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Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014 

1.6.2015 voimaan tulleet asetukset ja ohjeet 
Asetuksilla tarkennetaan 1.9.2014 voimaan tullutta maankäyttö- ja rakennuslain muutosta. 

Viisi ohjetta, jotka edistävät lain ja asetusten yhtenäistä soveltamista. 
 
1. Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista       

(= mrl + asetus + ohje) 

2. Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta                   
(= mrl + ohje) 

3. Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä   
(= mrl + asetus + ohje) 

4. Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja 
rakentamisen työnjohtajien kelpoisuudesta (= mrl + ohje) 

5. Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta                    
(=mrl + asetukset + ohje) 
 
Uudistetut asetukset ja ohjeet ovat korvanneet Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osat A1 ja A2. 
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Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014 

ERITYISSUUNNITTELUN SUUNNITTELUTEHTÄVÄT 
Erityisalan kokonaisuudet ja 

• Erityisalan erillistehtävät 

Rakennesuunnittelu 
• Kantavien rakenteiden suunnittelu 
• Rakennusfysikaalinen suunnittelu 

Pohjarakenteiden suunnittelu 
LVI –suunnittelu 

• Ilmanvaihtosuunnittelu 
• Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu 
• Lämmityslaitteiston suunnittelu 

Kosteusvaurion korjaussuunnittelu 
• Rakennusfysikaalinen suunnittelu 
• Ilmanvaihtosuunnittelu 
• Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnittelu 
• Lämmityslaitteiston suunnittelu 
• Kantavien rakenteiden suunnittelu 

  

25.11.2015 3



Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014 

SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT 
Vaativuusluokka määräytyy 
1. suunnittelutehtävän arkkitehtonisten vaatimusten, 
2. suunnittelutehtävän toiminnallisten vaatimusten, 
3. suunnittelutehtävän teknisten vaatimusten, 
4. rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, 
5. rakennuksen terveellisyyteen liittyvien vaatimusten, 
6. rakennuksen energiatehokkuuteen liittyvien vaatimusten, 
7. rakennusfysikaalisten ominaisuuksien, 
8. rakennuksen koon, 
9. rakennussuojelun, 
10. kuormitusten ja palokuormien, 
11. suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, 
12. kantavien rakenteiden vaativuuden, 
13. ympäristöstä aiheutuvien vaatimusten ja 
14. rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten 
perusteella. (mrl 120 d §) 
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Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014 

SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUSLUOKAT 
 

Suunnittelutehtävä sekä sen vaativuusluokitus voi kohdistua kokonaiseen 
rakennukseen tai sen osaan. 
 
Samassa suunnittelukohteessa eri suunnittelualojen suunnittelutehtävät 
voivat sijoittua eri vaativuusluokkiin. 
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C 

B 
 
 

AA 
 

A 

Vähäinen 

Tavanomainen 
 

Poikkeuksellisen vaativa 

Vaativa 

Vanha luokitus (esim. Runkorak.suunn.) Uusi luokitus (mrl) 
 

VAATIVUUSLUOKKA 

Poikkeuksellisen vaativien 
suunnittelutehtävien 
siirtymäsäännös: 
”Tämän lain voimaantullessa 
kelpoisuusvaatimukset täyttävänä 
suunnittelijana ja työnjohtajana 
pidetään myös henkilöä, joka on 
ennen tämän lain voimaantuloa 
rakennusvalvontaviranomaisen 
vastaaviin erittäin vaativiin 
tehtäviin hyväksymä ja jolla 
voidaan näin katsoa olevan 
tehtävän vaatimat edellytykset.” 

