
Taulukko A1. 

POHJARAKENTEIDEN SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS /UUDISRAKENTAMINEN  
Normaali teksti = säädösteksti (Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä = VNa) 
Kursivoitu teksti = ympäristöministeriön ohje (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015) 

T (tavanomainen) V ja V+ (vaativa)  PV (poikkeuksellisen vaativa) 
VNa 10.1 § Pohjaraken-
teiden suunnittelutehtä-
vä on tavanomainen, jos 
suunniteltava rakennus 
on kooltaan pienehkö, 
sen pohjarakenteet ovat 
teknisiltä ja toiminnallisil-
ta vaatimuksiltaan yksin-
kertaiset eikä rakennuk-
sen ympäristöstä tai 
rakennuspaikasta aiheu-
du suunnittelulle erityisiä 
vaatimuksia. 
 
Suunnitellaan pohjara-
kenteet 
- kooltaan pienehköön, 

yleensä enintään kaksi-
kerroksiseen rakennuk-
seen, jossa voi lisäksi 
olla tavanomainen kel-
larikerros ja 

- pohjarakenteet ovat 
teknisiltä ja toiminnalli-
silta vaatimuksiltaan 
yksinkertaiset ja pohja-
rakenteisiin kohdistuu 
vain tavanomaisia 
kuormia ja 

- rakennuksen ympäris-
töstä tai rakennuspai-
kasta ei aiheudu suun-
nittelulle erityisiä vaa-
timuksia ja rakennus-
paikan maaperän ra-
kennettavuus on hyvä 
ja 

- pohjarakennusmene-
telmät ovat yksinker-
taisia ja käytäntöön 
vakiintuneita 

 
Esimerkiksi 
- pientalo tai vapaa-ajan 

rakennus tai näihin ra-
kenteiltaan rinnastuva 
muun käyttötarkoituk-
sen rakennus, ja raken-
nus sijaitsee kallio- tai 
moreenialueella tai 
karkearakeisten maala-
jien alueella. 
 

 

VNa 11.1 § Pohjarakenteiden suunnitteluteh-
tävä on vaativa, jos: 
1) pohjarakenteiden on täytettävä korkeat 
tekniset tai toiminnalliset vaatimukset suunni-
teltavan rakennuksen koon, kuormien, raken-
teen vaativuuden tai muun ominaisuuden 
vuoksi; taikka 
2) suunniteltavan rakennuksen ympäristöstä 
tai rakennuspaikasta aiheutuu suunnittelulle 
erityisiä vaatimuksia. 
 
Pohjarakenteiden on täytettävä korkeat tekni-
set tai toiminnalliset vaatimukset suunnitelta-
van rakennuksen koon, kuormien, rakenteen 
vaativuuden tai muun ominaisuuden vuoksi, 
esimerkiksi 
- rakennus on kooltaan suuri, yleensä vähin-

tään kolmikerroksinen 
- rakenteisiin kohdistuu dynaamisia tai muu-

toin poikkeavia kuormia 
- rakennuksessa on merkittävässä määrin 

maanalaisia tiloja, jotka edellyttävä vesitiivii-
tä rakenteita 

tai 
 
Suunnitellaan pohjarakenteet kohteeseen, 
jonka ympäristön ominaisuudet ovat vaativia, 
esimerkiksi 
- tiiviistä kaupunkirakenteesta aiheutuu eri-

tyisvaatimuksia 
- tärinärasitus on voimakas 
tai 
 
Rakennuspaikasta aiheutuu suunnittelulle 
erityisiä vaatimuksia, kun maaperän rakennet-
tavuus on huono, esimerkiksi 
- rakennuspaikka sijaitsee hienorakeisten 

maalajien alueella tai täytemaalla 
- rakennuspaikan maaperä on eloperäinen 

VNa 12.1 § Pohjarakenteiden suunnittelutehtävä on poikkeuk-
sellisen vaativa, jos:  
1) pohjarakenteiden on täytettävä poikkeuksellisen korkeat 
tekniset tai toiminnalliset vaatimukset suunniteltavan raken-
nuksen koon, kuormien, rakenteen vaativuuden tai muun 
ominaisuuden vuoksi;  
2) suunniteltavan rakennuksen ympäristöstä tai rakennuspai-
kasta aiheutuu suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia;  
3) suunnittelu edellyttää uusien tai muutoin erittäin vaativien 
suunnittelu-, laskenta- tai mitoitusmenetelmien käyttöä; taik-
ka  
4) suunniteltavan rakenteen mahdollisesta viasta tai vauriosta 
voi aiheutua vakavia vahinkoja ihmisille tai ympäristöön.  
 
