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RAKENNUKSEN SUUNNITTELIJAT JA 
SUUNNITELMAT 
 

 
 
 
OHJE            Tammikuu 2003 
 
 
YLEISTÄ 
 
Ympäristöministeriön rakennusten  
suunnittelijoita ja suunnitelmia koskevat uudet määräykset ja ohjeet (Rakentamismääräyskokoelman osa A 2) ovat 
tulleet voimaan 1.7.2002. Niiden tavoitteena on täydentää maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa annet-
tuja vaatimuksia rakennushankkeen suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa. 
 
Tällä ohjeella tarkennetaan edelleen vastuurajojen määrittelyä mm. rakennushankkeeseen ryhtyvän velvoitteiden ja 
pääsuunnittelijan tehtävien osalta. Suunnittelutehtävän vaativuuden ja suunnittelijan kelpoisuuden määrittelyä lähes-
tytään lisäämällä luokitteluun paikallinen näkökulma. Ohjeen yleisenä tavoitteena on suunnitelmien laadun paranta-
minen ja rakennusvirheiden vähentäminen. Tämän perusteella on katsottu aiheelliseksi liittää ohjeeseen myös oma 
pientalojen rakennushankkeita käsittelevä lukunsa. 
 
Ohjeeseen on otettu lihavoituina mukaan ne maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä RakMK:n osan A 2 
määräykset, joita on erityisesti haluttu korostaa tai tulkita. Määräykset ja ohjeet kokonaisuudessaan on syytä lukea 
rakentamismääräyskokoelmasta. Ohjeen laatimisen rinnalla on uusittu rakennuslupahakemuksiin liitettävä lomake 
”Selvitys suunnittelutehtävän vaativuudesta ja suunnittelijoiden pätevyydestä” A 2:n taulukoiden luokittelua vastaa-
vaksi. 
 
RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN HUOLEHTIMISVELVOLLISUUS 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan raken-
tamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen 
vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 119 §) 
 
Rakennuslupaa edellyttävään hankkeeseen ryhtyvän tulee pääsuunnittelijan avustuksella neuvotella suunnitelman 
lähtökohdista, suunnittelutehtävien vaativuudesta ja suunnittelijoiden nimeämisestä rakennusvalvontaviranomaisen 
kanssa käytävissä ennakkoneuvotteluissa. Hankkeeseen ryhtyvällä ei itsellään tarvitse olla maankäyttö- ja rakennus-
lain vaatimia edellytyksiä, mutta hänen tulee täyttää huolehtimisvelvollisuutensa palkkaamalla käyttöönsä riittävän 
määrän asiantuntijoita. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän vaativuutta 
vastaavasti pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat. (2.1 Määräys) 
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Suunnittelijat ilmoitetaan rakennuslupaa koskevassa hakemuksessa. Ilmoitettujen suunnittelijoiden tulee 
olla luonnollisia henkilöitä, jotka ovat suostuneet tehtävään. Ilmoitus tehdään kirjallisesti, ja siinä on mainit-
tava tarvittavat tiedot suunnittelijan pätevyyden osoittamiseksi. (2.2 Määräys) 
 
Suunnittelua aloitettaessa rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee pääsuunnittelijaa apuna käyttäen selvittää 
rakennushankkeen vaatimat ja riittävät tosiasialliset edellytykset hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen 
sekä huolehtia rakennussuunnittelun ja erikoisalojen suunnittelun tarpeen määrittelemisestä. (2.4 Määräys) 
 
Suunnittelijat ja suunnittelutehtävien RakMK:n osan A 2 ohjetaulukon 4.2 mukaiset vaativuusluokat ilmoitetaan kirjal-
lisesti rakennusvalvontaviraston lomakkeella ”Selvitys suunnittelutehtävän vaativuudesta ja suunnittelijoiden päte-
vyydestä”. Ilmoitettuja henkilöitä tulee olla vain yksi kutakin tehtävää varten. Pääsuunnittelija tulee nimetä kaikissa 
rakennuslupaa vaativissa hankkeissa. 
 