Ylempi korkeakoulututkinto 

 
4 v. suunn.kokemusta 
+ Näyttöä osallistumisesta AA –

luokan suunnittelutehtäviin 
 

 
2 v. suunn.kokemusta 
+ Näyttöä osallistumisesta A-luokan 

suunnittelutehtäviin 

 
6 v. vaativia suunnittelutehtäviä 

4 v. tavanomaisia 
suunnittelutehtäviä 
+ 2 v. avustamista vaativissa 

suunnittelutehtävissä 

 
3 v. avustamista tavanomaisissa 
suunnittelutehtävissä 
 

(V-) 

(V) 

(V+) 

- 1-2 kerrosta 
- Jänneväli 6 m/10 m 

 

- 3-7 kerrosta 
- Jänneväli yli 6 m/10 m 

 

- 8-12 kerrosta 
- 5-6 kerrosta (puu) 
- Jänneväli 15 m/18 m 

 
- 5-10 kerrosta 
- 3-4 kerrosta (puu) 

- 13 kerrosta 
- 5-8 kerrosta (puu) 
- Jänneväli yli 25 m 

 

pks –rakennusvalvonnat: 
Kantavien rakenteiden 

suunnittelutehtävän vaativan 
luokan jako kolmeen osaan 

V-,   V   ja   V+ 

 
 + 4 v. vaativia 
 suunnittelutehtäviä 

 
         + 2 v. vaativia 
          suunnittelutehtäviä 

LUONNOS 

LUONNOS 
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Suunnittelutehtävien vaativuusluokat
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Kantavien rakenteiden 
suunnittelutehtävän 
vaativan luokan jako 

kolmeen osaan 
V-,   V   ja   V+ 

LUONNOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 sisäiset tulkinnat kursiivilla 
2 Taulukossa on esitetty arvio vaativuusluokasta joka hakijan selvityksistä riippuen voi nousta tai laskea 
3 Helpohko/pieni rivitalo voi kuulua tavanomaiseen luokkaan. 
4 Kellarit lasketaan kerroslukuun 
5 Kerrosten lisäksi voi olla kellareita. 5-8krs tällä hetkellä poikkeuksellisen vaativa, puurakentamiskokemuksen karttuessa vaativuus voi laskea luokkaan V+ 
6 Korkea vaatimus mutta kuinka korkea? 
7 Jos jänneväli  >15m (paikallavalmistettu)/ 18m (tehdasvalmisteinen) => V+ ja tehostettu tarkastus (vrt. laki laajarunkoisten rakennusten rakenteiden turvallisuuden arvioinnista)  

 Rakennesuunnittelu, uudiskohteet1 2 
 Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä  Rakennusfysikaaliset suunnittelutehtävät 
  Tavanomainen  Vaativa  Poikkeuk-

sellisen 
vaativa 

 Tavanomainen  Vaativa  Poikkeuk-
sellisen 
vaativa 

  (V-) (V) (V+)      

Omakoti-, Paritalo  X        X       
Rivitalo3  (X)  X      X       
Kerrostalo (bet/teräs)4                 

3-7 krs.    X         X    

5-10 krs.     X        X    
8-12 krs.      X       X    
13 => krs.        X     X   (X) 

Kerrostalo (puu)5                 
3-5 krs.     X        X    

4-6 krs.      X       X    
5-8 krs.      (X)  X     X   (X) 

Koulu, päiväkoti     X        X    
Varasto- tai teollisuushalli    (x) X     X       
                 
            
 JOS  JOS    Jos 

-rantarakentaminen 
-vesitiiviit rakenteet; 
vedenpaine < 
4m/1.kerros 
- tyyppidetaljit tai –
rakenteet eivät riitä 

• äänivaatimus 
• palovaatimus 
• energiavaat.6 

 

 Jos   
 -kerroksia >2  -Jänneväli >25m7 

(>15 m paikalla rakennettu, >18 m 
esivalmistettu = V+) 
-Erittäin suuri yleisö- tila > 500 henkeä 
-Muuttuvien kuormien osuus suuri 

• Katu- tai ratakuormat 
• Jääkuormat 
• Liikkuva tasokuorma >20kN/m2 

-Kupoli- tai Avaruusrakenne >18m 
-Hoikka rakennus h/l >4 
-paikalla jännitetty erikoisrakenne 
(huom. myös pystyrakenne)  
 (perusrasvapunos/pys.talo V+) 
-kerroskorkeus kaksinkertainen 
normaaliin verrattuna (pientalot 
poislukien) 
-Kokeellinen/ainutkertainen rakenne tai 
suunnittelumenetelmä joka ei ole 
yleisesti käytössä  
  

