
Taulukko A.

INFRAKOHTEIDEN POHJARAKENTEIDEN SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS 
PERUSLUOKITUS  
Tavanomainen Vaativa  Poikkeuksellisen vaativa 
Pohjarakenteiden suunnittelu-
tehtävä on tavanomainen, jos 
suunniteltava kohde on kool-
taan pienehkö, sen pohjaraken-
teet ovat teknisiltä ja toimin-
nallisilta vaatimuksiltaan yksin-
kertaiset eikä rakenteen ympä-
ristöstä tai rakennuspaikasta 
aiheudu suunnittelulle erityisiä 
vaatimuksia. Rakenteeseen 
kohdistuu tavanomaisia kuor-
mia. Pohjarakennusmenetel-
mät ovat yksinkertaisia ja käy-
täntöön vakiintuneita. 
Esimerkiksi 
- kallio- tai moreenialueella tai 

karkearakeisten maalajien 
alueella sijaitseva vähäliiken-
teinen tie tai katu, lyhyt silta, 
matala tukimuuri tai kuiva-
tusrakenne 

- taitorakenne voidaan perus-
taa maa- tai kalliovaraisilla 
peruslaatoilla. 

 

Pohjarakenteiden suunnittelutehtävä on vaati-
va, jos: 
1) pohjarakenteiden on täytettävä korkeat 
tekniset tai toiminnalliset vaatimukset suunni-
teltavan rakenteen koon, kuormien, rakenteen 
vaativuuden tai muun ominaisuuden vuoksi; 
taikka 
2) suunniteltavan rakenteen ympäristöstä tai 
rakennuspaikasta aiheutuu suunnittelulle 
erityisiä vaatimuksia.                                                                                                                                                                                                                                 
 
Esimerkiksi  
- rakennuspaikka sijaitsee hienorakeisten tai 

eloperäisten maalajien alueella tai on täy-
temaalla, jonka geoteknisiä ominaisuuksia ei 
tunneta ja niiden selvittäminen on vaativaa 

- rakennuskohteen ympäristövaikutukset 
(kuten vaikutus pohjaveteen) on yleisesti 
käytössä olevilla menetelmiä selvitettävissä 
ja vaikutukset hallittavissa, kohde sijaitsee 
tiiviillä kaupunkialueella tai vastaavalla lii-
kenne-infran alueella 

- rakenteeseen kohdistuu merkittäviä dy-
naamisia kuormia 

- rakennuskohteella toteutuksella voidaan 
vaarantaa liikennöitävän tien, kadun tai ra-
dan vakavuus tai aiheuttaa lisääntyvää kor-
jaustarvetta 

 

Pohjarakenteiden suunnittelutehtävä on poikkeuksel-
lisen vaativa, jos:  
1) pohjarakenteiden on täytettävä poikkeuksellisen 
korkeat tekniset tai toiminnalliset vaatimukset suunni-
teltavan rakenteen koon, kuormien, kohteen vaati-
vuuden tai muun ominaisuuden vuoksi;  
2) suunniteltavan rakenteen ympäristöstä tai raken-
nuspaikasta aiheutuu suunnittelulle ja tehtäville poh-
jatutkimuksille poikkeuksellisia vaatimuksia;  
3) suunnittelu edellyttää uusien tai muutoin erittäin 
vaativien suunnittelu-, laskenta- tai mitoitusmenetel-
mien käyttöä; taikka  
4) suunniteltavan rakenteen mahdollisesta viasta tai 
vauriosta voi aiheutua poikkeukselliselle merkittäviä 
ylläpitokustannuksia tai vakavia vahinkoja ihmisille tai 
ympäristöön.  
 
Rakenne ja rakennuspaikka kuuluvat geotekniseen 
luokkaan GL3 ja pohjarakenteiden tekniset tai toimin-
nalliset vaatimukset ovat poikkeuksellisen korkeat, 
esimerkiksi 
- rakenteisiin kohdistuu erityisen suuria dynaamisia 

tai muutoin erityisen suuria ja poikkeuksellisia 
kuormia 

- rakenne sijoittuu merkittävästi pohjavedenpinnan 
alapuolelle tai naapurirakenteiden perustamistason 
alapuolelle ja se voi vaikuttaa naapurirakenteiden 
vakavuuteen  

- pohjarakenteisiin kohdistuu erittäin voimakas tä-
rinärasitus tai suunniteltava rakenne tai sen toteu-
tus voi aiheuttaa haitallista tärinää  