Pääsuunnittelijan lisäksi ilmoitettavia suunnittelijoita ovat rakennussuunnittelija sekä erityissuunnittelun kokonaisuu-
desta vastaavat suunnittelijat (yleensä rakenne- ja LVI-suunnittelijat). Suurissa hankkeissa on tarpeen ilmoittaa myös 
muita erityissuunnittelijoita kuten pohjarakenne-, paloturvallisuus- tai akustinen suunnittelija sekä jakaa LVI-
suunnittelu kvv- ja iv-suunnittelutehtäviin. 
 
Rakennuslupahakemuksen käsittelyssä ei ole kysymys pelkästään luvan myöntämisen edellytysten täyttymisestä, 
vaan koko rakennushankkeen onnistumisen edellytysten tarkastelusta. Tämän nojalla rakennusvalvontaviranomai-
nen voi edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyneeltä selvitystä mm. hankkeen suunnittelu- ja toteutusaikataulusta, 
suunnittelijoiden tehtäväjaosta, suunnittelun koordinoinnista ja rakennusaikaisesta työn toteutuksen valvonnasta. 
Viime kädessä toteutusvaiheen järjestelyt käydään läpi aloituskokouksen yhteydessä. 
 
SUUNNITTELIJOIDEN TEHTÄVÄT JA VASTUU 
 
Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaava pätevä hen-
kilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka 
täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija). (Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 § 2 mom) 
Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudes-
ta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. (3.1.1 Mää-
räys) 
 
Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ja vaativuuden 
edellyttämällä tavalla huolehtia siitä, että käytettävissä ovat tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidat-
tomat ja ajan tasalla, sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon, sekä huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yh-
teistyön järjestämisestä. (3.1.2 Määräys) 
 
Pääsuunnittelijan tulee lisäksi osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen ja 
osaltaan huolehtia, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuiksi. (3.1.3 Määrä-
ys) 
 
Pääsuunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitä, että rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunnitelmat ja selvityk-
set on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden mukaisesti (3.1.4 Määräys) 
 
Pääsuunnittelijan koordinointitehtävän tarkoituksenmukainen hoitaminen edellyttää, että hän on rakennushankkees-
sa mukana koko sen kestämisen ajan, aina hankesuunnitelman laadinnasta loppukatselmukseen saakka. Tämä 
edellyttää myös riittävää läsnäoloa rakennusvalvontaviranomaisen kanssa käytävissä ennakkoneuvotteluissa ja työ-
maalla aina aloituskokouksesta lähtien. 
 
Suunnittelijan tulee laatia rakentamista varten tarvittava vastuullaan oleva suunnitelma niin, että sillä voi-
daan osoittaa suunnittelulle ja rakentamiselle asetettujen vaatimusten täyttyminen. 
 
Suunnittelijan tulee vastuullaan olevan suunnittelutehtävän osalta huolehtia, että hänellä ovat käytettävis-
sään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot. (3.2.1 Määräys) 
 
Suunnittelun lähtötietojen selvittäminen on sen suunnittelijan tehtävänä ja vastuulla, jonka suunnittelualaa selvitys 
koskee. Esimerkiksi muutos-, korjaus- ja lisärakentamishankkeissa voimassa olevien asemakaava- ja lupatietojen 
hankkiminen on oleellinen osa rakennussuunnittelijan työtä. Helsinkiin rakennettujen rakennusten piirustuksiin ja 
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muihin lupa-asiakirjoihin voi tutustua rakennusvalvontaviraston arkistossa, jossa säilytetään hyväksytyn lupapäätök-
sen yhteydessä syntyneet asiakirjat, vahvistetut piirustukset ja erityispiirustukset. 
 
Erikoisalan kokonaisuudesta vastaavan suunnittelijan (vastaava erityissuunnittelija) on oman suunnittelu-
tehtävänsä lisäksi huolehdittava siitä, että erillistehtävinä laaditut rakenteiden, rakennusosien tai järjestel-
mien suunnitelmat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden. (3.2.2 Määräys) 
 
Vastaavan erityissuunnittelijan tulee nimikirjoituksellaan varmentaa kaikki suunnittelualaansa kuuluvat suunnitelmat. 
 
