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Kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelma
Ympäristöministeriön asetus
kantavista rakenteista

TOPTEN –rakennusvalvontojen
yhtenäinen käytäntö

”--- 9 § Rakenteiden toteutuksen
työsuunnitelma

Kantavien rakenteiden toteutuksen
laadunhallintaan on nimettävä pätevä
asiantuntija, joka

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että
rakenteiden toteutusta varten laaditaan toteutuksen
työsuunnitelma ja että työsuunnitelma sisältää riittävät
tiedot toteutusta varten.
Rakennuksen tai rakenteen mahdollisesta viasta tai
vauriosta aiheutuvien seuraamusten ollessa vakavia
tai keskisuuria on rakennukselle osana rakenteiden
toteutuksen työsuunnitelmaa laadittava

toteutuksen laatusuunnitelma, joka sisältää
• toteuttajan osaamisen ja voimavarojen
arvioinnin asetettuihin vaatimuksiin
nähden,
• toteuttajan hankeorganisaation kuvauksen
ja sen vastuuhenkilöt,
• tarkastuksen periaatteet vastuineen sekä
• suunnitelman laadunvalvonnan
toimenpiteistä ja tallenteista. ---”

a. arvioi kantavien rakenteiden toteutuksen
laatusuunnitelman sisällön ja antaa sitä koskevan
lausunnon
b. valvoo laatusuunnitelman toteutumista sekä kirjaa
laatusuunnitelman toteutumista koskevat
tarkastusmerkinnät tarkastusasiakirjaan ja
tarkastusasiakirjan yhteenvetolomakkeeseen

Käytäntö koskee rakennushankkeita, joiden
aloituskokous pidetään 1.1.2018 jälkeen.
Menettely korvaa mm. Helsingin, Espoon, Vantaan ja Oulun
rakentamisessa 8.12.2016 aloitetun paikallavalettujen
betonirakenteiden lujuuden vaatimustenmukaisuuden
varmistamiseen liittyvän menettelyn.
Menettely koskee hankkeita, joiden kantavien rakenteiden
seuraamusluokka on CC3 (vakavat seuraamukset) tai CC2
(keskisuuret seuraamukset) normaalirakenteisia pientaloja
lukuun ottamatta. Pientaloja ovat omakotitalot, paritalot,
rivitalot ja kaupunkipientalot.

KATSO LISÄÄ TIEDOTTEESTA ja YHTENÄISESTÄ KÄYTÄNNÖSTÄ: linkki

Kantavien rakenteiden toteutuksen laatusuunnitelma
Laatusuunnitelman perusteita
Laatusuunnitelmassa esitettävien
laadunvarmistustoimenpiteiden tulee täyttää
• Eurokoodien toteutusstandardien ja
• Toteutusstandardeja koskevien Suomen
kansallisten valintojen vaatimukset sekä
• Ympäristöministeriön ohjeiden ja
suositusten mukaisen vaatimustason ja
• Toteutuseritelmässä esitetyt
lisävaatimukset.
Laatusuunnitelma täydentyy riskianalyysin
perusteella poikkeuksellisen vaativissa ja MRL
150 d §:n mukaisissa erittäin vaativissa
rakennushankkeissa.
Toteutusluokka vaikuttaa
laadunvarmistustoimenpiteiden tasoon

Laatusuunnitelman sisältöä
• Kaikki kantavan rakenteen
toteuttamiseen liittyvät työvaiheet
• Vaatimustasot (toteutuseritelmästä)
• Työvaiheiden suorittajien erityiset
pätevyysvaatimukset.
• Työvaiheisiin liittyvät
laadunvarmistustoimenpiteet ja niihin
liittyvien tulosten raja-arvot.
• Toimenpiteet vaatimustason tai rajaarvojen ylittyessä.
• Työvaiheiden tarkastusten tekijät ja
niiden hyväksymisen vastuuhenkilöt
(rakennusvaiheen vastuuhenkilö).
• Laadunvarmistustoimenpiteiden
tallenteet.
• Rakennusvaiheiden vaativuusluokan
vaatimukset täyttävät työnjohtajat
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Rakenteiden 0 –asiakirja esitellään ennakkoneuvottelujen yhteydessä
mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Riskiarviot rakenteiden 0 -asiakirjan liitteiksi.
•
•

Riskiarvion edessä ei käytetä enää termiä ”alustava”.
Riskiarvion päivittämistarve arvioidaan , kun 0 -asiakirjaa muutetaan tai
täydennetään.
• Helpottaa suunnittelijan työtä. (Lomakkeiden kohdetietoja ja rakenneselvityksiä ei
tarvitse täyttää).