Pohjarakenteiden tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat 
poikkeuksellisen korkeat, esimerkiksi 
- rakenteisiin kohdistuu erityisen suuria dynaamisia tai muu-

toin erityisen suuria ja poikkeuksellisia kuormia 
- rakennuksessa on poikkeuksellisen paljon pohjavedenpinnan 

tai naapurirakennuksen perustusten alapuolelle ulottuvia 
tiloja 

- merkittävä osa suuresta rakennuksesta sijoittuu maan alle 
tai 
Suunniteltavan rakennuksen ympäristöstä aiheutuu suunnitte-
lulle poikkeuksellisia vaatimuksia, esimerkiksi 
- pohjarakenteisiin kohdistuu erittäin voimakas tärinärasitus 
- rakennuspaikka erittäin tiiviissä kaupunkirakenteessa 
tai 
Rakennuspaikan maaperän rakennettavuus on erityisen huono, 
esimerkiksi 
- rakentaminen edellyttää paalutusta turve- tai liejumaalla 
- rakennuspaikalla on poikkeuksellisista syistä aiheutuva 

sortumavaara 
tai 
Suunniteltava ratkaisu on kokeellinen tai muutoin ainutkertai-
nen, jolle ei ole suunnitteluohjeita tai josta ei ole kokemuspe-
räistä tietoa, jolloin edellytetään rakennetekniikan teoreettis-
ten perusteiden syvällistä hallintaa, esimerkiksi 
- pohja- ja kuormitusolosuhteet ovat erittäin epätavalliset 
- pohjarakentamisessa käytetään erityismenetelmiä 
- pohjarakenteille asetetaan poikkeuksellisia vaatimuksia 
- poikkeuksellisuus edellyttää erityisselvityksiä sekä erityistoi-

menpiteitä, joilla voidaan varmistua pohjarakenteiden toi-
minnasta. 

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

yleisötila 
- korkea masto tai torni rakennetussa ympäristössä 
- säiliö, jonka sisältö on ympäristölle haitallista 
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Taulukko A2. 

POHJARAKENTEIDEN SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS /UUDISRAKENTAMINEN  
ESIMERKKEJÄ 
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 PKS-RAVA:n tulkintaa 
T (tavanomainen) V ja V+ (vaativa)  PV (poikkeuksellisen vaativa) 
Koko 
• Omakotitalo, paritalo, rivitalo, jossa on 
• 1-2 kerrosta, ei kellaria tai syviä kaivan-

toja ja 
Maaperä 
• Kallio-, moreeni- tai karkearakeisten 

maalajien alue ja 
Ympäristö ja rakennuspaikka 
• Rakennuksen ympäristöstä tai raken-

nuspaikasta ei aiheudu suunnittelulle 
erityisiä vaatimuksia 

 
-   

V: 
Koko 
• Rakennuksessa 3-7 kerrosta tai 
• 1-2 kellarikerrosta tai 

 
Maaperä 
• Hienorakeisten maalajien alue, täytemaa, elope-

räinen maaperä tai sortumavaara  
 
tai hankkeessa on jokin alla olevista 

 
Pohjavesi 
• Vaativat olosuhteet, normaalit tapaukset 
• Kaivanto ulottuu pohjavedenpinnan alapuolelle. 

 
Pohjarakenteet ja kuormat 
• Mastojäykistys, maanvarainen perustus, pienet 

kuormat 
• Paalutus, ei edellytä erityistoimenpiteitä 
• Massanvaihto, ei edellytä erityistoimenpiteitä 
• Maanpaineelliset rakenteet, ei edellytä erityistoi-

menpiteitä 
 
V+: 
Koko 
• Rakennuksessa 8-16 kerrosta  
• 2 kellarikerrosta, erityisvaatimuksia 
 
Maaperä 
• Hienorakeisten maalajien alue, täytemaa, elope-

räinen maaperä tai sortumavaara  
 
tai hankkeessa on jokin alla olevista 
 
Pohjavesi 
• Vaativat olosuhteet, erityistapaukset 
• Rakenne pysyvästi pohjavedenpinnan alapuolella 

 
Pohjarakenteet ja kuormat 
• Vetoankkurointi kallioon 
• Mastojäykistys, maanvarainen perustus, suuret 

vaaka- ja pystykuormat  
• Paalutus: isot kuormat, vaikutus ympäristöön, 

vaativat pohjaolosuhteet 
• Massanvaihto, erityisvaatimuksia 
• Maanpaineelliset (erityisvaatimuksia) tai veden-

paineelliset rakenteet 
• Vesitiiviit rakenteet 
• Dynaamiset kuormat  

 
Ympäristö ja rakennuspaikka 
• Tiivis kaupunkirakenne tai 
• Voimakas tärinärasitus. esim. junarata. 
 

