
 

KANTAVAT PUURAKENTEET / UUDISRAKENTAMINEN                                    
SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS         
Normaali teksti = säädösteksti (Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä = VNa) 
Kursivoitu teksti = ympäristöministeriön ohje (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015) 
Lihavoitu teksti = FISE:n tarkennus soveltaen PKS-RAVA:n tulkintaa 

T (tavanomainen) V ja V+ (vaativa) PV (poikkeuksellisen vaativa) 
VNa 7.1 § Kantavien rakentei-
den suunnittelutehtävä on 
tavanomainen, jos suunnitelta-
va rakennus on yksi- tai kaksi-
kerroksinen ja kooltaan pieneh-
kö, rakennuksen kantavat 
rakenteet ovat teknisiltä ja 
toiminnallisilta vaatimuksiltaan 
yksinkertaiset ja suunnittelussa 
voidaan käyttää yleisiä suunnit-
teluohjeita ja vakiintuneita 
ratkaisuja. 
 
YM1/601/2015: 
Suunnitellaan kantavat raken-
teet 
- enintään kaksikerroksiseen 

rakennukseen, jossa voi lisäksi 
olla kellarikerros ja ullakko ja 

- kooltaan pienehköön, kerros-
alaltaan yleensä enintään 300 
neliömetrin suuruiseen raken-
nukseen ja 

- kantavien rakenteiden jänne-
väli on enintään kuusi metriä 
ja 

- kantavat rakenteet ja niiden 
liitokset ovat suunniteltaville 
materiaaleille tyypillisiä ja 
voidaan käyttää yleisiä suun-
nitteluohjeita 

 
Käytettäessä esivalmisteisia 
rakenneosia, joiden suunnitteli-
jalla on ollut tehtävän edellyt-
tämä pätevyys, jänneväli voi 
olla suurempi kuin kuusi metriä, 
kuitenkin enintään 10 metriä 
Esimerkiksi 
- pientalo tai vapaa-ajan 

rakennus, jossa rakenteet 
ovat tavanomaiset 

- teollisuus-, varasto- tai maa-
talousrakennus. 

VNa 8.1 § Kantavien rakenteiden suun-
nittelutehtävä on vaativa, jos: 
1) suunniteltavassa rakennuksessa on 
enemmän kuin kaksi kerrosta tai raken-
nus on muuten kooltaan suuri; taikka 
2) kantavien rakenteiden on täytettävä 
korkeat tekniset tai toiminnalliset 
vaatimukset suunniteltavan rakennuk-
sen koon, kuormien tai muun ominai-
suuden vuoksi. 
 
YM1/601/2015: 
Kantavat ja jäykistävät rakenteet suun-
nitellaan rakennukseen, jossa on 
enemmän kuin kaksi kerrosta, esimer-
kiksi 
- rakennus, jonka puurakenteisten 

kerrosten lukumäärä on 3–8 ja jossa 
lisäksi voi olla yksi tai useampi kellari 

tai 
Suunnitellaan kantavat ja jäykistävät 
rakenteet 1-2 -kerroksiseen rakennuk-
seen, joka on kooltaan suuri, esimerkiksi 
- kerrosalaltaan vähintään 300 ne-

liömetrin suuruinen 
- kantavien rakenteiden jänneväli on 

vähintään 6 metriä 
- hallimainen rakennus, jonka jänneväli 

on yleensä enintään 25 metriä tai 
joka on huomattavan korkea 

tai 
Kantavien rakenteiden on täytettävä 
korkeat tekniset tai toiminnalliset 
vaatimukset suunniteltavan rakennuk-
sen koon, kuormien tai muun ominai-
suuden vuoksi, esimerkiksi 
- rakenne on raskaasti kuormitettu ja 

pistekuormat tai dynaamiset kuormat 
ovat suuria 

- rakenteilta edellytetään erityisomi-
naisuuksia kuten keveyttä, poikkea-
vaa muotoilua tai epätavallisen mate-
riaalin käyttöä 

- rakenteilta edellytetään erityisomi-
naisuuksia arkkitehtonisten tai talo-
teknisten ratkaisujen tai muiden vaa-
timusten kuten energiatehokkuuden, 
äänitekniikan tai paloturvallisuuden 
vuoksi 

 
V: 
- 3-4 krs. puukerrostalot 
- hallimainen rakennus: 

- jänneväli < 15 m (paikalla tehty) 
- jänneväli < 18 m (tehdasvalm.) 