MRL:N muutos 41/2014; erityismenettelyn soveltamisalan laajennus:
Erityismenettely voidaan edellyttää, jos kohteeseen liittyy erityinen riski siitä, että
• rakenteellisen turvallisuuden,
• paloturvallisuuden,
• terveellisyyden tai rakennusfysikaalisen toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta
tai että
• kulttuurihistoriallisia arvoja menetetään.

Linkkejä:

Suunnittelun ja toteutuksen perusteet –asiakirjojen sisältö ja
uudet riskiarviolomakkeet
1.

Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet asiakirja (=
rakenteiden 0-asiakirja)Linkki RIL –kirjakaupasta vapaasti ladattavaan:
Suunnittelun ja toteutuksen perusteet – sisältö ja malli (8.12.2016)

2.

Uudet riskiarviolomakkeet (Rakenteiden 0 –asiakirjan liitteenä) Linkki
RIL –kirjakauppaan sivulle, josta riskiarviolomakkeet vapaasti ladattavissa
a.
Rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio
b.
Rakennusfysikaalisen toimivuuden riskiarvio
c.
Paloturvallisuuden riskiarvio
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Huomioita rakenne- ja pohjarakennesuunnitteluun liittyen

Kerrosluvun määrittäminen

Kuormakertoimista

Rakennuksen kerrosluku vaikuttaa
seuraamusluokan määrittelyyn.
Kerrosluku rakennesuunnittelun kannalta
a) Myös kellarikerrokset lasketaan
kerroslukuun.
b) Ylimmän kerroksen tilat;
• erillinen IV –konehuone”koppi” ei
yleensä muodosta kerrosta.
• mikäli myös muita tiloja, lasketaan
yleensä rakennetekniseen
kerroslukuun.

Seuraamusluokka vaikuttaa

HUOM: Rakennustekninen (RAK ja LVI) kerrosluku
voi olla eri kuin asemakaavallinen kerrosluku.
Seuraamusten vakavuus
Seuraamusluokan oikea määrittely suunnittelun
alkuvaiheessa tärkeää. Vaikuttaa mm:
•
•
•
•
•
•

suunnitelmien laadunvarmistusmenettelyihin,
luotettavuusluokkiin,
epäedullisten kuormien kertoimeen,
toteutusluokkiin
toteutuksen laadunvarmistusmenettelyihin,
onnettomuusmitoitustilanteen vaurionsietokyvyn
suunnitteluun jne.

luotettavuusluokkiin RC1, RC2, RC3 ja niiden kautta
epäedullisten kuormien K,FI –kertoimeen
a)
CC1 => RC1 => K,FI = 0,9
b)
CC2 => RC2 => K,FI = 1,0
c)
CC3 => RC3 => K,FI = 1,1

Käyttöikä vaikuttaa
(Rakenteiden yleiset suunnitteluperusteet, säännökset ja ohjeet, 2016)

Ilmastosta johtuvien kuormien korottamiseen
a)

b)

c)

d)

Suunnittelun käyttöikä yli 50 => ilmastosta
johtuvien kuormien ominaisarvoja korotetaan
10 prosentilla.
Suunnittelun käyttöikä yli 100 vuotta =>
ilmastosta johtuvien kuormien ominaisarvoja
korotetaan 20 prosentilla.
Ilmastosta johtuvia kuormia ovat lumi-, tuuli- ja
jääkuormat sekä ulkoilman lämpötilan
vaihtelusta aiheutuvat kuormat.
Hyötykuormien ominaisarvojen katsotaan
yleensä olevan riippumattomia suunnitellusta
käyttöiästä.

Huomioita rakenne- ja pohjarakennesuunnitteluun liittyen
Rakenne- ja pohjarakennesuunnittelun
ohjausjärjestelmä
1. MRL
2. Ympäristöministeriön asetus
kantavista rakenteista ja
ympäristöministeriön asetus
pohjarakenteista
3. Eurokoodit
4. Eurokoodeihin liittyvät kansalliset
valinnat
 Ympäristöministeriön asetukset
kansallisista valinnoista

5. Ympäristöministeriön ohjeet
 Säännökset ja ohjeet mukaan lukien
asetukset kansallisista valinnoista
sekä eurokoodien käyttöön liittyvät
suositukset

Huomiota
Suunnitteluun ja rakentamiseen merkittävästi
vaikuttavia seikkoja on esitetty 1.1.2017
julkaistuissa ympäristöministeriön ohjeissa,
mm.
• Rakennusten jako seuraamusluokkiin
(yksityiskohdat)
• Jako seuraamusluokkiin
onnettomuusmitoitustilanteessa ja
toimintaperiaatteet vaurionsietokyvyn
varmistamisessa
• Ilmastosta johtuvien kuormien
korottaminen (rakennuksen suunnitellun
käyttöiän perusteella)
Ohjeita ei ole julkaistu englanninkielisenä.
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YmA rakennusten paloturvallisuudesta
Nostoja
Lukuisia muutoksia, mm.

