
Taulukko A. 

KALLIORAKENTEIDEN SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUS /UUDIS- JA KORJAUSRAKENTA-
MINEN  
 
T (Tavanomainen) V ja V+ (Vaativa)  PV (Poikkeuksellisen vaativa) 
 
Maanalainen kalliotila: 
• keskimääräinen kalliolaatu 

on kohtalainen 
tai  

• kalliokaton paksuus (pl. 
ajotunnelit) on enemmän 
kuin jännevälin puolikas 

tai 
• kalliotilan tiiveysvaatimus on 

A 
tai 
• kalliotilan jänneväli alle 15 

metriä 
tai 
• holvikorkeus alle 20 metriä 

pohjasta mitattuna (syven-
nyksiä ei huomioida) 

   tai 
• normaalit väestönsuojavaa-

timukset. 
 
Luvanvaraiset rakennus-
kaivannot: 
• seinämäkorkeus H on 5…15 

metriä 
• tai 
• kallioleikkausten reunamille 

kohdistuvat perustuskuor-
mat tai kaivantojen tuennois-
ta johtuvat kuormat ovat ta-
vanomaisia 

   tai 
• pohjaveden pinnankorkeu-

den haitallinen aleneminen 
ei ole sallittu 

 
Teihin, katuihin ja ratoihin 
liittyvät kallioleikkaukset tai 
kaivannot: 
• kallioavoleikkauksen seinä-

mäkorkeus on yli 2m ja alle 
10 m ja se on taitorakenne 
(ks. tarkemmin Liikenneviras-
ton ohje 17/2013 kohta 
2.3.2) 

tai 
• seinämäkorkeus H on 5…10 

metriä 
tai 
• kallioleikkausten reunamille 

kohdistuvat perustuskuor-
mat tai kaivantojen tuennois-
ta johtuvat kuormat ovat ta-
vanomaisia 

   tai 
• pohjaveden pinnankorkeu-

den haitallinen aleneminen 
ei ole sallittu 
 

 

V: 
Maanalainen kalliotila: 
• valtaosa kalliolaadusta heikkoa tai varsin heikkoa 
tai 
• kalliorakenteiden on täytettävä korkeat tekniset tai toiminnalliset vaati-

mukset 
tai 
• kalliokaton paksuus on merkittävällä matkalla vähemmän kuin jännevälin 

puolikas 
tai 
• kalliotilan tiiveysvaatimus on AA 
tai 
• kalliotilan jänneväli on pääosin 15…25 metriä 
tai 
• holvikorkeus on pääosin 20…30 metriä pohjasta mitattuna (syvennyksiä ei 

huomioida) 
 
Luvanvaraiset rakennuskaivannot: 
• seinämäkorkeus H on 15…25 metriä 
tai 
• kalliokaivannon ympäristöstä aiheutuu suunnittelulle erityisiä vaatimuk-

sia. 
 
Teihin, katuihin ja ratoihin liittyvät kallioleikkaukset tai kaivannot: 
• kallioavoleikkauksen seinämäkorkeus on 10 – 20 m ja kalliolaatu edellyt-

tää erillisen lujitusrakenteen ja kallioavoleikkaus on taitorakenne (ks. tar-
kemmin Liikenneviraston ohje 17/2013 kohta 2.3.2). 

tai 
• kaivanto rajoittuu välittömästi liikenneväylään 
tai 
• kalliokaivannon tai leikkauksen ympäristöstä aiheutuu suunnittelulle 

erityisiä vaatimuksia (mukaan lukien leikkauksen pysyvyys käyttötilassa) 
 
V+: 
Maanalainen kalliotila: 
• kuormitukset ylittävät VSS-kuormitukset ja kalliokattopaksuus on vä-

hemmän kuin jännevälin puolikas 
tai 
• kalliotilan jänneväli on pääosin 25…30 metriä 
tai 
• jänneväliltään ≥10 m leveän kalliotilan kalliokaton paksuus on merkittä-

vällä matkalla vähemmän kuin jännevälin puolikas 
tai 
• kallion lujuusominaisuudet ovat poikkeuksellisen heikot suhteessa jänni-

tystilaan ja kalliotilan mittoihin 
tai 
- holvikorkeus on pääosin >30 metriä pohjasta mitattuna (syvennyksiä ei 
huomioida) 
 