- ks. muut kohteet yllä 
 

V+: 
- 5-8 krs. puukerrostalot (ellei PV 

erityissyistä) 
- hallimainen rakennus: 

- jänneväli 15-25 m (paikalla tehty) 
- jänneväli 18 -25 m (tehdasvalm.) 

 

VNa 9.1 § Kantavien rakenteiden suunnittelutehtävä on poik-
keuksellisen vaativa, jos: 
1) kantavien rakenteiden on täytettävä poikkeuksellisen korkeat 
tekniset tai toiminnalliset vaatimukset suunniteltavan raken-
nuksen 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 vahinkoja ihmisille tai ympäristöön. 
 
YM1/601/2015: 
Kantavien ja jäykistävien rakenteiden tekniset tai toiminnalliset 
vaatimukset ovat poikkeuksellisen korkeat, jos rakennus on 
erittäin suuri, esimerkiksi 
mukaan lukien 
- rakennus, jossa on yli 8 puurakenteista kerrosta 
- rakennus, jonka jonkin kerroksen kerroskorkeus on poikkeuk-

sellisen korkea 
tai 
Rakennuksen kuormat ovat poikkeuksellisia tai kyse on jännite-
tystä erikoisrakenteesta, esimerkiksi 
- suuri jänneväli, yleensä yli 25 metriä, kuten stadion tai jäähal-

li 
- muuttuvien kuormien osuus kokonaiskuormituksesta on suuri 
- dynaamiset kuormat ovat merkittävän suuria 
tai 
Kantavien ja jäykistävien rakenteiden suunnittelu on poikkeuk-
sellisen vaativaa rakennuksen arkkitehtonisten ratkaisujen tai 
muiden erityisvaatimusten vuoksi, esimerkiksi 
- rakennus on erityisen hoikka (korkeus / lyhyemmän sivun 

pituus > 4) tai rakennuksen kantava runko on vino tai muutoin 
poikkeuksellisen muotoinen 

- pitkäjännevälinen avaruusrakenne tai kupolirakenne 
- rakenteiden värähtelyn hallinta on erityisen vaativaa 
tai 
Suunnitellaan kokeellinen tai muutoin ainutkertainen kantava 
rakenne, jolle ei ole valmiita suunnitteluohjeita tai josta ei ole 
kokemusperäistä tietoa, jolloin edellytetään rakennetekniikan 
teoreettisten perusteiden syvällistä hallintaa, esimerkiksi 
- poikkeuksellinen liitto- tai erikoisrakenne 
- suunnitteluun liittyy kantavien rakenteiden, rakennusosien, 

elementtiliitosten tai muiden uusien, erittäin vaativien ratkai-
sujen tuotekehitys 

 
Huom: Suunnitteluratkaisut, jotka alun perin ovat olleet uusia ja 
kokeellisia, voivat kokemusten karttuessa muuttua vallitsevaksi 
käytännöksi, jolloin suunnittelun vaativuus voi tältä osin muut-
tua 
tai 
Rakennuksessa on samanaikaisesti suuri joukko ihmisiä tai 
rakenteiden vaurio voi tuottaa vakavaa vahinkoa ympäristöön, 
esimerkiksi 
- stadion, lento- tai satamaterminaali tai muu erittäin suuri 

yleisötila 
- korkea masto tai torni rakennetussa ympäristössä 
- suuri säiliö, jonka sisältö on ympäristölle haitallista.  
 