Korkeusrajoja

•

P1 –paloluokka; taulukkomitoituksessa
ei enää kerroslukurajoja.

•

P2 asuin-, majoitus, työpaikkarak-,
hoitolaitos; 8 krs, 28 m
P3 –paloluokan kerrostalo ei enää
mahdollinen (2-kerroksinen
luhtitalo jatkossa P2 –paloluokkaa)
=> Vaikutus mm. ristikkorakenteeseen
(R30 –vaatimus)

•

Sammutuslaitteisto-ja
paloilmoitinlievennykset
taulukkomitoituksena mm.

– P3 –paloluokan rakennuksen sallittu
kerrosala
– sallittu palo-osaston koko
– henkilömäärä
– Kantavien rakenteiden luokka
– Osastoivien rakenteiden
luokkavaatimukset
– Kulkureitin pituus uloskäytävään

•
•

Lasitettujen parvekkeiden
osastointivaatimus
Eristeiden käytön periaatteet
tarkennettu

Ja muita lukuisia yksityiskohtia

Ylimmän kerroksen lattian etäisyys sitä
palvelevan porrashuoneen
sisäänkäyntitasosta vaikuttaa (kerroslukurajat
poistuneet myös näistä):
• Uloskäytävien lukumäärä ja uloskäytävien
tyyppi (33 §)
• Kiinteän sammutusvesiputkiston
rakentamisvelvoite (43 §)
• Palomieshissin rakentamisvelvoite (41 §)
Kellarikerroksen lattian etäisyys rakennuksen
sisäänkäyntitasosta vaikuttaa (jos yli 14 m):
• Osastoivassa seinässä olevaa aukkoa
suojaavan rakennusosan
palonkestävyysvaatimus maanalaisissa
tiloissa (ovi, ikkuna, luukku) (17 §)
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YmA rakennusten paloturvallisuudesta
P1 –paloluokka; taulukkomitoituksessa ei enää kerroslukurajoja.

Korkeuden määritys entistäkin tärkeämmässä asemassa

Rakennuksen korkeus (ja osittain kerrosluku) vaikuttaa
1. 3 -ja P2 -paloluokan rakennusten käyttötarkoitusta ja
kokoa koskeviin rajoituksiin (8 §).
2. Yli 2 -kerroksisen rakennuksen kantavien ja
jäykistävien rakenteiden luokkavaatimuksiin P1- ja P2 luokan rakennuksissa (palonkestoluokka ja
tarvikkeiden luokka) (12 §).
3. Oletettuun palokehitykseen perustuvaan kantavien
rakenteiden mitoitukseen (13 §)
4. Kerrososastointiin (14 §)
5. Palo-osaston kokorajoituksiin (kerroslukurajat) (15 §)
6. Avoimen autosuojan enimmäisalan laskentaan pintaalaosastointia tulkittaessa (kerroslukuraja 5 krs.) (15 §)
7. Osastoivien rakennusosien luokkavaatimuksiin (16 §)
8. Asuinhuoneistojen kerrostaso-ovien suljinvaatimuksiin
(17 §)
9. Parvekkeiden osastointivaatimukseen (kerroslukuraja 2
krs.) (21 §)
10.Enintään 2 -kerroksisten rakennusten palkkien ja
pilareiden pintakerrosvaatimukseen (kerroslukuraja 2
krs) (23 §).
11.Välillisesti sisäpuolisten pintojen luokkavaatimuksiin
(23 §).