    -rakentaminen veden päälle 
-erikoisvarasto 
-ylipaineistettu tila 
-vesitiiviit rakenteet; vedenpaine > 
4m/1.kerros 
-uimahalli 
-maasta välittyvä runkomelu tai 
tärinä (esim. juna) 
-meren tai muun suuren vesistön 
rannikolla sijaitseva erittäin korkea 
rakennus (yli 12 krs. rakennus) 

  
 -pinta-ala >300m2        
 -jänneväli >6m (10m)        
 
 

-kellari        
 - kerroskorkeus kaksin-

kertainen 
       

        
        
        
        
        
        
        
        
         
          
 
 
 
 

       
        

             

  Vaativa  Poikkeuksellisen vaativa    Vaativa  Poikkeuksellisen vaativa   



Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014 
KANTAVIEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELUN VAATIVUUSLUOKAT 
Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015: 

”Tavanomainen kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä 
Suunnitellaan kantavat rakenteet 
• enintään kaksikerroksiseen rakennukseen, jossa voi lisäksi olla kellarikerros ja 

ullakko ja 
• kooltaan pienehköön, kerrosalaltaan yleensä enintään 300 neliömetrin 

suuruiseen rakennukseen…” 
 

Tulkintoja  (Helsinki, Vantaa) 
Poikkeamia ympäristöministeriön ohjeesta: 

• Kellarikerros nostaa yleensä vaativuusluokan vaativaksi. 
• Yli kaksikerroksinen pientalo on yleensä vaativa (kellari + ullakko mukaan lukien) 
• Kokonaisala voi olla määräävämpi kuin kerrosala arvioitaessa rakennuksen koon 

vaikutusta suunnittelutehtävän vaativuuteen. 
• Kahden kerroksen korkuiset tilat pientalossa muuttavat kantavien rakenteiden 

suunnittelun vaativaksi. 
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Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014 
KANTAVIEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELUN VAATIVUUSLUOKAT 
Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015: 

”Vaativa kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä… 
• kantavien rakenteiden jänneväli on vähintään 6 metriä 
• hallimainen rakennus, jonka jänneväli on yleensä enintään 25 metriä tai joka on 

huomattavan korkea…” 
 
Tulkinta  (Helsinki, Vantaa) 
Täsmennys ympäristöministeriön ohjeeseen: 

• Tehdasvalmistetut kattokannattajat, joiden jännemitta on vähintään 18 m 
• Paikalla valmistetut kattokannattajat, joiden jännemitta on vähintään 15 m 
=> Vaativuusluokka V+ 
⇒ Yleensä erityismenettely/ulkopuolinen tarkastus 

(Vrt. Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista) 
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Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014 
KANTAVIEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELUN VAATIVUUSLUOKAT 
Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015: 
”Poikkeuksellisen vaativa kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä 
Rakennuksen kuormat ovat poikkeuksellisia tai kyse on jännitetystä erikoisrakenteesta,…) 

 
Tulkinta  (Helsinki, Vantaa) 
Täsmennys ympäristöministeriön ohjeeseen: 

• Tavanomaisen rasvapunostetun tason (pysäkäintitason) vaativuusluokka voi olla 
myös V+ 
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Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014 
KANTAVIEN RAKENTEIDEN SUUNNITTELUN VAATIVUUSLUOKAT 
Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015: 
”Vaativa kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä 
- rakennus, jonka puurakenteisten kerrosten lukumäärä on 3–8 ja jossa lisäksi voi olla yksi tai 
useampi kellari” 
”Poikkeuksellisen vaativa kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä 
- suunnitteluun liittyy kantavien rakenteiden, rakennusosien, elementtiliitosten tai muiden 
uusien, erittäin vaativien ratkaisujen tuotekehitys” 
 
”Huom: Suunnitteluratkaisut, jotka alun perin ovat olleet uusia ja kokeellisia, voivat kokemusten 
karttuessa muuttua vallitsevaksi käytännöksi, jolloin suunnittelun vaativuus voi tältä osin 
muuttua” 

