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Missä mennään?

• MRL:n muutos 41/2014
– Sovelletaan 1.9.2014 alkaen kaikkiin tilanteisiin

• Asetukset kantavista rakenteista ja pohjarakenteista
– Sovelletaan 1.9.2014 jälkeen sisään jätettäviin lupiin.

• Asetuksia ja ohjeita ministeriön valmistelussa
– Suunnittelijoiden ja työnjohdon tehtävien vaatimusluokan määräytymisestä
– Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksista

• Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen jo arkipäivää?
• Lupapiste.fi
• Pksrava.fi
• Kosteudenhallinnan merkitys
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Lakimuutoksen vaikutukset
Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja kelpoisuudet
Suunnittelijoiden ilmoittaminen
Työnjohtotehtävien vaativuusluokat ja kelpoisuudet
Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan
hakemus
Katselmusnimikkeet
Katselmuksilla läsnä olevat
Loppukatselmuksen toimittaminen
Lomakkeet

•
• Myös rakentamismääräyskokoelman rakenne muuttuu sitä

mukaa, kun asetukset ja ohjeet uudistuvat.
Vanha jaottelu A-, …G- sarja poistuu.
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Suunnittelutehtävien vaativuusluokat

C

B

AA

A

Vähäinen

Tavanomainen

Poikkeuksellisen vaativa

Vaativa

Vanha luokitus (esim. RAK-suunn.) Uusi luokitus (mrl)
VAATIVUUSLUOKKA

”Tämän lain voimaantullessa
kelpoisuusvaatimukset
täyttävänä suunnittelijana ja
työnjohtajana pidetään myös
henkilöä, joka on ennen tämän
lain voimaantuloa
rakennusvalvontaviranomaisen
vastaaviin erittäin vaativiin
tehtäviin hyväksymä ja jolla
voidaan näin katsoa olevan
tehtävän vaatimat edellytykset.”

Ylempi korkeakoulututkinto
4 v. suunn.kokemusta
+ Näyttöä osallistumisesta AA –

luokan suunnittelutehtäviin

4 v. suunn.kokemusta
+ Näyttöä osallistumisesta AA –

luokan suunnittelutehtäviin

2 v. suunn.kokemusta
+ Näyttöä osallistumisesta A-luokan

suunnittelutehtäviin

2 v. suunn.kokemusta
+ Näyttöä osallistumisesta A-luokan

suunnittelutehtäviin

6 v. vaativia suunnittelutehtäviä6 v. vaativia suunnittelutehtäviä

4 v. tavanomaisia
suunnittelutehtäviä
+ 2 v. avustamista vaativissa

suunnittelutehtävissä

4 v. tavanomaisia
suunnittelutehtäviä
+ 2 v. avustamista vaativissa

suunnittelutehtävissä

3 v. avustamista tavanomaisissa
suunnittelutehtävissä
3 v. avustamista tavanomaisissa
suunnittelutehtävissä Pientalot



Rakennustyön johtotehtävien
vaativuusluokat

”Rakennustyön johtotehtävät jaetaan vaativuusluokkiin rakennuksen ja
tilojen käyttötarkoituksen, rakennussuojelun, rakennuksen koon,
rakennusfysikaalisten ja terveydellisten ominaisuuksien, kuormitusten ja
palokuormien, suunnittelumenetelmien, kantavien rakenteiden
vaativuuden, ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten
sekä rakentamisolosuhteiden ja työnsuorituksessa käytettävien
menetelmien perusteella.

Vaativuusluokat ovat vaativa työnjohtotehtävä, tavanomainen
työnjohtotehtävä sekä vähäinen työnjohtotehtävä

…työnjohtotehtävän vaativuusluokka voi olla poikkeuksellisen vaativa.
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Rakennustyön johtotehtävien vaativuusluokat
Vaativuusluokkien nimitykset, rajaukset ja
kelpoisuusvaatimukset muuttuvat:
• Poikkeuksellisen vaativa työnjohtotehtävä

• Vaativa työnjohtotehtävä

• Tavanomainen työnjohtotehtävä

• Vähäinen työnjohtotehtävä

• Ohjetaulukkoluonnoksissa ei ole yksityiskohtaista mainintaa
vaaditusta  kokemusvuosien määrästä.

• KorkeakoulututkintoYli 12 krs (puurak yli 5 krs ?), yli 10000 m2 ?
Sairaala, liike, liikenneterminaali, suuri kauppakeskus tai  urheiluhalli ?

Yli 2 krs, yli 300 m2 ?
Asuinkerrostalo, oppilaitos, päiväkoti, terveyskeskus, pieni kauppakeskus tai
urheiluhalli ?

Maks. 2 krs, maks. 300 m2 ?
Omakotitalo, loma-asunto, saunarakennus ?
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Vastaavan työnjohtajan hakemus
Vastaavan työnjohtajan hyväksymistä koskeva hakemus

122d§
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava
rakennusvalvontaviranomaiselta vastaavan työnjohtajan
hyväksymistä ennen rakennustyön aloittamista.