Koko 
• Yli 16 krs (kellari- ja ullakkokrs. mukaan lukien) tai 
• Yli 2 kellarikerrosta tai 
 
Rakennuksessa suuri joukko ihmisiä 
• stadion, lento- tai satamaterminaali tai muu erittäin 

suuri yleisötila tai 
 

Vaurio tuottaa vakava vahinkoa ympäristölle 
• Korkea masto tai torni tai 
• Säiliö, jonka sisältö ympäristölle haitallista tai 

 
Maaperä 
• Turve- tai liejumaa, paalutus tai 
• Poikkeuksellisista syistä aiheutuva sortumavaara tai 
hankkeessa on jokin alla olevista 
 
Pohjavesi 
• Poikkeuksellisen vaativat pohjaveden hallintaolosuh-

teet 
• Pysyvä pohjavedenpinnan alentaminen 
 
Pohjarakenteet ja kuormat 
• Kokeellinen tai muuten ainutkertainen rakenne 
• Poikkeuksellisen paljon pohjavedenpinnan tai naapuri-

rakennuksen perustusten alapuolelle ulottuvia tiloja 
• Merkittävä osa suuresta rakennuksesta sijoittuu maan 

alle (esim. liikennetunnelit, maanalaiset pysäköintilai-
tokset jne.) 

• Erittäin suuret dynaamiset kuormat 
• Erittäin suuret ja poikkeukselliset kuormat tai 

 
Ympäristö ja rakennuspaikka 
• Erittäin tiivis kaupunkirakenne tai 
• Erittäin voimakas tärinärasitus 



3 (4)  

Taulukko A3. 

POHJARAKENTEIDEN SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS / KORJAUSRAKENTAMINEN 
Normaali teksti = säädösteksti (Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä = VNa) 
Kursivoitu teksti = ympäristöministeriön ohje (Ympäristöministeriön ohje rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista YM1/601/2015) 
Lihavoitu punainen teksti = FISE:n tarkennus soveltaen PKS-RAVA:n tulkintaa 
T (tavanomainen) V ja V+ (vaativa) PV (poikkeuksellisen vaativa) 
VNa 10.2 § Pohjarakenteiden korjaus- ja muu-
tostyön suunnittelutehtävä on tavanomainen, 
jos korjaus- ja muutostyön tekniset ja toiminnal-
liset vaatimukset ovat yksinkertaiset eikä raken-
nuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta tai 
rakennuksen ominaisuuksista aiheudu suunnit-
telulle erityisiä vaatimuksia. 
 
Korjaus- ja muutostyössä  
- tekniset ja toiminnalliset vaatimukset ovat 

yksinkertaiset ja  
- rakennuksen ympäristöstä, rakennuspaikasta 

tai rakennuksen ominaisuuksista ei aiheudu 
suunnittelulle erityisiä vaatimuksia ja  

- rakennuspaikan maaperän rakennettavuus on 
hyvä  

 
Esimerkiksi  
– pienehkön rakennuksen kuten pientalon 
perustusten vahvistaminen tai korjaaminen, kun 
maaperän rakennettavuus on hyvä 
 

VNa 11.2 § Pohjarakenteiden korjaus- ja 
muutostyön suunnittelutehtävä on vaati-
va, jos korjaus- ja muutostyön tekniset tai 
toiminnalliset vaatimukset ovat korkeat 
tai rakennuksen ympäristöstä, rakennus-
paikasta tai rakennuksen ominaisuuksista 
aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaati-
muksia.  
 