Luvanvaraiset rakennuskaivannot: 
• seinämäkorkeus H on >25 metriä 

tai 
• kaivanto rajoittuu välittömästi monikerroksiseen toimisto-, liike- tai tuo-

tantorakennukseen tai rakennushistoriallisesti merkittävään rakennuk-
seen, jonka kuormat kohdistuvat kaivannon reunoille, pohjavedenpinnan 
haitallinen alenemisen ei ole sallittu  

 
Teihin, katuihin ja ratoihin liittyvät kallioleikkaukset tai kaivannot: 
• kallioavoleikkauksen seinämäkorkeus on 20 – 30 m ja kalliolaatu edellyt-

tää erillisen lujitusrakenteen ja kallioavoleikkaus on taitorakenne (ks. tar-
kemmin Liikenneviraston ohje 17/2013 kohta 2.3.2). 

 
Maanalainen kalliotila: 
• jänneväliltään ≥10 m leveässä 

kalliotilassa on kalliolaatu mer-
kittävässä määrin heikkoa tai 
sitä huonompaa  

tai 
• rakennuspaikka erittäin tiiviissä 

kaupunkiympäristössä ja lisäksi 
kalliokaton paksuus tai etäisyys 
olemassa olevaan kalliotilaan 
on pääosin alle puolet pie-
nemmän tilan jännevälistä 

tai 
• jänneväliltään ≥ 10 m leveässä 

kalliotilassa on merkittävä 
määrä kohtia, joissa kallioka-
ton paksuus on poikkeukselli-
sen ohut (< jänneväli/3) 

tai 
• kalliotilan jänneväli on pääosin 

yli 30 metriä. 
     
 
Teihin, katuihin ja ratoihin liitty-
vät kallioleikkaukset tai kaivan-
not: 
• kallioavoleikkauksen seinämä-

korkeus on yli 30 m ja kalliolaa-
tu edellyttää erillisen lujitusra-
kenteen ja kallioavoleikkaus on 
taitorakenne (ks. tarkemmin 
Liikenneviraston ohje 17/2013 
kohta 2.3.2). 
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Taulukko B. 

KALLIORAKENTEIDEN SUUNNITTELIJAN PÄTEVYYS-/KELPOISUUSVAATIMUKSET 
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 kalliotekniik-
kaan sekä rakennetekniikkaan liittyviä 
opintoja vähintään 30 op, joihin kuuluu 
seuraavien (tai vastaavien) alojen 
opintosuorituksia: 
 
• kalliotekniikka, kalliomekaniikka ja 

rakennusgeologia väh. 10 op 
• rakennetekniikka käsittäen lujuus-

opin, betonitekniikan, rakenteiden 
mekaniikan ja betonirakenteiden 
suunnittelun opintoja väh. 10 op 

 
SEKÄ 
 
• on hankkinut kolmen vuoden koke-

muksen avustamisesta kallioraken-
teiden suunnittelutehtävissä; 

 
Kokemuksesta vähintään 2/3 on han-
kittu vaadittavan opintopistemäärän 
suorittamisen jälkeen. 

Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan 
tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkin-
non, insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon, 
insinööri (AMK) -tutkinnon tai rakennusin-
sinöörin tutkinnon,  
ja  
tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin 
on sisältynyt kalliotekniikkaan sekä raken-
netekniikkaan liittyviä opintoja vähintään 
40 op, joihin kuuluu seuraavien (tai vastaa-
vien) alojen opintosuorituksia: 
 
V: 
• kalliotekniikka, kalliomekaniikka ja ra-

kennusgeologia väh. 25 op 
 
V+: 
• kalliotekniikka, kalliomekaniikka ja ra-

kennusgeologia väh. 25 op 
 
V ja V+: 
• rakennetekniikka käsittäen lujuusopin, 

betonitekniikan, rakenteiden mekaniikan 
ja betonirakenteiden suunnittelun opin-
toja väh. 10 op 

