
 

ILMANVAIHDON SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS /UUDISRAKENTAMINEN 
Normaali teksti = säädösteksti (Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä = 
VNa) 
Kursivoitu teksti = ympäristöministeriön ohje (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista 
YM2/601/2015) 

Tavanomainen Vaativa Poikkeuksellisen vaativa 
VNa 14.1 § Ilmanvaihdon suun-
nittelutehtävä on tavanomai-
nen, jos suunniteltavan raken-
nuksen käyttötarkoituksesta tai 
koosta ei aiheudu ilmanvaih-
dolle tai sisäilman laadulle eri-
tyisiä teknisiä eikä toiminnalli-
sia vaatimuksia ja suunnitte-
lussa voidaan käyttää yleisiä 
suunnitteluohjeita ja vakiintu-
neita ratkaisuja. 
 
YM1/601/2015: 

Suunnitellaan ilmanvaihto  
• rakennukseen, jonka käyttö- 
tarkoituksesta tai koosta ei  
aiheudu ilmanvaihdolle tai  
sisäilman laadulle erityisiä  
teknisiä tai toiminnallisia  
vaatimuksia ja  
• suunnittelussa voidaan  
käyttää yleisiä suunnittelu- 
ohjeita ja vakiintuneita 
 ratkaisuja  
 
Esimerkiksi  
– tavanomaisen, yleensä 
 enintään kolmikerroksisen  
asuinrakennuksen ilmanvaihto  
– yleensä enintään kaksi- 
kerroksisen muun käyttö- 
tarkoituksen rakennuksen 
ilmanvaihto  
 

 

VNa 15.1 § Ilmanvaihdon suunnittelu-
tehtävä on vaativa, jos ilmanvaihdon 
on täytettävä korkeat tekniset tai toi-
minnalliset vaatimukset suunniteltavan 
rakennuksen koon, käyttäjämäärän tai 
käyttötarkoituksen tai muun ominai-
suuden vuoksi. 
 
YM1/601/2015: 
Ilmanvaihdon on täytettävä korkeat 
tekniset tai toiminnalliset vaatimukset 
suunniteltavan rakennuksen koon, 
käyttäjämäärän tai käyttötarkoituksen 
tai muun ominaisuuden vuoksi, esimer-
kiksi 
  – vaativa, yleensä yli kolmikerroksinen 
asuinrakennus  
 – yli kaksikerroksinen liike-, toimisto- 
tai teollisuusrakennus tai rakennus, 
jossa on useampi käyttötarkoitus 
tai  
Vaativan käyttötarkoituksen vuoksi ra-
kennuksessa edellytetään erityistä läm-
mön tai kosteuden hallintaa tai sisäil-
man puhtautta, esimerkiksi 
  – hoitoalan rakennus kuten sairaala 
tai vanhainkoti  
 – elintarvikealan tuotantorakennus  
tai  
Ilmanvaihdon on täytettävä korkeat 
tekniset tai toiminnalliset vaatimukset 
rakennuksen ominaisuuden vuoksi, esi-
merkiksi  
 – rakennuksen arkkitehtonisten tai ra-
kenteellisten ratkaisujen vuoksi taikka 
muiden vaatimusten kuten energiate-
hokkuuden, äänitekniikan tai palotur-
vallisuuden vuoksi  
 – rakennuksen sijainnista johtuu me-
luun tai ilman epäpuhtauksiin liittyviä 
vaatimuksia 

VNa 16.1 § Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on 
poikkeuksellisen vaativa, jos: 
1) ilmanvaihdon on täytettävä poikkeuksellisen 
korkeat tekniset tai toiminnalliset vaatimukset 
suunniteltavan rakennuksen käyttötarkoituksen, 
sisäilmaston tavoitetason tai muun ominaisuuden 
vuoksi; taikka  
2) suunnittelu edellyttää uusien tai muutoin erit-
täin vaativien suunnittelu-, laskenta- tai mitoitus-
menetelmien käyttöä. 
 
YM1/601/2015: 
Ilmanvaihdon on täytettävä poikkeuksellisen kor-
keat tekniset tai toiminnalliset vaatimukset raken-
nuksen käyttötarkoituksen, sisäilmaston tavoiteta-
son tai muun ominaisuuden vuoksi.  
Rakennuksen erityisluonteesta aiheutuu poikkeuk-
sellisen korkeita vaatimuksia lämmön ja kosteuden 
hallintaan tai sisäilman laatuun, esimerkiksi 
  – suuri jäähalli tai uintikeskus  
  – hoitolaitoksen eristysosasto 
  – erityistä puhtaustasoa vaativa rakennus tai tila  
tai  
Ilmanvaihtojärjestelmän poikkeuksellisen korkeat 
vaatimukset voivat liittyä myös turvallisuuteen, toi-
mintavarmuuteen, ääniolosuhteisiin tai varustelu-
tasoon, esimerkiksi 
 – sairaalan leikkausosasto  
 – konserttisali  
 – maanalainen toimintakeskus 
 tai  
Suunnittelu edellyttää uusien tai muutoin erittäin 
vaativien suunnittelu-, laskenta- tai mitoitusmene-
telmien käyttöä, kun suunnitellaan ilmanvaihtoon 
ainutkertainen ratkaisu, jolle ei ole valmiita suun-
nitteluohjeita tai josta ei ole kokemusperäistä tie-
toa, jolloin edellytetään ilmanvaihtotekniikan teo-
reettisten perusteiden syvällistä hallintaa.  
 