 
Korjaus- ja muutostyön tekniset ja toi-
minnalliset vaatimukset ovat korkeat, 
esimerkiksi 
– rakennuksen laajentaminen edellyttää 
uusien pohjarakenteiden rakentamista 
olemassa olevien rakenteiden viereen 
– kellarin syventäminen kalliolle peruste-
tussa rakennuksessa 
tai 
 
Rakennuksen ympäristöstä, rakennuspai-
kasta tai rakennuksen ominaisuuksista 
aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaati-
muksia, esimerkiksi 
– asuinkerrostalon perustusten vahvista-
minen tai korjaaminen, kun maaperän 
rakennettavuus on huono 
– rakennuksen käyttötarkoituksen muu-
toksen johdosta perustusten kuormitus 
kasvaa 
– pohjarakenteiden korjaus- ja muutostyö 
kohdistuu suojeltuun rakennukseen mutta 
ei vaikuta suojeltuihin ominaispiirteisiin 
 
V: 
• taulukossa A2 mainittujen V -tason 

kohteiden korjaus, ellei korjaukseen 
sisälly erityisvaatimuksia 

 
V+:  
• taulukossa A2 mainittujen V+ -tason 

kohteiden korjaus, ellei korjaukseen 
sisälly erityisvaatimuksia. 

 

VNa 12.2 § Pohjarakenteiden korjaus- ja muutostyön suun-
nittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, jos korjaus- ja 
muutostyön tekniset tai toiminnalliset vaatimukset ovat 
poikkeuksellisen korkeat tai rakennuksen ympäristöstä, 
rakennuspaikasta tai rakennuksen ominaisuuksista aiheutuu 
suunnittelulle poikkeuksellisia vaatimuksia.  
 
Korjaus- ja muutostyön tekniset tai toiminnalliset vaatimuk-
set ovat poikkeuksellisen korkeat rakennuksen ympäristön, 
rakennuspaikan tai rakennuksen ominaisuuksien vuoksi, 
esimerkiksi 
– erittäin vaativa heikkokuntoisten perustusten vahvistami-
nen 
– pohjarakenteiden korjaustyössä käytetään tavanomaises-
ta poikkeavia materiaaleja ja menetelmiä 
– kellaritiloja lisätään tai syvennetään paaluille perustetussa 
rakennuksessa 
– suojellun rakennuksen pohjarakenteiden korjaus- ja muu-
tostyö, joka vaikuttaa suojeltuihin ominaispiirteisiin 
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Taulukko B. 

POHJARAKENTEIDEN SUUNNITTELIJAN PÄTEVYYS-/KELPOISUUSVAATIMUKSET 
Normaali teksti = säädösteksti (Maankäyttö- ja rakennuslaki = MRL) 
Kursivoitu teksti = ympäristöministeriön ohje (Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015)  
Lihavoitu teksti = FISE:n tarkennus   Lihavoitu punainen teksti = FISE:n tarkennus soveltaen PKSRAVA:n tulkintaa 
T (tavanomainen) V ja V+ (vaativa) PV (poikkeuksellisen vaativa)  
MRL 120 e § Erityissuunnittelijan kelpoi-
suusvaatimuksena on tavanomaisessa 
suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnitte-
lutehtävään soveltuva, rakentamisen tai 
tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka on 
vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaa-
van tutkinnon tasoinen, sekä vähintään 
kolmen vuoden kokemus avustamisesta 
vähintään tavanomaisissa suunnittelutehtä-
vissä. 
 
Suorittanut vähintään rakennustekniikan tai 
-tuotannon opintosuunnalla teknikon tut-
kinnon, tai on suorittanut tekniikan kandi-
daatin tutkinnon (180 op), ja tutkintoon tai 
sitä täydentäviin opintoihin on sisältynyt 
pohjarakenteiden suunnitteluun ja toimin-
taan sekä rakennetekniikkaan liittyviä 
opintoja vähintään 30 op, joihin kuuluu 
seuraavien (tai vastaavien) alojen opinto-
suorituksia: 
 
• maamekaniikka, pohjarakennus ja maa-

rakennus väh. 10 op 
• rakenteiden mekaniikka ja rakenteiden 

suunnittelu väh. 10 op 
 
SEKÄ 
 
• on hankkinut kolmen vuoden kokemuksen 

avustamisesta pohjarakenteiden suunnit-
telutehtävissä; 

• korjaus- ja muutostyön suunnittelijalla 
edellä mainitusta kokemuksesta on vähin-
tään vuosi korjaus- tai muutostöiden 
suunnittelutehtävistä. 

 
Kokemuksesta on pääosa hankittu tutkinnon 
suorittamisen jälkeen. 