 
Tulkinta  (Helsinki, Vantaa) 
Täsmennys ympäristöministeriön ohjeeseen: 

• 5-8 kerroksien puukerrostalo on tällä hetkellä poikkeuksellisen vaativa, 
puurakentamiskokemuksen karttuessa vaativuus voi laskea luokkaan V+ 
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1 Viittaukset lakiin ja ohjeeseen punaisella, sisäiset tulkinnat vihreällä 

2 Siirtymäsäännöksen perusteella 

3 Eli ohjeessa mainittu materiaali- ja valmistustekniikka toisarvoisia 

4 MRL  

5 Avustaminen vaativassa luokassa + kokemus tavanomaisesta + kokemus vaativasta  

6 Suluissa edellytetty kokemus vaativista rak.fys.suunn. tehtävistä  

7 Jos tarkempaa selvitystä ei anneta (kokemus voidaan laskea alkavaksi kyseisten kurssien suoritusten jälkeen kuitenkin siten että vähintään 60% tutkinnon jälkeen) 

RAKENNESUUNNITTELUN KELPOISUUSVAATIMUKSET 1  
 Kantavien rakenteiden suunnittelu  Rakennusfysikaalinen suunnittelu 

 Tavan- 
omainen 

Vaativa Poikkeuksellisen 
vaativa 

 Tavan- 
omainen 

Vaativa Poikkeuksellise  
vaativa 

V- V V+     

Rakennusmestari X - - - -  X  -  _ 

Ins. , Rak.Ins (AMK) X X X X (x)2  X  X  (x) 2 

DI, Rak.Ins (YAMK)  X X X X X  X  X  X 

OPINTOVAATIMUKSET (op) 

Rakennetekniikka ja kyseisen rakenteen 
suunnitteluun ja toimintaan liittyvät opinnot 

30  40  45  rakennusfysiikka sekä rakenne- ja 
materiaalitekniikka 

20 op 30 op 35 op 

Joista rakenteiden mekaniikkaa ja 
rakennesuunnittelua kyseiseen materiaaliin 
(bet/teräs/puu) liittyen3 

10+ 8  

10 + 5 

15+15  

15+10  

20+10+10  (bet) 

20+10 (teräs/puu) 

Joista rakennusfysiikkaa 

rakennetekniikkaa ja rakennesuunnittelu 

 5 op 

15 op 

10 op 

15 op 

TYÖKOKEMUS kantavien rakenteiden 
suunnittelutehtävistä4 5 (v) 

3 2+4+0 2+4+2 2+4+4 6+4 TYÖKOKEMUS rakennesuunnittelutehtävissä6 3  2+4  6+4 (4) 

joista tutkinnon jälkeen7 (v) 2 4 6 8 10 joista tutkinnon jälkeen7 (v) 2  4  6 

jos korjaushanke; kokemus korjaushankkeista (v) 1 2 2 2 3 jos korjaushanke; kokemus korjaushankkeista (v) 1  2  3 

          

LUONNOS 



Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014 

RAKENNESUUNNITTELIJAN KELPOISUUS 
Ennen tutkinnon suorittamista hankittu suunnittelukokemus 
Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta: ”Vaaditusta 
kokemuksesta on pääosa hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.” (Tavanomaiset ja vaativat 
hankkeet) 

 
Tulkinta 
Ennen tutkinnon suorittamista hankittuna kokemuksena voidaan ottaa huomioon 
kokemus, joka on hankittu sen jälkeen kun kyseessä olevan tehtävän vaadittavat 
opinnot on suoritettu. (Pääosa kuitenkin tutkinnon suorittamisen jälkeen, vrt. ed. taulukko) 
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Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014 

RAKENNESUUNNITTELIJAN KELPOISUUS 
Vaativan suunnittelutehtävän vaatima suunnittelukokemus 
 
MRL 
”vähintään neljän vuoden kokemus tavanomaisista suunnittelutehtävistä ja 
vähintään kahden vuoden kokemus avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä” 
 
YM ohje, kantavien rakenteiden suunnittelu/ vaativat hankkeet: 
”Kokemus voi sisältää sekä avustamista eri vaativuusluokkien suunnittelutehtävissä 
että toimimista vastuullisena suunnittelijana tavanomaisissa suunnittelutehtävissä.” 
 