PV: 
- 5-8 krs. puukerrostalot erityissyistä 
- ks. muut kohteet yllä 
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KANTAVAT PUURAKENTEET / KORJAUSRAKENTAMINEN 
SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS 
Normaali teksti = säädösteksti (Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä = VNa) 
Kursivoitu teksti = ympäristöministeriön ohje (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015) 
Lihavoitu teksti = FISE:n tarkennus soveltaen PKS-RAVA:n tulkintaa 

T (tavanomainen) V  ja V+ (vaativa) PV (poikkeuksellisen vaativa) 
VNa 7.2 § Kantavien rakentei-
den korjaus- ja muutostyön 
suunnittelutehtävä on tavan-
omainen, jos korjaus- ja muu-
tostyön tekniset ja toiminnalli-
set vaatimukset ovat yksinker-
taiset ja suunnittelussa voi-
daan käyttää yleisiä suunnitte-
luohjeita ja vakiintuneita 
ratkaisuja eikä rakennuksen 
ominaisuuksista aiheudu 
suunnittelulle erityisiä vaati-
muksia. 
 
YM1/601/2015: 
Korjaus- ja muutostyön kanta-
vien rakenteiden tekniset ja 
toiminnalliset vaatimukset 
ovat yksinkertaiset 
- tavanomaisessa pienehkös-

sä kohteessa, jossa työnai-
kainen tuenta ei ole erityisen 
vaativaa 

Esimerkiksi 
- asuinrakennuksen tai muun 

enintään kaksikerroksisen 
rakennuksen tyypillisten 
rakenteiden korjaus- ja muu-
tostyö tavanomaisia mene-
telmiä ja vakiintuneita rat-
kaisuja käyttäen 

VNa 8.2 § Kantavien rakenteiden kor-
jaus- ja muutostyön suunnittelutehtävä 
on vaativa, jos korjaus- ja muutostyön 
tekniset tai toiminnalliset vaatimukset 
ovat korkeat tai rakennuksen ominai-
suuksista aiheutuu suunnittelulle erityi-
siä vaatimuksia. 
 
YM1/601/2015: 
Esimerkiksi 
- kantavien rakenteiden peruskorjaus 

yli kaksikerroksisessa tai muutoin suu-
ressa rakennuksessa 

- korjaus- ja muutostyön tai käyttötar-
koituksen muutoksen johdosta kanta-
vien rakenteiden kuormitus kasvaa 

- kantaviin rakenteisiin suunnitellaan 
rei’ityksiä tai loveuksia, jolloin kanta-
vien rakenteiden toiminta voi rasitus-
ten kasvaessa muuttua, vaikka kuor-
mitus ei kasvaisikaan 

- korjaus- tai muutostyö edellyttää 
merkittäviä työnaikaisia tuentoja 

- kantavien rakenteiden korjaus- ja 
muutostyö kohdistuu suojeltuun ra-
kennukseen mutta ei vaikuta suojel-
tuihin ominaispiirteisiin 

 
V: 
- kuten yllä ja korjauskohde edellyttää 

vaativan tason perusosaamista 
 

V+: 
- kuten yllä ja korjauksen vaativuus 

edellyttää erityiskokemusta 
 

VNa 9.2 § Kantavien rakenteiden korjaus- ja muutostyön suun-
nittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, jos korjaus- ja muu-
tostyön tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat poikkeuk-
sellisen korkeat tai rakennuksen ominaisuuksista aiheutuu 
suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia. 
 
YM1/601/2015: 
Korjaus- ja muutostyön tekniset tai toiminnalliset vaatimukset 
ovat poikkeuksellisen korkeat, esimerkiksi 
- vaativan rakenteen staattista toimintaa muutetaan merkittä-

västi 
- käyttötarkoitusta muutetaan kantavien rakenteiden kannalta 

merkittävästi vaativammaksi, kuten teollisuusrakennuksen 
muuttaminen suureksi yleisötilaksi 

- edellytetään poikkeuksellisen vaativia työnaikaisia tuentoja 
 
Rakennuksen ominaisuuksista aiheutuu suunnittelulle poikkeuk-
sellisia vaatimuksia esimerkiksi suojellussa rakennuksessa, jossa 
korjaustyö vaikuttaa suojeltuihin ominaispiirteisiin, esimerkiksi 
- kantavien rakenteiden korjaus- ja muutostyö rakennuksessa, 

jonka sisätilat on suojeltu 
- julkisivuun liittyvien rakenteiden korjaus rakennuksessa, jonka 

julkisivut on suojeltu. 

 