- rakennuspaikka erittäin tiiviissä kaupunkirakentees-
sa tai muulla alueella, jossa toteutuksesta voi aiheu-
tua merkittävää haittaa (esim. vilkas tie, rata, rata-
piha tai katu) 

- rakennuspaikan alueellinen vakavuus on kyseen-
alainen tai kohteessa on poikkeuksellisista syistä ai-
heutuva sortumavaara 

- pohja- ja kuormitusolosuhteet ovat erittäin epäta-
valliset 

- suunniteltavalle ratkaisulle ei ole suunnitteluohjei-
ta, jolloin edellytetään geotekniikan poikkeukselli-
sen syvällistä hallintaa 

- pohjarakenteille asetetaan poikkeuksellisia vaati-
muksia 

- pohjarakenteiden toteutus edellyttää erityistoi-
menpiteitä, joilla voidaan varmistua rakenteiden 
toiminnasta. 

- suunniteltavan rakenteen mahdollisesta viasta tai 
vauriosta voi aiheutua poikkeuksellisen merkittäviä 
ylläpitokustannuksia              
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Taulukko A2. 

INFRAKOHTEIDEN POHJARAKENTEIDEN SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS –  
ESIMERKKEJÄ 
 
INFRA-
KOHDE 

Tavanomainen Vaativa Poikkeuksellisen vaativa 

 
 
TIET 

- vähäliikenteinen tie kallio- moreeni 
tai karkearakeinen maalajien alu-
eella 

- ei sisällä merkittäviä ympäristövai-
kutuksia 
 

- päätie, jonka suunnitteluun sovelletaan 
yleisesti käytössä olevia menetelmiä ja 
pohjarakenteita/pohjanvahvistuksia. 
Olosuhteet ovat tavanomaista vaati-
vammat 

- muu maantie eloperäisten tai hienora-
keisten maalajien alueella ja jossa 
suunnitellaan käyttötilassa painuvia ra-
kenteita, jotka voivat vaikuttaa merkit-
tävästi tien ylläpitoon 

- hankkeella merkittäviä ympäristövaiku-
tuksia, jotka ovat yleisesti käytössä ole-
villa menetelmillä selvitettävissä ja hal-
littavissa 
 
 

- päätie eloperäisten tai hienorakeisten 
maalajien alueella ja jossa suunnitel-
laan käyttötilassa painuvia rakenteita, 
jotka voivat vaikuttaa merkittävästi tien 
ylläpitoon 

- päätie, jossa käytetään poikkeavia 
pohjarakenneratkaisuja. 

- laajat tiehankkeet, joiden suunnittelus-
sa on hallittava myös poikkeuksellisen 
vaativat kohteet, jotka mahdollisesti 
ilmenevät vasta suunnittelun kuluessa 

- hankkeet, joihin sisältyy kohteita, joi-
den alueellinen vakavuus on kyseen-
alainen tai jonka ympäristövaikutukset 
on merkittäviä kolmansille osapuolille 
 

RAUTA-
TIET 

- rautatie kallio- moreeni tai karkea-
rakeinen maalaji 

- ei sisällä merkittäviä ympäristövai-
kutuksia 

- uusi rata, johon suunnittelussa sovelle-
taan yleisesti käytössä olevia menetel-
miä ja pohjarakenteita 
/pohjanvahvistuksia  

- lisäraiteiden rakentaminen tai korjaus-
kohteet liikennöidyn radan vaikutusalu-
eella   

- hankkeen ympäristövaikutukset yleises-
ti käytössä olevilla menetelmillä selvi-
tettävissä ja hallittavissa 

- olemassa olevan ratapenkereen vaka-
vuuden selvittäminen ja toimenpitei-
den suunnittelu 

- lisäraiteen rakentaminen liikennöidyn 
radan vaikutusalueella, kun kohde on 
eloperäisten tai hienorakeisten maala-
jien alueella 

- laajat ratahankkeet, joiden suunnitte-
lussa on hallittava myös poikkeukselli-
sen vaativat kohteet, jotka mahdollises-
ti ilmenevät vasta suunnittelun kulues-
sa 

- hankkeet joihin sisältyy kohteita, joiden 
alueellinen vakavuus on kyseenalainen 
tai jonka ympäristövaikutukset on mer-
kittäviä kolmansille osapuolille 