Tulkinta 
Kokemus voi koostua myös pelkästään avustamisesta vaativissa 
suunnittelutehtävissä (proj.ins/suun.ins tms.). 
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Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014 

PÄÄSUUNNITTELIJAN KELPOISUUS 
MRL 120 d §: ” Samassa rakennushankkeessa voi olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia suunnittelutehtäviä.” 
Ohje: ”Samassa suunnittelukohteessa eri suunnittelualojen suunnittelutehtävät voivat sijoittua eri 
vaativuusluokkiin.” 
Mrl 120 e §: ”Pääsuunnittelijan on täytettävä rakennus- tai erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset 
vähintään samalta tasolta kuin kyseisen rakennushankkeen vaativimmassa suunnittelutehtävässä. Hänellä 
on lisäksi oltava asiantuntemus ja ammattitaito johtaa suunnitelmien yhteensovittamista.” 
 

Pks -tulkinta: 
Pääsuunnittelijan kelpoisuutta arvioitaessa käytettävää suunnittelun vaativuusluokkaa 
määritettäessä voidaan ottaa huomioon yksittäisen suunnittelualan vaativuusluokan 
määräytymiseen vaikuttavat seikat. 
• Pääsuunnittelijalta edellytettyä kelpoisuutta arvioitaessa voidaan ottaa huomioon se, 

mikä merkitys erityissuunnitelman tai sen osan vaativuudella on pääsuunnittelijan 
tehtäviin ja huolehtimisvelvollisuuteen. Esimerkiksi jos rakennesuunnittelija päätyy 
käyttämään rakenneratkaisua, joka on kohteen yleisluokkaa vaativampi (esim. 
jännebetonirakenteita), niin tästä ei välttämättä seuraa sellaista muutosta 
pääsuunnittelijan tehtävään, että kelpoisuus pitäisi arvioida uudelleen. 
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Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014 

VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN KELPOISUUS 
Yksi poiminta: 
Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan kelpoisuus 
a) Kelpoisuus muodostuu koulutuksesta ja kokemuksesta. 
Kokemuksella ei voi korvata koulutusvaatimuksia. 
b) Tavanomaisessa luokassa tutkintovaatimuksen voi korvata muuten 
hankituilla vastaavilla tiedoilla. 
 
Tulkinta: 
Muuten hankitut vastaavat tiedot tarkoittavat opintosuorituksia. 
 
Ympäristöministeriön ohje rakentamisen työnjohtotehtävien 
vaativuusluokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta 
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1. RAKENNUSKOHTEEN TIEDOT 

Rakennuspaikka: 
 

kaupunginosa, kortteli, tontti ja osoite 

Rakennushanke: 
 

uudisrakennus tai korjausrakentaminen 

Hankkeen kuvaus: käyttötarkoitus, hankkeen koko ja kerrosluku, rakennuspaikka ja ympäristö 

2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄT ja NIIDEN VAATIVUUSLUOKAN ARVIOINTI 
Suunnittelutehtävien vaativuuden määrittely 

• Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 d §  
• Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 
• Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015 
• Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen tulkinnat, www.pksrava.fi 

Huom. Yhdellä lomakkeella ilmoitetaan vain yhden suunnittelijan suunnittelutehtävät ja kelpoisuustiedot kyseisiin tehtäviin. 
 
