
Taulukko A.   

RAKENNUSFYSIIKKA/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) 
Punainen teksti = PKSRAVA:n tulkintaa          Lihavoitu punainen teksti = FISE:n tarkennus soveltaen PKSRAVA:n tulkintaa 

T (tavanomainen) V ja V+ (vaativa) PV (poikkeuksellisen vaativa) 
VNa 21.1 § Rakennusfysi-
kaalinen suunnitteluteh-
tävä on tavanomainen, 
jos suunniteltava raken-
nus on teknisiltä ja toi-
minnallisilta vaatimuksil-
taan tavanomainen ja 
suunnittelussa voidaan 
käyttää yleisiä suunnitte-
luohjeita ja vakiintuneita 
ratkaisuja eikä rakennuk-
sen ympäristöstä tai 
rakennuspaikasta aiheu-
du  
suunnittelulle erityisiä 
vaatimuksia. 
 
- rakennuksessa on 

tavanomainen lämpö- 
ja kosteusrasitus 

- ääniympäristöltä ei 
edellytetä erityistä laa-
tua tavanomaisen pi-
ha- ja oleskelualueita 
ja parvekkeita koske-
van meluntorjunnan 
lisäksi  

 
• Omakotitalo, paritalo, 

rivitalo 
• Kerrostalo 2-4 kerrosta 
• Ei rantarakentamista 
• Tyyppidetaljit 

VNa 22.1 § Rakennusfysikaalinen suunnitteluteh-
tävä on vaativa, jos: 
1) suunniteltavaan rakennukseen kohdistuvasta 
rakennusfysikaalisesta rasituksesta aiheutuu 
erityisiä vaatimuksia suunnittelulle;  
 
- rakennuksen sijainti vesistön läheisyydessä 

aiheuttaa voimakkaan ulkopuolisen kosteusra-
situksen 

- vedenpaineelle alttiit rakenteet tai rakennuk-
sen muoto aiheuttavat vaatimuksia vesitiiviy-
den suunnittelulle 

- arkkitehtonisista ratkaisuista kuten laajoista 
ikkunapinnoista aiheutuu voimakas lämpörasi-
tus 

- rakennuksen sijainti pääliikenneväylän, sata-
man tai voimalaitoksen läheisyydessä aiheut-
taa voimakkaan ulkopuolisen ääni- tai väräh-
telyrasituksen 

 
taikka 
2) suunniteltavan rakennuksen käyttötarkoituk-
sesta tai ominaisuudesta aiheutuu erityisiä vaa-
timuksia rakennusfysikaaliselle suunnittelulle. 
- rakennukseen kohdistuu voimakas sisäpuoli-

nen lämpö- tai kosteusrasitus taikka sisäpuoli-
nen ääni- tai värähtelyrasitus (desibeli-arvot 
alaviitteessä) 

- rakennuksen ääniympäristöltä edellytetään 
erityistä laatua mm. musiikin kuuntelun, viih-
tyisyyden, puheen ymmärrettävyyden tai toi-
minnan luottamuksellisuuden vuoksi 

- rakennuksen arkkitehtonisten, rakenteellisten 
tai taloteknisten ratkaisujen taikka muiden 
vaatimusten kuten energiatehokkuuden tai pa-
loturvallisuuden vuoksi 

 
V: 
• Kerrostalo 5-12 kerrosta, ei rantarakentamista 
• Koulu, päiväkoti + tyyppidetaljit 
• Vesitiiviit rakenteet; vedenpaine korkeintaan 4 

m tai korkeintaan 1 kerros tai 
V+: 
• Kerrostalo 13-16 kerrosta, ei rantarakentamis-

ta tai 
• Pientalo tai kerrostalo 1-12- kerrosta, rantara-

kentaminen 
• Runkomelu tai tärinä (esim. junarata) 
• Vesitiiviit rakenteet; vedenpaine yli 4 m tai yli 

