
 

KIINTEISTÖN VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTON SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS / UUDISRA-
KENTAMINEN 
Normaali teksti = säädösteksti (Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä = 
VNa) 
Kursivoitu teksti = ympäristöministeriön ohje (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista 
YM1/601/2015) 

Tavanomainen Vaativa Poikkeuksellisen vaativa 
VNa 18.1 § Kiinteistön vesi- ja 
viemärilaitteiston suunnittelu-
tehtävä on tavanomainen, jos 
suunniteltavan rakennuksen 
käyttötarkoituksesta ja koosta 
ei aiheudu vesi- ja viemärilait-
teistolle erityisiä teknisiä eikä 
toiminnallisia vaatimuksia ja 
suunnittelussa voidaan käyttää 
yleisiä suunnitteluohjeita ja va-
kiintuneita ratkaisuja. 
 
YM1/601/2015: 
Suunnitellaan vesi- ja viemäri-
laitteisto  
• rakennukseen, jonka käyttö-
tarkoituksesta tai koosta ei ai-
heudu vesi- ja viemärilaitteis-
tolle erityisiä teknisiä tai toi-
minnallisia vaatimuksia ja  
• suunnittelussa voidaan käyt-
tää yleisiä suunnitteluohjeita ja 
vakiintuneita ratkaisuja  
 
Esimerkiksi  
– tavanomaisen, yleensä enin-
tään kolmikerroksisen asuinra-
kennuksen vesi- ja viemärilait-
teisto  
– yleensä enintään kaksikerrok-
sisen muun käyttötarkoituksen 
vesi- ja viemärilaitteisto 
 

VNa 19.1 § Kiinteistön vesi- ja viemäri-
laitteiston suunnittelutehtävä on vaa-
tiva, jos vesi- ja viemärilaitteiston on 
täytettävä korkeat tekniset tai toimin-
nalliset vaatimukset suunniteltavan ra-
kennuksen koon, käyttäjämäärän, käyt-
tötarkoituksen tai muun ominaisuuden 
vuoksi. 
 
YM1/601/2015: 
Vesi- ja viemärilaitteiston on täytettävä 
korkeat tekniset tai toiminnalliset vaa-
timukset suunniteltavan rakennuksen 
koon, käyttäjämäärän, käyttötarkoituk-
sen tai muun ominaisuuden vuoksi, esi-
merkiksi  
– vaativa, yleensä yli kolmikerroksineen 
asuinrakennus 
 – yli kaksikerroksinen liike-, toimisto- 
tai teollisuusrakennus, jossa on use-
ampi käyttötarkoitus 
tai  
Vesi- ja viemärijärjestelmän on täytet-
tävä korkeat tekniset ja toiminnalliset 
vaatimukset muiden ominaisuuksien 
vuoksi, esimerkiksi  
– rakennuksen arkkitehtonisten tai ra-
kenteellisten ratkaisujen vuoksi taikka 
muiden vaatimusten kuten energiate-
hokkuuden, äänitekniikan tai palotur-
vallisuuden vuoksi 
– rakennuspaikan, esimerkiksi vaikean 
maaperän vuoksi. 
 
 

VNa 20.1 § Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston 
suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, 
jos: 
1) vesi- ja viemärilaitteiston on täytettävä poik-
keuksellisen korkeat tekniset tai toiminnalliset vaa-
timukset suunniteltavan rakennuksen käyttötarkoi-
tuksen tai ominaisuuden vuoksi; 
2) suunniteltavan rakennuksen käyttötarkoituksen 
mukaisen toimintaan liittyy vakavia ympäristöris-
kejä; taikka  
3) suunnittelu edellyttää uusien tai muutoin erit-
täin vaativien suunnittelu-, laskenta- tai mitoitus-
menetelmien käyttöä. 
 
YM1/601/2015: 
Vesi- ja viemärilaitteiston on täytettävä poikkeuk-
sellisen korkeat tekniset tai toiminnalliset vaati-
mukset rakennukseen käyttötarkoituksen tai muun 
ominaisuuden vuoksi. Rakennuksen erityisluon-
teesta aiheutuu poikkeuksellisen korkeita vaati-
muksia vesi- ja viemärilaitteiston turvallisuuteen, 
käyttöikään, kestävyyteen, toimintavarmuuteen, 
energiatehokkuuteen, varusteisiin tai vedenkäsitte-
lyprosessiin, esimerkiksi  
– sairaalan leikkausosasto  
– kemian teollisuuden tai elintarviketeollisuuden 
tuotantorakennus  
– uintikeskus  
tai  
Suunniteltavan rakennuksen toimintaan tai sijain-
tiin liittyy vakavia ympäristöriskejä, esimerkiksi 
 – prosessiteollisuuden rakennus  
– suuri vedenpuhdistamo  
tai  
Suunnittelu edellyttää uusien tai muutoin erittäin 
vaativien suunnittelu-, laskenta- tai mitoitusmene-
telmien käyttöä, kun suunnitellaan vesi- ja viemäri-
järjestelmän ainutkertainen ratkaisu, jolle ei ole 
valmiita suunnitteluohjeita tai josta ei ole koke-
musperäistä tietoa, jolloin edellytetään vesi- ja vie-
märijärjestelmään liittyvän tekniikan teoreettisten 
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 perusteiden 
syvällistä hallintaa. 
 