 
SEKÄ 
 
V: 
• on hankkinut vähintään 6 vuoden kallio-

rakenteiden suunnittelukokemuksen si-
sältäen louhinta-, lujitus- ja tiivistyssuun-
nittelua. Kokemuksesta vähintään 4 
vuotta tulee olla vähintään tavanomaisis-
ta suunnittelutehtävistä (vastuullisena tai 
avustavana suunnittelijana) ja vähintään 
2 vuoden kokemus avustamista V -
vaativuusluokan suunnittelutehtävissä 
vastuullisen suunnittelijan alaisuudessa 
toimimisesta. 
 
V+: 

• on hankkinut vähintään 6 vuoden kallio-
rakenteiden suunnittelukokemuksen si-
sältäen louhinta-, lujitus- ja tiivistyssuun-
nittelua. Kokemuksesta vähintään 4 
vuotta tulee olla vähintään vaativista 
suunnittelutehtävistä (vastuullisena tai 
avustavana suunnittelijana) ja vähintään 
2 vuoden kokemus avustamista V+ -
vaativuusluokan suunnittelutehtävissä 
vastuullisen suunnittelijan alaisuudessa 
toimimisesta. 

 
Kokemuksena esitettyjen kohteiden tulee 
pääosin olla toteutettuja kalliorakennus-
kohteita ja niiden tulee olla pääosin kovan 
ja kiteisen kallion alueelle rakennettuja 
maanalaisia tiloja. Kaivosten suunnittelua 
voidaan hyväksyä enintään 1/3 vaaditusta 
kokemuksesta. 
 
Kokemuksesta vähintään 2/3 on hankittu 
tutkinnon ja vaadittavan opintopistemää-
rän suorittamisen jälkeen. 

Suorittanut kalliotekniikan, georakentamisen  
tai muun suunnittelualaan soveltuvan teknii-
kan alan diplomi-insinöörin tutkinnon, insinööri 
(ylempi AMK) -tutkinnon,  
ja  
tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on 
sisältynyt kalliotekniikkaan sekä rakennetek-
niikkaan liittyviä opintoja vähintään 45 op, 
joihin kuuluu seuraavien (tai vastaavien) alojen 
opintosuorituksia: 
 
• kalliotekniikka, kalliomekaniikka, rakennus-

geologia ja maamekaniikka väh. 35 op 
• rakennetekniikka käsittäen lujuusopin, beto-

nitekniikan, rakenteiden mekaniikan ja beto-
nirakenteiden suunnittelun opintoja väh. 10 
op 

 
SEKÄ 
 
• on hankkinut vähintään 10 vuoden kalliora-

kenteiden suunnittelukokemuksen sisältäen 
louhinta-, lujitus- ja tiivistyssuunnittelua. Ko-
kemuksesta vähintään 6 vuotta tulee olla 
V+ -vaativuusluokan suunnittelutehtävistä tai 
avustamisesta poikkeuksellisen vaativa -
vaativuusluokan tehtävissä, sisältäen vähin-
tään 4 vuotta vastuullisena suunnittelijana 
toimimista vähintään V+ -vaativuusluokan 
tehtävissä ja muu huomioitava suunnittelu-
kokemus tulee olla vastuullisen suunnitteli-
jan alaisuudessa toimimisesta.  

 
Kokemuksena esitettyjen kohteiden tulee 
pääosin olla toteutettuja kalliorakennuskohtei-
ta V+ tai PV -luokan kohteista ja niiden tulee 
olla pääosin kovan ja kiteisen kallion alueelle 
rakennettuja maanalaisia tiloja. Kaivosten 
suunnittelua voidaan hyväksyä enintään 1/3 
vaaditusta kokemuksesta. 
 
Edellä mainittu 6 v. kokemus on hankittu tut-
kinnon suorittamisen jälkeen. 
 
 

 