1 kerros   
• Rakennusfysiikan, talotekniikan ja arkkiteh-

tuurin yhteensovittaminen 
 

VNa 23.1 § Rakennusfysikaalinen suunnittelutehtävä on 
poikkeuksellisen vaativa, jos: 
1) suunniteltavaan rakennukseen kohdistuvasta voimak-
kaasta rakennusfysikaalisesta rasituksesta aiheutuu 
poikkeuksellisia vaatimuksia suunnittelulle; 
Voimakkaasta rakennusfysikaalisesta rasituksesta kuten 
poikkeuksellisen ankarasta säärasituksesta, alttiudesta 
voimakkaille tuulille tai voimakkaille viistosateille aiheu-
tuu poikkeuksellisia vaatimuksia suunnittelulle, esimer-
kiksi 
- meren tai muun suuren vesistön rannikolla sijaitseva 

erittäin korkea rakennus 
- veden päälle kokonaan tai osittain sijoittuva rakennus 
tai 
Voimakkaasta rakennuksen rakenteita rasittavasta 
sisäilmastosta aiheutuu poikkeuksellisia vaatimuksia 
suunnittelulle, esimerkiksi 
- erikoisvarastot, joissa kosteudelle ja lämpötilalle on 

poikkeuksellisia vaatimuksia 
- ylipaineistetut tilat 
tai 
Rakennuksen vedeneristys on poikkeuksellisen vaativaa 
merkittävästi vedenpaineelle alttiiden rakenteiden tai 
rakennuksen poikkeuksellisen muodon vuoksi, esimerkik-
si 
- rakennuksessa on yli yhden kerroksen tai yli 4 metrin 

korkuisia vedenpaineisia tiloja tai sellaisia vedenpai-
neelle alttiita rakenteita, joissa mahdollinen vuoto ai-
heuttaa merkittävän riskin kosteusvaurioille 

- rakennuksen ulkovaipan poikkeuksellinen monimuo-
toisuus tuottaa erittäin runsaasti eri rakennetyyppien 
liitoksia, mistä aiheutuu lisävaatimuksia vedeneristyk-
sen ja vesitiiviyden suunnittelulle 

 
2) suunniteltavan rakennuksen käyttötarkoituksesta, 
rakenteiden vaativuudesta tai muusta ominaisuudesta 
aiheutuu poikkeuksellisia vaatimuksia rakennusfysikaali-
selle suunnittelulle;  
Rakennuksen käyttötarkoituksesta, rakenteiden vaati-
vuudesta tai muusta ominaisuudesta aiheutuu poikkeuk-
sellisia vaatimuksia suunnittelulle, esimerkiksi 
- teollisuus- tai tuotantolaitos tai uimahalli, jonka toi-

minnasta aiheutuu rakenteille poikkeuksellista kemial-
lista rasitusta 

taikka 
3) suunnittelu edellyttää uusien tai muutoin erittäin 
vaativien suunnittelu-, laskenta- tai mitoitusmenetel-
mien käyttöä. 
kun suunnitellaan rakennusfysikaalinen ainutkertainen 
ratkaisu, jolle ei ole valmiita suunnitteluohjeita tai josta 
ei ole kokemusperäistä tietoa, jolloin edellytetään raken-
nusfysiikan teoreettisten perusteiden syvällistä hallintaa, 
esimerkiksi suunnitteluun liittyy uusien, rakennusfysikaa-
lisesti erittäin vaativien rakenneratkaisujen tuotekehitys. 
• Kerrostalo yli 16 kerrosta, ei rantarakentamista 
• Kerrostalo yli 12 kerrosta, rantarakentaminen 
• Rakentaminen veden päälle 
• Erikoisvarasto 
• Uimahalli 
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RAKENNUSFYSIIKKA/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  Punainen teksti = PKSRAVA:n tulkintaa  Lihavoitu punainen teksti = FISE:n tarkennus soveltaen PKSRAVA:n tulkintaa 
T (tavanomainen) V ja V+ (vaativa) PV (poikkeuksellisen vaativa) 
VNa 21.2 § Rakennusfysikaa-
linen korjaus- ja muutostyön 
suunnittelutehtävä on tavan-
omainen, jos korjaus- ja 
muutostyön tekniset ja toi-
minnalliset vaatimukset ovat 
yksinkertaiset eikä rakennuk-
sen ympäristöstä, rakennus-
paikasta tai rakennuksen 
käyttötarkoituksesta tai 
ominaisuudesta aiheudu 
suunnittelulle erityisiä vaati-
muksia. 
 