SUUNNITTELUTEHTÄVIEN VAATIVUUS 
 
Rakennusvalvontaviranomainen toteaa rakennuslupakohtaisesti suunnittelutehtävän vaativuuden suhteessa 
rakennushankkeen ominaisuuksiin ja ympäristön asettamiin vaatimuksiin rakentamiselle. Tältä pohjalta ra-
kennusvalvontaviranomainen arvioi tehtävän vaativuutta suhteessa suunnittelijan pätevyyteen, johon kuulu-
vat suunnittelijan suorittama tutkinto ja muut opintosuoritukset sekä kokemus ja näytöt asianomaisella 
suunnittelualalla. (4.1.2 Määräys) 
 
ARK- rakennussuunnittelutehtävän vaativuuden määrittely jättää RakMK:n osan A 2 taulukossa 4.2.1 paljon sijaa 
paikkakuntakohtaisille eroille. Rakennussuunnittelutehtävän vaativuuteen vaikuttavat kaupunkikuvalliset, arkkiteh-
toniset ja toiminnalliset lähtökohdat. Suunnittelutehtävän vaativuutta ei voida aukottomasti luokitella rakennustyypeit-
täin tai kaupunginosittain, vaan esimerkiksi ympäristö- ja suojelukysymykset lisäävät tehtävän vaativuutta. 
 
AA-vaativuusluokkaan sijoitetaan lähtökohtaisesti pääosa kantakaupungin (kaupunginosat 1-27) rakennussuunnitte-
lutehtävistä (hallintorakennukset, kirkot, yliopiston laitokset, sairaalat, museot, teatterit, liikekeskukset, liikennease-
mat, urheilu- ja liikuntarakennukset sekä niiden oleelliset muutos- ja korjaushankkeet). AA-luokkaan kuuluvat lisäksi 
suojelurakennusten julkisivumuutoksia, hissejä ja ullakkoasuntoja koskevat hankkeet sekä alueellisten suojelukoh-
teiden merkittävät lisä- ja täydennysrakennushankkeet. Erityisen vaativaan ympäristöön (esim. kantakaupunki, Kulo-
saari, Munkkiniemi) suunniteltavat asuinkerrostalot, liike- ja toimistotalot, hoitolaitokset sekä majoitus- ja kouluraken-
nukset sijoitetaan myös AA-luokkaan. 
 
A-vaativuusluokkaan kuuluvat normaalin vaativuustason ympäristöön tai rakennuspaikalle (esikaupunkialueet yleen-
sä) suunniteltavat asuinkerrostalot, liike- ja toimistotalot, majoitus-, koulu- ja päiväkotihankkeet, tuotanto- ja varasto-
rakennukset, hoitolaitokset, urheiluhallit sekä vaativaan ympäristöön sijoittuvat rivitalot ja pientalot (esim. Kulosaari, 
Lauttasaari, Lehtisaari, Marjaniemi). 
 
B-vaativuusluokka on vähimmäistaso normaalien rivi- ja pientalojen sekä pienehköjen varastohallien suunnitteluteh-
täville. 
 
C- vaativuusluokkaan kuuluvat esim. omaan käyttöön suunnitellut kevyet rakennelmat ja vähäiset muutokset pienta-
lon tila- julkisivu- ja pihajärjestelyissä. 
 
Kaupunkitilaan ja sen valaisemiseen, kadun kalusteisiin, mainoslaitteisiin sekä pihajärjestelyihin liittyvien suunnittelu-
tehtävien vaativuus ja suunnittelijalta vaadittava pätevyys määräytyvät ympäristöstä lähtevin kaupunkikuvallisin pe-
rustein. 
 
RAK- rakennesuunnittelutehtävän vaativuusluokat on kattavasti määritelty A 2:n ohjetaulukossa 4.2.3 ”Rakenne-
suunnittelutehtävän vaativuus”. Rakennesuunnitelmien esittelyn tai viimeistään aloituskokouksen yhteydessä voi-
daan suunnittelutehtävän vaativuutta vielä tarkistaa. 
 