- viittaus luokitukseen 
VESI-
VÄYLÄT 
 

- perusluokituksen mukaan - kiinteät merimerkit vedessä tai korkeus 
yli 5 m 

- sulkurakenteet 
- patorakenteet 
- maakanavat karkearakeisten maalajien 

alueella 
- väyläruoppaus 
- kallioleikkaukset väylän vieressä (etäi-

syys < 10 m) 
- kasuuniperustukset 
- eroosiosuojaus voimakkaan virtauksen 

alueella 
- laiturirakenteet, merkittäviä muuttuvia 

hyötykuormia 
- rantamuurit, korkeus yli 3 m 

- kiinteät merimerkit liikkuvan jääkentän 
kuormittamana 

- sulkurakenteet, sulutuskorkeus yli 3 m 
- pysyvät maapatorakenteet, muut padot 

korkeus yli 3 m 
- maakanavat eloperäisten tai hienora-

keisten maalajien alueella, syvyys yli 5 
m 

- dynaamista mitoitusta edellyttävät 
rakenteet 

- kallioleikkaukset väylän vieressä (etäi-
syys < 10 m), korkeus yli 5 m 

- eroosion suuruuden määrittely virtaus-
alueilla 

- muut tilaajan poikkeuksellisen vaativik-
si rakenteiksi määrittelemät 

SILLAT - sillat, joiden jännemitta on alle 6 m 
ja pohjaolosuhteet ja perustami-
nen perusluokituksen mukaiset 
 

ks. perusluokitus ks. perusluokitus 

PAALU-
LAATAT 

-  ks. perusluokitus ks. perusluokitus 

KADUT - kaikki katuluokat kallion tai routi-
mattoman pohjamaan alueella 

- tontti- ja kokoojakatu eloperäisten 
tai hienorakeisten maalajien alu-
eella, pohjamaahan kohdistuva li-
säkuormitus alle 15 kPa 

 

- kaikki katuluokat routivalla tai karkea-
rakeisella pohjamaalla 

- tontti- ja kokoojakaduilla eloperäisten 
tai hienorakeisten maalajien alueella, 
pohjamaahan kohdistuva lisäkuormitus 
alle 30 kPa 

- tuhka-, kuona- ja uusiorakenteiden 

- pääkaduilla eloperäisten tai hienorakeis-
ten maalajien alueella 

- pääkaduilla eloperäisten tai hienorakeis-
ten maalajien alueella ja pohjamaahan 
kohdistuva lisäkuormitus yli 30 kPa 

- tuhka-, kuona- ja uusiorakenteiden 
käyttö yhdessä keventeiden kanssa 
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- ei sisällä merkittäviä ympäristövai-
kutuksia 

 

käyttö 
- keventeiden käyttö 
- hankkeella merkittäviä ympäristövaiku-

tuksia, jotka ovat yleisesti käytössä ole-
villa menetelmillä selvitettävissä ja hal-
littavissa 
 

- pääkatu, jossa käytetään poikkeavia 
pohjarakenneratkaisuja 

- hankkeet, joihin sisältyy kohteita, joiden 
alueellinen vakavuus on kyseenalainen 
tai jonka ympäristövaikutukset on mer-
kittäviä kolmansille osapuolille 

 
 

VESI-
HUOL-
TOJÄR-
JES-
TELMÄT 

- putkijohdot ja vesihuoltojärjestel-
mät kallion tai routimattoman poh-
jamaan alueella 

- eloperäisten tai hienorakeisten 
maalajien alueella alle 2,0 m kai-
vanto tai täyttö, lisäkuormitus 0 
kPa sekä putkihalkaisija du on alle 
400 mm 

- pohjavesipinta kaivutason alapuo-
lella 

 

- putkijohdot ja vesihuoltojärjestelmät 
routivalla tai karkearakeisella pohja-
maalla 

- eloperäisten tai hienorakeisten maala-
jien alueella alle 3,5 m kaivanto tai täyt-
tö, lisäkuormitus alle 5 kPa sekä putki-
halkaisija du on alle 600 mm 

- pohjavesipinta kaivutason yläpuolella 

- putkijohdot ja vesihuoltojärjestelmät, 
sekä pumppaamot hienorakeisten maa-
lajien alueella, jossa yli 3,5 m kaivannot 
tai täytöt. lisäkuormitus yli 5 kPa sekä 
putkihalkaisija du on yli tai 600 mm 

- pohjavesipinta kaivutason yläpuolella 
 
 

Muut infrarakenteet, kuten satamarakenteet, lentokentät, energiahuollon linjat ja rakenteet (mm. tuulivoimalat), tietoliikenteen rakenteet, 
jätteenkäsittely ja kaatopaikat, teollisuuden aluerakenteet, kaivosteollisuuden infrarakenteet, ulkoliikuntapaikat, puisto- ja viheralueet, 
meluesteet, tukimuurit ym. taitorakenteet: sovelletaan perusluokitusta, taulukko A1.  
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Taulukko B. 