   
Suunnittelutehtävät:  

Suunnitteluala Suunnittelutehtävän kuvaus / 
vaativuusluokan perustelut 

Suunnittelijan arvio 
vaativuusluokasta 

☐ Pääsuunnittelu   

☐ Rakennussuunnittelu   

Erityisalan kokonaisuudesta vastaava 
suunnittelija 

  

☐ Rakennesuunnittelu   

☐ Pohjarakenteiden suunnittelu   

☐ LVI –suunnittelu   

☐ Kosteusvaurion korjaussuunnittelu   

  ja/tai 
Erityisalan erillistehtävän suunnittelija Erityisalan erillistehtävän kuvaus (kun hankkeessa 

toimii useampia ko. erityisalan suunnittelijoita) 
Suunnittelijan arvio 
vaativuusluokasta 

Rakennesuunnittelu   

      

     

    

    

    

     
 

  

     

    

     

    

     
 

  

     

      

 

OHJE: Suunnittelutehtävän vaativuusluokka ilmoitetaan seuraavilla tunnuksilla: 
Väh = Vähäinen Tav = tavanomainen, Vaa = vaativa, PVa = poikkeuksellisen vaativa 
 

LUONNOS 

Suunnittelijan kelpoisuuden 
osoittaminen 

-sähköinen lomake valmisteilla 
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Suunnittelutehtävät:  

Suunnitteluala Suunnittelutehtävän kuvaus / 
vaativuusluokan perustelut 

Suunnittelijan arvio 
vaativuusluokasta 

☐ Pääsuunnittelu   

☐ Rakennussuunnittelu   

Erityisalan kokonaisuudesta vastaava 
suunnittelija 

  

☐ Rakennesuunnittelu   

☐ Pohjarakenteiden suunnittelu   

☐ LVI –suunnittelu   

☐ Kosteusvaurion korjaussuunnittelu   

  ja/tai 
Erityisalan erillistehtävän suunnittelija Erityisalan erillistehtävän kuvaus (kun hankkeessa 

toimii useampia ko. erityisalan suunnittelijoita) 
Suunnittelijan arvio 
vaativuusluokasta 

Rakennesuunnittelu   

☐ Kantavien rakenteiden suunnittelu   

☐ Rakennusfysikaalinen suunnittelu   

Pohjarakenteiden suunnittelu   

LVI –suunnittelu   

☐ Ilmanvaihtosuunnittelu   

☐ Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston 
suunnittelu 

  

☐ Lämmityslaitteiston suunnittelu   

Kosteusvaurion korjaussuunnittelu   

☐ Rakennusfysikaalinen suunnittelu   

☐ Ilmanvaihtosuunnittelu   

☐ Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston 
suunnittelu 

  

☐ Lämmityslaitteiston suunnittelu   

☐ Kantavien rakenteiden suunnittelu   

 

OHJE: Suunnittelutehtävän vaativuusluokka ilmoitetaan seuraavilla tunnuksilla: 
Väh = Vähäinen Tav = tavanomainen, Vaa = vaativa, PVa = poikkeuksellisen vaativa 
 LUONNOS 

Suunnittelijan kelpoisuuden 
osoittaminen 

-sähköinen lomake valmisteilla 
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3. SUUNNITTELIJAN PERUSTIEDOT 
 
Hakijan nimi Henkilötunnus 

Tehtävänimike 

Osoite Postinumero ja toimipaikka 

Puhelin Sähköposti 

Kuuluu yksityisen pätevyyden toteamiselimen rekisteriin kyseisen suunnittelualan osalta 
vaativuusluokassa 
Vähäinen ☐Tavanomainen ☐ Vaativa ☐ Poikkeuksellisen vaativa ☐ 

 
Suunnittelijan kelpoisuusvaatimukset 

• Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 e §  
• Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015 
• Pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen tulkinnat, www.pksrava.fi 

4. AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS 

Arkkitehti ☐ Rakennusarkkitehti ☐ Diplomi-insinööri ☐ Insinööri, AMK ☐ Insinööri, YAMK ☐ 
Teknikko ☐ muu tutkinto ☐ 

Oppilaitos, opintosuunta tai -linja Valmistumisajankohta 

Pätevyyteen kuuluvat opintosuoritukset opintopisteinä 

 
5. TYÖKOKEMUS 

SUUNNITTELUKOHTEET, jotka luetaan mukaan esitettyyn työkokemukseen 

Suunnitte-
lun alkamis-
vuosi ja 
kesto (kk) 