LVI- suunnittelutehtävien (iv- ja kvv) vaativuusluokat voidaan tarvittaessa selvittää rakennusvalvonnan kanssa käy-
tävissä ennakkoneuvotteluissa, kuitenkin viimeistään aloituskokouksessa. 
 
SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUDEN ARVIOINTI 
 
Rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla asianomaiseen suunnittelutehtävään so-
veltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen korkea-asteen tai 
sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä. 
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Pienehkön tai teknisiltä ominaisuuksiltaan tavanomaisen rakennuksen tai teknisen järjestelmän suunnitteli-
jana voi hankkimaansa kokemusta vastaavasti toimia myös henkilö, joka on suorittanut talonrakennuksen 
tai asianomaisen erityisalan opintosuunnalla teknikon tai sitä vastaavan aikaisemman tutkinnon.  
 
Vaativuudeltaan vähäisenä pidettävässä suunnittelutehtävässä voi toimia myös henkilö, jolla ei ole tarkoitet-
tua tutkintoa, mutta jolla voidaan katsoa olevan rakennuskohteen tai suunnittelutehtävän laatu ja laajuus 
huomioon ottaen riittävä osaaminen. (Maankäyttö- ja rakennusasetus 48 §) 
 
Suunnittelijan koulutus ja kokemus yhdessä muodostavat suunnittelijan pätevyyden. Vaadittava kelpoisuus 
määräytyy suunnittelijan riittävästä pätevyydestä suhteessa kulloisenkin suunnittelutehtävän vaativuuteen. 
(4.1.1 Määräys) 
 
Suunnittelijapätevyydet määritellään RakMK:n A 2:n kohdan 4.2 ohjetaulukoissa. Suunnittelijan kelpoisuus kul-
loiseenkin suunnittelutehtävään selvitetään hankekohtaisesti hakijan toimittaman selvityksen (rakennusvalvontaviras-
ton lomake ”Selvitys suunnittelutehtävän vaativuudesta ja suunnittelijoiden pätevyydestä”) sekä mahdollisen muun 
näytön perusteella. Kokeneenkin suunnittelijan tulee pyydettäessä liittää mukaan työluettelo ja selvitys koulutukses-
ta, mikäli hän ei ole aikaisemmin toiminut Helsingissä vastaavanlaisissa tehtävissä. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä RakMK:n osan A2 luvun 4.2 taulukoiden pätevyysvaatimuksista ei 
myönnetä poikkeuksia. Näin ollen esimerkiksi pientalon pää- ja rakennussuunnittelijalta edellytetään vähintään tek-
nikkotasoinen tutkinto sekä riittävä kokemus rakennussuunnittelussa. Rakennussuunnittelutehtävän hoitamiseen 
edellytetään vastaava näyttö myös insinööriltä, diplomi-insinööriltä tai sisustusarkkitehdilta. 
 
Rakennusvalvontaviranomainen voi käyttää hyväksi myös pätevyydentoteamisjärjestelmien tietoja suunnittelijapäte-
vyyksien toteamisessa ja ottaa huomioon kulloistakin suunnittelualaa koskevan pätevyyden toteamiselimen antaman 
todistuksen. 
 
Pääsuunnittelijan kelpoisuuden tulee tavanomaisessa rakennushankkeessa yleensä olla vähintään samaa 
tasoa kuin hankkeen vaativimpaan suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus. Pääsuunnittelijalla tulee olla 
eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamisen kokemus ja taito. Erikoisalan kokonaisuudesta vastaavan 
erityissuunnittelijan kelpoisuuden tulee olla vähintään samaa tasoa kuin erityissuunnitelman vaativimpaan 
suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus. (4.1.4 Määräys) 
 
Rakennussuunnittelija tai erityissuunnittelija voi toimia samalla myös pääsuunnittelijana. Tehtävään vaaditaan riittävä 
kokemus suunnittelusta ja koordinoinnista suunnittelutyössä. Vastaavan erityissuunnittelijan kelpoisuus on osoitetta-
va erityissuunnitelmia rakennusvalvonnassa esiteltäessä, kuitenkin viimeistään aloituskokouksessa. 
 