• Esim Helsingin nettisivuilla valtakirja-malli työnjohtajalle

• Vastaavaa työnjohtajaa koskevaan hakemukseen on
liitettävä kirjallinen ilmoitus, jossa työnjohtaja sitoutuu
vastuuvelvollisena johtamaan rakennustyötä.

• Sama koskee erityisalojen vastaavia työnjohtajia
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Katselmusnimikkeet
Rakennusluvassa määrättäviä katselmuksia voivat olla

• Rakennuksen paikan merkitseminen
• Sijaintikatselmus
• Pohjakatselmus
• Rakennekatselmus
• Lämpölaitteiden katselmus
• Vesilaitteiden katselmus

(= Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden
katselmus)

• Ilmanvaihtolaitteiden katselmus
• Loppukatselmus

Katselmuksia voidaan toimittaa vaiheittain tai niitä voidaan yhdistää
rakennusvalvontaviranomaisen tekemän harkinnan mukaan.
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Loppukatselmus
Perustuu rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitukseen

153 §:
”Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun
rakennushankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut
rakennusvalvontaviranomaiselle, että:…”

• Kirjallinen ilmoituslomake (esim. Helsingin nettisivuilla)
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Katselmuksilla läsnä olevat
MRL 150§

” rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan
sekä vastaavan  työnjohtajan on oltava läsnä
katselmuksessa”

• Yleensä myös kyseisen erityisalan vastaava työnjohtaja
• Rakennushankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa yleensä

kirjallisesti henkilöt, jotka voivat edustaa ryhtyvää
katselmuksilla.

• Esimerkiksi aloituskokouspöytäkirjaan tehtävä kirjaus



Asetus kantavista rakenteista

• sovelletaan rakennusten kantavien ja jäykistävien rakenteiden
suunnitteluun ja toteutukseen, rakenteiden korjaus- ja muutostyöhön
sekä rakenteiden rakenteellisten vahvistusten suunnitteluun ja
toteutukseen.

• sovelletaan myös rakennelmien ja käyttöturvallisuuden kannalta
merkittävien rakenteiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä niiden
korjaus- ja muutostyöhön, kun niiden mahdollisesta vauriosta voi
aiheutua vaaraa henkilöturvallisuudelle.

Eli myös pientaloihin



Asetus kantavista rakenteista

• Rakennuksen kantavia ja jäykistäviä rakenteita koskevat olennaiset
tekniset vaatimukset täyttyvät, kun rakenteet suunnitellaan ja to-
teutetaan eurokoodien sekä niitä koskevien ympäristöministeriön
asetuksina annettujen kansallisten valintojen mukaan.

Jos käytetään jotain muuta mitoitustapaa:
• tulee osoittaa rakennusvalvontaviranomaiselle (rakennus-

valvontaviranomaisen niin edellyttäessä), että suunnittelu ja toteutus
johtaa rakenteiden lujuuden ja vakauden, käyttökelpoisuuden ja
käyttöiän kannalta olennaisten teknisten vaatimusten täyttymiseen.



Asetus kantavista rakenteista
(Uusia?) käsitteitä
• Rakenteiden toteutusasiakirjat

– laskelmat, piirustukset, työselostus, laadittu rakenteiden kuntotutkimus sekä
mahdolliset muut tarvittavat selvitykset.

– Jos suunnittelussa ja toteutuksessa käytetään eurokoodia, toteutuseritelmä
katsotaan toteutusasiakirjaksi.

• Rakennesuunnitelmien tarkastussuunnitelma
– laajuus seuraamusten vakavuuden mukaan
– rakennesuunnitelmat tarkastetaan ennen niiden toimittamista rakennusvalvon-

taviranomaiselle (!)
– kohdistuu laskelmiin, piirustuksiin ja tekstiasiakirjoihin sekä suunnittelijan

tuottamiin muihin suunnitelmatietoihin.

• Rakenteiden toteutuksen työsuunnitelma
• Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet
• Käyttöikä määritettävä



Toivottavasti jo tuttua (?)
www.pksrava.fi

mm.
• Palotulkintoja
• Rakennustuotteiden kelpoisuuden toteamisesta
• Asuinrakennuksen ilmanpitävyys
• Palautelomake



Rakennustuotteiden kelpoisuuden
toteaminen

http://www.hel.fi/hki/Rakvv/fi/Asiakasohjeet/Ohjeet
=> Rakennutuotteiden kelpoisuuden toteaminen

• CE-merkintä
– jos harmonisoitu tuotestandardi tai
– Rakennustuotteella eurooppalainen tekninen arviointi ETA

• Tyyppihyväksyntä
– Mahdollinen kun rakennustuotteella on tyyppihyväksyntäasetus

• Varmennustodistus
– Rakennustuotteella päteväksi todettu toimielin niitä myöntämään

• Valmistuksen laadunvalvonta
– Rakennustuotteella päteväksi todettu toimielin niitä myöntämään

• Rakennuspaikkakohtaiset selvitykset



Kiitos


