toiminnalliset vaati-
mukset ovat korkeat tai rakennuksen käyttö-
tarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheutuu
suunnittelulle erityisiä vaatimuksia.

16 §

Poikkeuksellisen vaativa ilmanvaihdon suun-
nittelutehtävä

Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on poik-
keuksellisen vaativa, jos:

1) ilmanvaihdon on täytettävä poikkeuk-
sellisen korkeat tekniset tai toiminnalliset
vaatimukset suunniteltavan rakennuksen
käyttötarkoituksen, sisäilmaston tavoitetason
tai muun ominaisuuden vuoksi; taikka

2) suunnittelu edellyttää uusien tai muutoin
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erittäin vaativien suunnittelu-, laskenta- tai
mitoitusmenetelmien käyttöä.

Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön
suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaa-
tiva, jos korjaus- ja muutostyön tekniset tai
toiminnalliset vaatimukset ovat poikkeuksel-
lisen korkeat tai rakennuksen käyttötarkoi-
tuksesta tai ominaisuudesta aiheutuu suunnit-
telulle poikkeuksellisia vaatimuksia.

6 luku

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston
suunnittelutehtävien vaativuus

17 §

Vähäinen kiinteistön vesi- ja viemärilaitteis-
ton suunnittelutehtävä

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suun-
nittelutehtävä on vähäinen, jos suunniteltava
rakennus on muuhun käyttöön kuin asumi-
seen tai työntekoon tarkoitettu ja vesi- ja
viemärilaitteistoa koskevat tekniset ja toimin-
nalliset vaatimukset ovat vähäiset.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suun-
nittelutehtävä on vähäinen, jos suunniteltu
korjaus- ja muutostyö on yksinkertainen yllä-
pitokorjaus.

18 §

Tavanomainen kiinteistön vesi- ja viemäri-
laitteiston suunnittelutehtävä

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suun-
nittelutehtävä on tavanomainen, jos suunni-
teltavan rakennuksen käyttötarkoituksesta ja
koosta ei aiheudu vesi- ja viemärilaitteistolle
erityisiä teknisiä eikä toiminnallisia vaati-
muksia ja suunnittelussa voidaan käyttää
yleisiä suunnitteluohjeita ja vakiintuneita rat-
kaisuja.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston kor-
jaus- ja muutostyön suunnittelutehtävä on ta-
vanomainen, jos korjaus- ja muutostyön tek-
niset ja toiminnalliset vaatimukset ovat yk-
sinkertaiset ja suunnittelussa voidaan käyttää
yleisiä suunnitteluohjeita ja vakiintuneita rat-
kaisuja eikä rakennuksen käyttötarkoituksesta

tai ominaisuudesta aiheudu suunnittelulle eri-
tyisiä vaatimuksia.

19 §

Vaativa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston
suunnittelutehtävä

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suun-
nittelutehtävä on vaativa, jos vesi- ja viemä-
rilaitteiston on täytettävä korkeat tekniset tai
toiminnalliset vaatimukset suunniteltavan ra-
kennuksen koon, käyttäjämäärän, käyttötar-
koituksen tai muun ominaisuuden vuoksi.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston kor-
jaus- ja muutostyön suunnittelutehtävä on
vaativa, jos korjaus- ja muutostyön tekniset
tai toiminnalliset vaatimukset ovat korkeat tai
rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominai-
suudesta aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaa-
timuksia.

20 §

Poikkeuksellisen vaativa kiinteistön vesi- ja
viemärilaitteiston suunnittelutehtävä

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suun-
nittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa,
jos:

1) vesi- ja viemärilaitteiston on täytettävä
poikkeuksellisen korkeat tekniset tai toimin-
nalliset vaatimukset suunniteltavan rakennuk-
sen käyttötarkoituksen tai ominaisuuden
vuoksi;

2) suunniteltavan rakennuksen käyttötar-
koituksen mukaisen toimintaan liittyy vaka-
via ympäristöriskejä; taikka

3) suunnittelu edellyttää uusien tai muutoin
erittäin vaativien suunnittelu-, laskenta- tai
mitoitusmenetelmien käyttöä.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston kor-
jaus- ja muutostyön suunnittelutehtävä on
poikkeuksellisen vaativa, jos korjaus- ja
muutostyön tekniset tai toiminnalliset vaati-
mukset ovat poikkeuksellisen korkeat tai ra-
kennuksen käyttötarkoituksesta tai ominai-
suudesta aiheutuu suunnittelulle poikkeuksel-
lisia vaatimuksia.
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7 luku

Rakennusfysikaalisten suunnittelutehtä-
vien ja kosteusvaurion korjaustyön suun-

nittelutehtävien vaativuus

21 §

Tavanomainen rakennusfysikaalinen suunnit-
telutehtävä ja kosteusvaurion korjaustyön

suunnittelutehtävä

Rakennusfysikaalinen suunnittelutehtävä
on tavanomainen, jos suunniteltava rakennus
on teknisiltä ja toiminnallisilta vaatimuksil-
taan tavanomainen ja suunnittelussa voidaan
käyttää yleisiä suunnitteluohjeita ja vakiintu-
neita ratkaisuja eikä rakennuksen ympäris-
töstä tai rakennuspaikasta aiheudu suunnitte-
lulle erityisiä vaatimuksia.