- rakennuksen korjattavat 
ominaisuudet ovat selkeästi 
määritettäviä eikä korjaustyö 
vaikuta rakennuksen ulkonä-
köön, kuten pientalon läm-
mön- tai ääneneristyksen 
parantaminen 
 

VNa 22.2 § Rakennusfysikaalinen korjaus- ja 
muutostyön suunnittelutehtävä on vaativa, jos 
korjaus- ja muutostyön tekniset tai toiminnalliset 
vaatimukset ovat korkeat  
- rakennusfysikaalista toimintaa parannetaan, 

esimerkiksi kerrostalon julkisivun korjauksen 
yhteydessä 

- korjaus edellyttää rakennusfysikaalisen toi-
minnan merkittävää muuttamista 

 
tai rakennuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta 
tai rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominai-
suudesta aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaati-
muksia. 
 
- käyttötarkoitusta muutetaan rakennusfysiikan 

kannalta vaativammaksi 
- käyttötarkoituksen muutos edellyttää raken-

nuksen ääneneristyksen oleellista parantamis-
ta, kuten liikerakennuksen muuttaminen asun-
noiksi 

- rakennusfysikaalinen korjaus- ja muutostyö 
kohdistuu suojeltuun rakennukseen mutta ei 
vaikuta suojeltuihin ominaispiirteisiin, kuten 
akustiikkaa ja äänenvaimennusta parantava 
sisäpuolinen korjaus- tai muutostyö rakennuk-
sessa, jonka julkisivut on suojeltu 

 
V: 
• Kuten yllä. 
V+: 
• Korjaus edellyttää rakennusfysikaalisen toi-

minnan merkittävää muuttamista. 

VNa 23.2 § Rakennusfysikaalinen korjaus- ja muu-
tostyön suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen 
vaativa, jos korjaus- ja muutostyön tekniset tai 
toiminnalliset vaatimukset ovat poikkeuksellisen 
korkeat  
esimerkiksi 
– rakennuksen meluttomuudelle, tärinättömyydel-
le, ääneneristävyydelle tai akustiikalle on asetettu 
poikkeuksellisen korkeita vaatimuksia 
 
tai rakennuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta 
tai rakennuksen käyttötarkoituksesta tai ominai-
suudesta aiheutuu suunnittelulle poikkeuksellisia 
vaatimuksia, esimerkiksi 
- rakennuksen käyttötarkoitusta muutetaan ra-

kennusfysiikan kannalta olennaisesti vaativam-
maksi ja muutoksesta aiheutuu poikkeuksellisia 
vaatimuksia rakennuksen lämpö- tai kosteustek-
niselle toiminnalle 

 
Suojellun rakennuksen rakennusfysikaalinen 
korjaus- tai muutostyö, joka vaikuttaa suojel-
tuihin ominaispiirteisiin, esimerkiksi 
- julkisivun lämpöeristyksen tai ikkunoiden ääne-

neristävyyden parantaminen rakennuksessa, 
jonka julkisivut on suojeltu 

- suojellun sisätilan äänitekninen korjaaminen 
erityismenetelmillä, jos vanhoja materiaaleja ei 
voida poistaa rakennussuojelullisista syistä 

 
  