MRL 120 e § Erityissuunnittelijan kelpoisuusvaa-
timuksena on vaativassa suunnittelutehtävässä 
kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, 
rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu 
korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen kor-
kea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto 
sekä vähintään neljän vuoden kokemus tavan-
omaisista suunnittelutehtävistä ja vähintään 
kahden vuoden kokemus avustamisesta vaativis-
sa suunnittelutehtävissä 
 
Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan 
tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinnon, 
insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon, insinööri 
(AMK) -tutkinnon tai rakennusinsinöörin tutkin-
non,  
ja  
tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on 
sisältynyt pohjarakenteiden suunnitteluun ja 
toimintaan sekä rakennetekniikkaan liittyviä 
opintoja vähintään 40 op, joihin kuuluu seuraa-
vien (tai vastaavien) alojen opintosuorituksia: 
 
V: 
• maamekaniikka, pohjarakennus ja maaraken-

nus väh. 15 op 
V+ 
• maamekaniikka, pohjarakennus ja maara-

kennus väh. 25 op 
 
V ja V+: 
• rakenteiden mekaniikka ja rakenteiden suun-

nittelu väh. 15 op 
 
SEKÄ 
on hankkinut kuuden vuoden kokemuksen pohja-
rakenteiden suunnittelutehtävistä; 
 
kokemus voi sisältää sekä avustamista eri vaati-
vuusluokkien suunnittelutehtävissä että toimi-
mista vastuullisena suunnittelijana tavanomai-
sissa suunnittelutehtävissä; 
 
Väh. 6 vuoden pohjarakenteiden suunnittelu-
kokemus, josta  
väh. 4 vuoden kokemus vähintään tavanomai-
sista suunnittelutehtävistä (vastuullisena tai 
avustavana suunnittelijana)  
ja väh. 2 vuoden kokemus avustamista vaativis-
sa suunnittelutehtävissä.  
 
korjaus- ja muutostyön suunnittelijalla edellä 
mainitusta kokemuksesta on vähintään kaksi 
vuotta korjaus- tai muutostöiden suunnitteluteh-
tävistä. 
 
Kokemuksesta on pääosa hankittu tutkinnon 
suorittamisen jälkeen. 
V: 
• kuten yllä  

 
V+: 
• 4 v. vastuullisena suunnittelijana V-luokan 

kohteissa 
• korjaus- ja muutostöiden pätevyydessä osa 

V+ -suunnittelukokemuksesta tulee olla kor-
jaus- ja muutostöiden suunnittelutehtävistä 

MRL 120 e § Erityissuunnittelijan kelpoisuusvaati-
muksena poikkeuksellisen vaativassa suunnitteluteh-
tävässä on kyseiseen suunnittelutehtävään soveltu-
va, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu 
ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään kuuden 
vuoden kokemus vaativista suunnittelutehtävistä. 
 
Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan tekniikan 
alan diplomi-insinöörin tutkinnon, insinööri (ylempi 
AMK) -tutkinnon,  
ja  
tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on sisälty-
nyt pohjarakenteiden suunnitteluun ja toimintaan 
sekä rakennetekniikkaan liittyviä opintoja vähintään 
45 op, joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) 
alojen opintosuorituksia: 
 
• maamekaniikka, pohjarakennus ja maarakennus 

väh. 30 op 
• rakenteiden mekaniikka ja rakenteiden suunnittelu 

väh. 15 op 
 
SEKÄ 
on hankkinut kuuden vuoden kokemuksen vaativista 
pohjarakenteiden suunnittelutehtävistä; 
 
kokemus voi sisältää sekä avustamista vaativissa ja 
poikkeuksellisen vaativissa suunnittelutehtävissä että 
toimimista vastuullisena suunnittelijana vaativissa 
suunnittelutehtävissä; 
 
Väh. 10 v. pohjarakenteiden suunnittelukokemus, 
josta  
väh. 6 vuoden kokemus vaativista suunnitteluteh-
tävistä tai avustamisesta poikkeuksellisen vaativissa 
tehtävissä,  
sisältäen väh. 4 vuotta vastuullisena suunnittelijana 
toimimista vähintään vaativissa tehtävissä. Koke-
mukseen sisältyy V+ -kohteita. 
 
 
korjaus- ja muutostyön suunnittelijalla edellä maini-
tusta kokemuksesta on vähintään kolme vuotta 
korjaus- tai muutostöiden suunnittelutehtävistä. 
 
Edellä mainittu 6 v. kokemus on hankittu tutkinnon 
suorittamisen jälkeen. 

 