 
  



KIINTEISTÖN VESI- JA VIERMÄRILAITTEISTON / KORJAUSRAKENTAMINEN SUUNNITTELUTEH-
TÄVÄN VAATIVUUS 
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 18.2§ Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteis-
ton korjaus ja muutostyön suunnitteluteh-
tävä on tavanomainen, jos korjaus- ja muu-
tostyön tekniset ja toiminnalliset vaatimuk-
set ovat yksinkertaiset ja suunnittelussa voi-
daan käyttää yleisiä suunnitteluohjeita ja va-
kiintuneita ratkaisuja eikä rakennuksen käyt-
tötarkoituksesta tai ominaisuudesta aiheudu 
suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. 
 
YM1/601/2015: 
Korjaus- ja muutostyön tekniset ja toiminnal-
liset vaatimukset ovat yksinkertaiset ja suun-
nittelussa voidaan käyttää yleisiä suunnitte-
luohjeita ja vakiintuneita ratkaisuja, esimer-
kiksi  
– järjestelmän toimintaperiaate on tavan-
omainen ja se säilytetään korjaus- ja muutos-
työssä ennallaan, kuten asuinkerrostalon lin-
jasaneeraus, jossa putket sijoittuvat pääosin 
entisiin kuiluihin 
– korjaus- tai muutostyö ei vaikuta merkittä-
västi vesi- ja viemärijärjestelmän teknisiin ja 
toiminnallisiin ominaisuuksiin tai rakennuk-
sen arkkitehtuuriin. 

VNa 19.2 § Kiinteistön vesi- ja viemä-
rilaitteiston korjaus ja muutostyön 
suunnittelutehtävä on vaativa, jos 
korjaus- ja muutostyön tekniset tai 
toiminnalliset vaatimukset ovat kor-
keat tai rakennuksen käyttötarkoituk-
sesta tai ominaisuudesta aiheutuu 
suunnittelulle erityisiä vaatimuksia. 
 
 
YM1/601/2015: 
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston 
korjaus- ja muutostyön tekniset tai 
toiminnalliset vaatimukset ovat kor-
keat tai rakennuksen käyttötarkoituk-
sesta tai ominaisuudesta aiheutuu 
suunnittelulle erityisiä vaatimuksia, 
esimerkiksi  
– vesi- ja viemärijärjestelmän toimin-
taperiaatetta muutetaan 
– rakennuksen käyttötarkoitusta 
muutetaan vesi- ja viemärijärjestel-
män kannalta vaativammaksi, kuten 
varastorakennuksen muuttaminen te-
ollisuusrakennukseksi 
– vesi- ja viemärilaitteiden korjaus- ja 
muutostyö kohdistuu suojeltuun ra-
kennukseen mutta ei vaikuta suojel-
tuihin ominaispiirteisiin. 

VNa 20.2 § Kiinteistön vesi- ja viemäri-
laitteiston korjaus- ja muutostyön 
suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen 
vaativa, jos korjaus- ja muutostyön tek-
niset tai toiminnalliset vaatimukset 
ovat poikkeuksellisen korkeat tai ra-
kennuksen käyttötarkoituksesta tai 
ominaisuudesta aiheutuu suunnitte-
lulle poikkeuksellisia vaatimuksia. 
 
 
YM1/601/2015: 
Vesi- ja viemärilaitteiston korjaus- ja 
muutostyön tekniset tai toiminnalliset 
vaatimukset ovat poikkeuksellisen kor-
keat  
tai  
Rakennuksen käyttötarkoituksesta tai 
ominaisuudesta aiheutuu suunnittelulle 
poikkeuksellisia vaatimuksia, esimer-
kiksi  
– käyttötarkoituksen muutoksesta ai-
heutuu poikkeuksellisen korkeita vaati-
muksia vesi- ja viemärijärjestelmän toi-
minnalle  
tai  
Suojellun rakennuksen vesi- ja viemäri-
järjestelmän korjaus- ja muutostyö, 
joka vaikuttaa suojeltuihin ominaispiir-
teisiin, esimerkiksi  
– vesi- ja viemärijärjestelmän korjaus- 
ja muutostyö suojellussa sisätilassa 
 – vesi- ja viemärijärjestelmän linjasa-
neeraus rakennuksessa, jonka porras-
huone on suojeltu ja putkinousuja tms. 
joudutaan sijoittamaan porrashuonee-
seen. 
 
 

 
 