12.Sisäpintojen suojaverhousvaatimuksiin (24 §).
13.Ulkoseinissä käytettävien tarvikkeiden
paloluokkavaatimuksiin (25 §).
14.Ulkoseinien lämmöneristekerrokselta vaadittaviin
katkoihin (25 §).
15.Täyden mittakaavan kokeen käyttämiseen
ulkoseinärakenteen toimivuuden osoittamisessa
(25 §).
16.Ulkoseinän ulkopinnan ja tuuletusvälin pintojen
luokkavaatimuksiin (26 §).
17.Yläpohjassa käytettävien tarvikkeiden
paloluokkavaatimuksiin (27 §).
18.Palomuurissa käytettävien tarvikkeiden
paloluokkavaatimukseen (30 §).
19.Uloskäytävän mitat (kerroslukuraja 2 krs.) (34 §)
20.Automaattisen sammutuslaitteiston
rakentamisvelvoitteeseen (39 §).
21.Pääsy ullakon palo-osastoon ulkokautta (40 §).

YmA rakennusten paloturvallisuudesta
P1 –paloluokka; taulukkomitoituksessa ei enää kerroslukurajoja.

Korkeuden määritys entistäkin tärkeämmässä asemassa
Ylimmän kerroksen tilat
•

•

erillinen IV –
konehuone”koppi” ei
yleensä muodosta
kerrosta, eikä lasketa
rakennuksen korkeuteen?
mikäli myös muita tiloja,
lasketaan yleensä
kerroslukuun ja
huomioidaan
rakennuksen
korkeudessa?

Esim. saunaosasto
tai asuntoja…

A.
B.

Keskikorkeuden H määritys?
Hp = Ylimmän kerroksen lattian
etäisyys sitä palvelevan
porrashuoneen
sisäänkäyntitasosta, määritys?

Esimerkki
Tarkasta korkeudesta
riippuen uuden asetuksen
mukaiset vaatimukset voivat
olla rajatapauksessa
lievemmät.

ARK

Rakennetekninen
kerrosluku

E1

Uusi
paloasetus

K + 9 krs

10 krs

K + 9.krs

K + ≤ 28 m (?)

CC3, CC3a

R120 (R180)

R60 (R120)
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YmA pienten savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta
Nostoja
Suunnitteluvaatimus
 Erityissuunnitelman laatiminen

Muuratun tai paikalla rakennetun
savupiipun suojaetäisyys läpivientien
kohdalla
• 100+200 mm?
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YmA rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta
Nostoja asetuksesta
Kosteudenhallintaselvitys ja
kosteudenhallintasuunnitelma
12 § Rakennushankkeen
kosteudenhallintaselvityksen laatiminen ja
sisältö
”Rakennushankkeeseen ryhtyvän on
huolehdittava rakennushankkeen
kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta.
--- Rakennushankkeen
kosteudenhallintaselvitykseen on sisällyttävä myös
tieto hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta
vastaavasta henkilöstä.”
13 § Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman
laatiminen ja sisältö
”Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava
työmaan kosteudenhallintasuunnitelman
laatimisesta rakennushankkeen
kosteudenhallintaselvitykseen pohjautuen.---”

Tarkastusasiakirjamenettelyn mukaiselle
rakennusvaiheen vastuuhenkilölle vastuita
14 § Rakennustuotteiden ja -osien suojaus
”Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on
huolehdittava rakennustuotteiden ja
keskeneräisten rakennusosien suojaamisesta
kastumiselta ja epäpuhtauksilta
työmaavarastoinnin ja rakentamisen aikana.”
15 § Rakenteiden kuivuminen ja kuivatus
”Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on
huolehdittava siitä, että rakenteissa olevan
kosteuden ja rakennuskosteuden kuivumisaste
mahdollistaa rakenteiden peittämisen kuivumista
hidastavalla ainekerroksella, pinnoitteella tai
rakenteella vaurioita aiheuttamatta.
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön on huolehdittava
kosteusmittauksin rakenteiden asianmukaisesta
kosteuspitoisuudesta seuraavaan työvaiheeseen
siirtymistä varten.”

Ryömintätilan korkeusvaatimuksesta
velvoittava (vanhassa C2:ssa ohjeena)
20 §: ”---Uuden rakennuksen
ryömintätilan korkeuden on oltava
keskimäärin vähintään 0,8 metriä. ---”
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YmA rakennuksen ääniympäristöstä
Nostoja
Asuntoja, majoitus- ja potilashuoneet
ulkovaipan ääneneristysvaatimus
Ääneneristys on suunniteltava ja
toteutettava siten, että
• ääneneristys on vähintään 30
desibeliä ja
• impulssimaisen, kapeakaistaisen tai
pienitaajuisen melun keskiäänitaso
ei ylitä nukkumiseen tai lepoon
käytettävissä huoneissa 25 desibeliä.
Minimivaatimus 30 dB
 Ääneneristykseen kiinnitettävä
huomiota vaikkei olisi varsinaista
melualuetta.
 ”Kevyet” julkisivurakenteet?
 Ääniloukkujen tarve?