Huom. Suunnitteluratkaisut, jotka alun perin ovat 
olleet uusia ja kokeellisia, voivat kokemusten kart-
tuessa muuttua vallitsevaksi käytännöksi, jolloin 
suunnittelun vaativuus voi tältä osin muuttua. 
 

 
  



ILMANVAIHDON SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS / KORJAUSRAKENTAMINEN 
Normaali teksti = säädösteksti (Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä = 
VNa) 
Kursivoitu teksti = ympäristöministeriön ohje (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista 
YM2/601/2015) 

Tavanomainen Vaativa Poikkeuksellisen vaativa 
VNa 14.2 § Ilmanvaihdon korjaus- ja muutos-
työn suunnittelutehtävä on tavanomainen, 
jos korjaus- ja muutostyön tekniset ja toimin-
nalliset vaatimukset ovat yksinkertaiset ja 
suunnittelussa voidaan käyttää yleisiä suun-
nitteluohjeita ja vakiintuneita ratkaisuja eikä 
rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominai-
suudesta aiheudu suunnittelulle erityisiä vaa-
timuksia. 
 
YM1/601/2015: 
Korjaus- ja muutostyön tekniset ja toiminnal-
liset vaatimukset ovat yksinkertaiset ja suun-
nittelussa voidaan käyttää yleisiä suunnitte-
luohjeita ja vakiintuneita ratkaisuja eikä ra-
kennuksen käyttötarkoituksesta tai muusta 
ominaisuudesta aiheudu suunnittelulle erityi-
siä vaatimuksia, esimerkiksi  
 – ilmanvaihtojärjestelmän toimintaperiaate 
on tavanomainen ja se säilytetään ennallaan 
– korjaus- ja muutostyö ei vaikuta merkittä-
västi ilmanvaihdon teknisiin ja toiminnallisiin 
ominaisuuksiin tai rakennuksen arkkitehtuu-
riin. 
 

VNa 15.2 § Ilmanvaihdon korjaus- ja 
muutostyön suunnittelutehtävä on 
vaativa, jos korjaus- ja muutostyön 
tekniset tai toiminnalliset vaatimuk-
set ovat korkeat tai rakennuksen 
käyttötarkoituksesta tai ominaisuu-
desta aiheutuu suunnittelulle erityi-
siä vaatimuksia. 
 
YM1/601/2015: 
Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön 
tekniset tai toiminnalliset vaatimuk-
set ovat korkeat tai rakennuksen 
käyttötarkoituksesta tai ominaisuu-
desta aiheutuu suunnittelulle erityisiä 
vaatimuksia, esimerkiksi  
 – ilmanvaihtojärjestelmän toiminta-
periaatetta muutetaan  
 – rakennuksen käyttötarkoitusta 
muutetaan ilmanvaihdon kannalta 
vaativammaksi, kuten asuinraken-
nuksen muuttaminen kokoontumisra-
kennukseksi 
  – rakennuksessa on laaja kosteus- 
tai homevaurio  
 – ilmanvaihdon korjaus- ja muutos-
työ kohdistuu suojeltuun rakennuk-
seen mutta ei vaikuta suojeltuihin 
ominaispiirteisiin.  
 

VNa 16.2 § Ilmanvaihdon korjaus- ja 
muutostyön suunnittelutehtävä on 
poikkeuksellisen vaativa, jos korjaus- ja 
muutostyön tekniset tai toiminnalliset 
vaatimukset ovat poikkeuksellisen kor-
keat tai rakennuksen käyttötarkoituk-
sesta tai ominaisuudesta aiheutuu 
suunnittelulle poikkeuksellisia vaati-
muksia. 
 
YM1/601/2015: 
Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön 
tekniset tai toiminnalliset vaatimukset 
ovat poikkeuksellisen korkeat, esimer-
kiksi 
  – vaikean kosteus- tai homevaurion 
korjaustyöstä aiheutuu ilmanvaihdolle 
poikkeuksellisia vaatimuksia  
tai  
Rakennuksen käyttötarkoituksesta tai 
ominaisuudesta aiheutuu ilmanvaihdon 
suunnittelulle poikkeuksellisia vaati-
muksia, esimerkiksi  
 – käyttötarkoituksen muutoksesta ai-
heutuu poikkeuksellisen korkeita vaati-
muksia rakennuksen lämmön ja kosteu-
den hallintaan tai sisäilman laatuun  
tai  
Suojellun rakennuksen ilmanvaihdon 
korjaus- ja muutostyö, joka vaikuttaa 
suojeltuihin ominaispiirteisiin, esimer-
kiksi  
 – ilmanvaihtojärjestelmän korjaus- ja 
muutostyö suojellussa sisätilassa  
 – julkisivussa näkyvien ilmanvaihtojär-
jestelmän osien kuten lauhduttimien tai 
IV-konehuoneen muutostyö rakennuk-
sessa, jonka julkisivut kattoineen on  
suojeltu. 

 