INFRARAKENTEIDEN POHJARAKENTEIDEN SUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSVAATIMUKSET 
Tavanomainen suunnittelutehtävä Vaativa suunnittelutehtävä  Poikkeuksellisen vaativa suunnittelutehtävä  
Suorittanut vähintään rakennusteknii-
kan tai -tuotannon opintosuunnalla 
teknikon tutkinnon, tai on suorittanut 
tekniikan kandidaatin tutkinnon (180 
op), ja tutkintoon tai sitä täydentäviin 
opintoihin on sisältynyt pohjarakentei-
den suunnitteluun ja toimintaan sekä 
infrarakentamiseen liittyviä opintoja 
vähintään 30 op, joihin kuuluu seuraa-
vien (tai vastaavien) alojen opintosuo-
rituksia: 
 
• maamekaniikka, pohjarakennus ja 

maarakennus väh. 10 op 
• infrakohteiden suunnittelua (esim. 

tie- ja liikennetekniikkaa, kalliora-
kentamista, vesihuoltotekniikkaa, 
sillanrakennusta, vesirakentamista, 
vesitaloutta ja ympäristögeotekniik-
kaa) yhteensä vähintään 10 op. 

 
SEKÄ 
 
on hankkinut kolmen vuoden koke-
muksen avustamisesta pohjarakentei-
den suunnittelutehtävissä. 
 
Kokemuksesta on pääosa hankittu 
tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan 
tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinnon, 
insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon, insinööri 
(AMK) -tutkinnon tai rakennusinsinöörin 
tutkinnon,  
ja  
tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin 
on sisältynyt pohjarakenteiden suunnitte-
luun ja toimintaan sekä infrarakentami-
seen ja rakennetekniikkaan liittyviä opinto-
ja vähintään 40 op, joihin kuuluu seuraa-
vien (tai vastaavien) alojen opintosuorituk-
sia: 
 
• maamekaniikka, pohjarakennus ja maa-

rakennus väh. 15 op 
• infrakohteiden suunnittelua (esim. tie- ja 

liikennetekniikkaa, kalliorakentamista, 
vesihuoltotekniikkaa, sillanrakennusta, 
vesirakentamista, vesitaloutta ja ympäris-
tögeotekniikkaa) yhteensä vähintään 15 
op. Näistä voidaan korvata rakenteiden 
mekaniikan tai rakenteiden suunnittelun 
opinnoilla enintään 5 op. 

 
SEKÄ 
 
on väh. 6 vuoden pohjarakenteiden suun-
nittelukokemus, josta väh. 4 vuoden koke-
mus vähintään tavanomaisista suunnittelu-
tehtävistä (vastuullisena tai avustavana 
suunnittelijana) ja väh. 2 vuoden kokemus 
avustamisesta vaativissa suunnittelutehtä-
vissä.  
 
Kokemuksena esitettyjen kohteiden tulee 
pääosin olla toteutettuja kohteita. 
 
Kokemuksesta on pääosa hankittu tutkin-
non suorittamisen jälkeen. 

Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan 
tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinnon, 
insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon,  
ja  
tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on 
sisältynyt pohjarakenteiden suunnitteluun ja 
toimintaan sekä infrarakentamiseen ja raken-
netekniikkaan liittyviä opintoja vähintään 45 
op, joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) 
alojen opintosuorituksia: 
 
• maamekaniikka, pohjarakennus ja maara-

kennus väh. 30 op 
• infrakohteiden suunnittelua (esim. tie- ja 

liikennetekniikkaa, kalliorakentamista, vesi-
huoltotekniikkaa, sillanrakennusta, vesira-
kentamista, vesitaloutta ja ympäristögeotek-
niikkaa) yhteensä vähintään 15 op. Näistä 
voidaan korvata rakenteiden mekaniikan tai 
rakenteiden suunnittelun opinnoilla enintään 
5 op. 

 
SEKÄ 
 
on väh. 10 v. pohjarakenteiden suunnitteluko-
kemus, josta väh. 6 vuoden kokemus vaativista 
suunnittelutehtävistä tai avustamisesta poik-
keuksellisen vaativissa tehtävissä, sisältäen 
väh. 4 vuotta vastuullisena suunnittelijana 
toimimista vähintään vaativissa tehtävissä.  
 
Edellä mainittu 6 v. kokemus on hankittu tut-
kinnon suorittamisen jälkeen.  
 
Kokemuksena esitettyjen kohteiden tulee 
pääosin olla toteutettuja kohteita. 
 

 