Parvekkeet ja viherhuoneet
Virkistykseen käytettävät rakennuksen
piha- ja oleskelualueet sekä oleskeluun
käytettävät parvekkeet on suunniteltava ja
toteutettava siten, että melun
keskiäänitaso ei ylitä kello 7–22 55
desibeliä ja viherhuoneet vastaavasti siten,
että melun keskiäänitaso ei ylitä 45
desibeliä.
Lasitetun parvekkeen ääneneristyksen
mitoitusohje:
YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 6 / 2016

Lasitettujen parvekkeiden
ääneneristävyys liikennemelualueilla
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/1
0024/79082/OH_6_2016.pdf?sequence=1
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YmA rakennuksen ääniympäristöstä
Asuinhuoneiden välinen
ääneneristävyys ja rakennetyypit

Asuntojen sekä majoitus- ja
potilashuoneiden ilmaääneneristys

•

Ilmaääneneristysluku R’w vaihtuu
äänitasoeroluvuksi DnT,w(dB)

•

•

Asuinhuoneistojen väliseen
ääneneristävyyteen vaikuttavat väliseinän
lisäksi myös muiden liittyvien rakenneosien
rakenteet, kuten julkisivu –ja välipohjarakenne.
ks. pkskortti .
Mikäli rakennetyypeissä poiketaan nykyisistä
suosituksista, jotka löytyvät
elementtisuunnittelu.fi –sivustolta.
edellytetään lupakäsittelyvaiheessa
ääniteknisen asiantuntijan lausuntoa.

=> Uusi asetus poistaa
elementtisuunnittelu.fi –sivuston
suositusrakenteisiin liittyvän 60 m3:n
rajoituksen, joka on vielä mm. nykyisessä
pkskortissa.

Huomaa sisäkuoren minimipaksuus 150
mm eristerapatussa tai kuorimuuratussa
seinässä asuinhuoneistojen väliseinän
kohdalla.
– Huomaa myös, että
korjausrakentamisessa vaikutus
asuinhuoneiden väliseen
eristävyyteen voi olla merkittävä,
mikäli ulkokuori poistetaan.
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YmA rakennuksen käyttöturvallisuudesta
Nostoja luonnosversiosta
Lasirakenteet ja Ikkunat
”Ikkunat, lasiseinät ja lasiovet, joihin on
vaara törmätä, on merkittävä siten, että
ne havaitaan helposti. Niiden lasitukset
on tehtävä turvalasista. ”
• Poistettu mahdollisuus korvata
turvalasi 6 mm:n tasolasilla.
• Ikkunatulkinnat?
• Turvalasiluokitus
– 3 iskunkestävyysluokkaa
– mikä vaatimustaso kaiteet/ikkunat?

Kiertävä porras
 Portaan vaatima tila kasvaa
Huoltomahdollisuudet
• IV-konehuoneisiin pääsy, kiinteä porras?
+ Lukuisia muita tarkennuksia.
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VnA rakennuksen esteettömyydestä
Nostoja
Kynnys korkeintaan 20 mm
• Koskee myös parveketta ja terassia
• Ulkotilaan johtavan oven
ulkopuolinen tasoerosääntö
huomioitava mm. oven helmassa ja

parvekkeen kaiteen
korkeudessa.
Kaiteen korkeudessa on
huomioitava kynnyksen korkeus
ja mahdollisuus asentaa lattian
korotusrakenteet
kynnyskorkeuden tasoon.
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MRL:n muutos HE 85/2017
Tuli voimaan 6.12.2017
Nostoja
Laajennukseen ja kerrosalaan
laskettavaan tilan lisäämiseen
sovellettavat säännökset

”Rakennukseen tehtävään
laajennukseen ja
kerrosalaan laskettavan tilan
lisäämiseen sovelletaan, mitä uuden
rakennuksen rakentamisesta
säädetään, ellei 117 a–117 g §:ssä
tarkoitetuista olennaisista teknisistä
vaatimuksista muuta johdu.”
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Pääpiirustusohje

www.pksrava.fi
Täsmentää ympäristöministeriön asetusta ja
ohjetta rakentamista koskevista suunnitelmista ja
selvityksistä

Kestäväksi Rakennettu Suomi
Yhtenäiset käytännöt