Kohteen nimi ja paikkakunta; 
rakennuksen käyttötarkoitus ja 
ominaisuudet 

Uudis- / 
korjaus-
rakentami-
nen 
U / K 

Vaativuus-
luokka 

1) 

Tehtävän-
kuvaus 

2) 

Kuvaus oman suunnittelutyön luonteesta3), 
sisällöstä ja osuudesta, kuvaus tehtävän 
vaativuudesta 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

       

   

OHJE: 
1) Ilmoita tässä oman suunnittelutehtävän vaativ    

Suunnittelutehtävän vaativuusluokka ilmoitetaa    
Tav = tavanomainen, Vaa = va      

Ennen 1.9.2014 suoritetun suunnittelutehtävien    
B = tavanomainen, A = perusv      

2) Suunnittelutehtävä kuvataan seuraavilla         
suunnittelutehtäviä.  

• VS = Suunnittelualan / erityisalan ko       
hankkeen nimettynä suunnittelualan /     
 

• ES = Suunnittelualan / erityisalan er       
suunnittelualan / erityisalan erillistehtä   
 

• AS = Suunnittelualan / erityisalan av       
suunnitteluun vanhemman suunnittelij     

3) Kuvaukseen omasta suunnittelutyön luontees           
hankkeessa ja mihin vaiheeseen hanketta tehtä    

Suunnittelijan kelpoisuuden 
osoittaminen 

-sähköinen lomake valmisteilla 
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6. OPINTOSUORITUKSET 
TUTKINTOON SISÄLTYVÄT OPINTOSUORITUKSET, jotka luetaan mukaan ko. suunnittelutehtävän 
opintopistevaatimuksiin liittyviin opintosuorituksiin. 

Opintojakson nimi op Hyväksi-
luettava 
osuus op 

Suoritusaika Selvityksiä  
 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

Yhteensä:     

** Liitä mukaan jäljennökset tutkintotodistuksesta ja opintorekisteriotteesta  

Suunnittelijan kelpoisuuden 
osoittaminen 

-sähköinen lomake valmisteilla 



Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014 

SUUNNITTELIJOIDEN TEHTÄVÄT 
Ympäristöministeriön ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta  
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http://www.ym.fi/download/noname/%7B2D950B5E-26B9-4BBC-B057-14CEBEB5A5D7%7D/109137


Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014 

ERITYISSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT  MRL 120 c § 

Erityissuunnittelija 
Tarvittavan erityissuunnitelman laatii erityissuunnittelija. 
• Erityissuunnittelijan on huolehdittava, 

– että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja 
– että erityissuunnitelma täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 

sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. 
• Lisäksi hänen on tehtävä erityissuunnitelmaan rakennustyönaikaiset 

muutokset sekä 
• laadittava 117 i §:n mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje oman 

erityisalansa osalta. 
 

Erityisalan kokonaisuudesta vastaava erityissuunnittelija 
Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi kuin yksi erityissuunnittelija, 
rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä heistä yksi tämän erityisalan 
kokonaisuudesta vastaavaksi erityissuunnittelijaksi. 
• Vastaavan erityissuunnittelijan on huolehdittava, että erillistehtävinä laaditut 

suunnitelman osat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden.” 
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Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014 

RAKENTAMISTA KOSKEVAT SUUNNITELMAT 
Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä  
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http://www.ym.fi/download/noname/%7BDFED928B-7974-4424-A4DA-06A778C21A9E%7D/109136


Rakentamismääräyskokoelman uudistuminen 

Kantavat rakenteet ja pohjarakenteet 
1.9.2015 voimaan tulleet asetukset ja ohjeet: 

1. Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista  

2. Ympäristöministeriön asetus pohjarakenteista 

 

Kesän 2015 aikana olivat lausunnolla: 

• Ympäristöministeriön asetusluonnokset eurokoodien kansallisista 
valinnoista sekä 

• Suomen rakentamismääräyskokoelman rakenteiden lujuutta ja vakautta 
koskevat osat 
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