Rakennusfysikaalinen korjaus- ja muutos-
työn suunnittelutehtävä on tavanomainen, jos
korjaus- ja muutostyön tekniset ja toiminnal-
liset vaatimukset ovat yksinkertaiset eikä ra-
kennuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta tai
rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominai-
suudesta aiheudu suunnittelulle erityisiä vaa-
timuksia.

Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelu-
tehtävä on tavanomainen, jos suunnittelun
kohteessa on selkeästi määritettäviä ja rajatta-
via kosteus- tai homevaurioita eikä rakennuk-
sen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta
aiheudu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia.

22 §

Vaativa rakennusfysikaalinen suunnitteluteh-
tävä ja kosteusvaurion korjaustyön suunnitte-

lutehtävä

Rakennusfysikaalinen suunnittelutehtävä
on vaativa, jos:

1) suunniteltavaan rakennukseen kohdistu-
vasta rakennusfysikaalisesta rasituksesta ai-
heutuu erityisiä vaatimuksia suunnittelulle;
taikka

2) suunniteltavan rakennuksen käyttötar-
koituksesta tai ominaisuudesta aiheutuu eri-
tyisiä vaatimuksia rakennusfysikaaliselle
suunnittelulle.

Rakennusfysikaalinen korjaus- ja muutos-
työn suunnittelutehtävä on vaativa, jos kor-

jaus- ja muutostyön tekniset tai toiminnalliset
vaatimukset ovat korkeat tai rakennuksen
ympäristöstä, rakennuspaikasta tai rakennuk-
sen käyttötarkoituksesta tai ominaisuudesta
aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaatimuksia.

Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelu-
tehtävä on vaativa, jos suunnittelun kohteessa
on laajoja kosteus- tai homevaurioita tai vau-
rioiden korjaus edellyttää rakenteiden kos-
teusfysikaalisen toiminnan merkittävää muut-
tamista.

23 §

Poikkeuksellisen vaativa rakennusfysikaali-
nen suunnittelutehtävä ja kosteusvaurion kor-

jaustyön suunnittelutehtävä

Rakennusfysikaalinen suunnittelutehtävä
on poikkeuksellisen vaativa, jos:

1) suunniteltavaan rakennukseen kohdistu-
vasta voimakkaasta rakennusfysikaalisesta
rasituksesta aiheutuu poikkeuksellisia vaati-
muksia suunnittelulle;

2) suunniteltavan rakennuksen käyttötar-
koituksesta, rakenteiden vaativuudesta tai
muusta ominaisuudesta aiheutuu poikkeuk-
sellisia vaatimuksia rakennusfysikaaliselle
suunnittelulle; taikka

3) suunnittelu edellyttää uusien tai muutoin
erittäin vaativien suunnittelu-, laskenta- tai
mitoitusmenetelmien käyttöä.

Rakennusfysikaalinen korjaus- ja muutos-
työn suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen
vaativa, jos korjaus- ja muutostyön tekniset
tai toiminnalliset vaatimukset ovat poikkeuk-
sellisen korkeat tai rakennuksen ympäris-
töstä, rakennuspaikasta tai rakennuksen käyt-
tötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheutuu
suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia.

Kosteusvaurion korjaustyön suunnittelu-
tehtävä on poikkeuksellisen vaativa, jos:

1) rakennuksessa on laajoja rakenteiden
sisäisiä kosteus- tai homevauriota aikaisem-
masta kosteusvaurion korjauksesta huoli-
matta;

2) rakenteiden kosteusfysikaalinen toi-
minta on varmistettava erityisillä teknisillä
järjestelmillä tai erityismenetelmillä; taikka

3) rakennuksen käyttötarkoituksesta, sisäil-
maston tavoitetasosta tai muusta ominaisuu-
desta aiheutuu suunnittelulle poikkeuksellisia
vaatimuksia.
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8 luku

Voimaantulo

24 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-
kuuta 2015.

Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen

Rakennusneuvos Aila Korpivaara
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