Rakennusvalvontaviranomainen tekee pyydettäessä erillisen päätöksen henkilön kelpoisuudesta toimia 
suunnittelijana kyseessä olevassa hankkeessa. (4.1.5 Määräys) 
 
Pyynnöstä päätöksen tekee kyseistä suunnittelualaa koskevan osaston päällikkö. Tämä tulee lähinnä kysymykseen 
tapauksissa, joissa viranomainen katsoo, ettei suunnittelijan pätevyys kyseisen vaativuusluokan suunnittelutehtä-
vään ole riittävä. 
 
LUPA-ASIAKIRJAT SEKÄ MUUT SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET 
 
RakMK:n osan A 2 kohdan 5 määräykset ja ohjeet määrittelevät seikkaperäisesti pääpiirustusten sisällön. Suunni-
telmien ja erityissuunnitelmien tulee sisältöineen, nimiöineen, viivatyyppeineen, tekstikokoineen ja symboleineen olla 
rakentamismääräysten, RT-korttien (15–10634, 15–10635, 15–10641) ja rakennusvalvontaviraston ohjeiden mukai-
set. 
 
Viranomaiselle toimitettavien piirustuskopioiden tulee olla helposti luettavia, mikrokuvaus- ja arkistointikelpoisia, sekä 
skannattavissa sähköiseen muotoon. Rakennusvalvontavirastosta  saatavat ohjeet ”Rakennusluvan ja toimenpidelu-
van hakeminen”, ”Asemapiirrosten laatiminen” ja ”Arkistoitavien piirustusten laatutaso” sisältävät tietoa lupa-
asiakirjoista ja niiden liitteistä. Mainitut ohjeet löytyvät myös viraston internet-sivuilta osoitteesta www.rakvv.hel.fi 
kohdasta ”Ohjeet ja lomakkeet”. 
 
Ohjeissa esitettyjen tavanomaisten liitteiden lisäksi rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää myös muita kulloi-
senkin hankkeen lupakäsittelyn kannalta olennaisia liitteitä ja selvityksiä. 
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PIENTALOHANKKEIDEN LUPAHAKEMUKSET 
 
Vuoden 2003 alusta pitäen rakennushankkeeseen ryhtyvä on velvollinen tuomaan kelpoisuusvaatimukset täyttävän 
pää- tai rakennussuunnittelijan mukanaan lupaviranomaisen kanssa käytäviin ennakkoneuvotteluihin. Näissä neuvot-
teluissa käydään suunnitelmat läpi siten, että ne neuvottelussa sovittujen täydennysten ja lisäysten jälkeen ovat kir-
jattavissa varsinaiseksi lupahakemukseksi. 
 
Pientalojen rakennushankkeet edustavat Helsingissä lähes poikkeuksetta tiivistä täydennysrakentamista pienille, 
usein suuremmista tonteista lohkotuille tonteille. Tällainen hanke vaatii rakennussuunnittelijalta riittävää ammattitai-
toa tulkita asemakaavaa, alueen ominaispiirteitä ja rakennettua ympäristöä hyvään lopputulokseen johtavalla tavalla. 
 
Tontin käytön suunnittelu ja rakennuksen sijoittaminen tontille perustamis- ja maasto-olosuhteita vastaavasti edellyt-
tää huolellista suunnittelun lähtökohtien selvittämistä. Tontin perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys sekä pintavaaitus 
tulee tehdä heti suunnitteluun ryhdyttäessä. Nämä selvitykset tulee liittää rakennuslupahakemukseen. Rakennuksen 
ja maaston liittyminen viereisiin tontteihin ja naapurirakennuksiin on myös esitettävä riittävässä laajuudessa. 
 
Pääsuunnittelijan tulee nimikirjoituksellaan varmentaa kaikki rakennuslupahakemuksen pääpiirustukset. Tehdasval-
misteisen tyyppitalon rakennushankkeissa pääsuunnittelijan tehtäviin kuuluu toimia asiantuntijana jo rakennustyypin 
valinnassa sekä myös rakennuksen sovittamisessa rakennuspaikalle ja rakennettuun ympäristöönsä. 
 


