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Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 d § (17.1.2014/41) 

Suunnittelutehtävien vaativuusluokat 

Suunnittelutehtävät kuuluvat vaativuusluokkiin, joita ovat vaativa suunnittelutehtävä, tavanomainen suunnittelutehtävä ja vähäinen 

suunnittelutehtävä. 

Vaativuusluokka määräytyy suunnittelutehtävän arkkitehtonisten, toiminnallisten ja teknisten vaatimusten, rakennuksen ja tilojen 

käyttötarkoituksen, rakennuksen terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvien sekä rakennusfysikaalisten ominaisuuksien, rakennuksen 

koon, rakennussuojelun sekä kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, kantavien rakenteiden vaativuuden ja 

ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten perusteella. 

Sen lisäksi, mitä edellä 1 momentissa säädetään, voi suunnittelutehtävän vaativuusluokka olla poikkeuksellisen vaativa, jos jokin 2 momentissa 

tarkoitetuista vaatimuksista tai ominaisuuksista on poikkeuksellinen. 

Samassa rakennushankkeessa voi olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia suunnittelutehtäviä. 

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä. 

 

 
  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a17.1.2014-41
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Ilmanvaihdon suunnittelu 

 
Vähäinen suunnittelutehtävä 

Tavanomainen 
suunnittelutehtävä 

Vaativa suunnittelutehtävä 
Poikkeuksellisen vaativa  

suunnittelutehtävä 

 
Asetus 

 
13 §  1 mom 
Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on 

vähäinen, jos 
1) suunnitellaan ilmanvaihto 

rakennukseen, joka on muuhun 
käyttöön kuin asumiseen tai 
työntekoon tarkoitettu ja 

2) ilmanvaihdon vaatimukset ovat 
vähäiset. 

 

 
14 § 1 mom 
Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on 

tavanomainen, jos 
1) suunnittelu toteutetaan käyttäen 

ilmanvaihtojärjestelmää koskevia 
standardeja, yleisiä suunnitteluohjeita ja 
vakiintuneita ratkaisuja ja 

2) rakennuksen käyttötarkoituksesta, 
koosta, käyttäjämäärästä tai 
sisäilmaston tavoitetasosta ei aiheudu 
ilmanvaihdolle erityisiä vaatimuksia. 

 

 
15 § 1 mom 
Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on vaativa, jos 
1) rakennuksen käyttötarkoitus, käyttäjämäärä 

tai koko edellyttävät ilmanvaihdolta korkeita 
toiminnallisia tai teknisiä vaatimuksia; 

2) rakennuksen sisäilmaston tavoitetaso on 
vaativa; 

3) suunnittelu edellyttää yhteensovittamista 
rakennukselle asetettujen muiden vaatimusten 
kanssa; 

4) suunnittelu edellyttää vaativien suunnittelu-, 
laskenta- tai mitoitusmenetelmien käyttöä  

 

 
16 § 1 mom 
Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on 

poikkeuksellisen vaativa, jos 
1) ilmanvaihdon on rakennuksen 

käyttötarkoituksen, sisäilmaston tavoitetason tai 
muun suunnittelutehtävään vaikuttavan 
ominaisuutensa vuoksi täytettävä 
poikkeuksellisen korkeat toiminnalliset tai 
tekniset vaatimukset; 

2) suunnittelu edellyttää erityistä 
yhteensovittamista rakennukselle asetettujen 
muiden vaatimusten kanssa tai 

3) suunnittelu edellyttää sellaisten uusien 
suunnittelumenetelmien käyttöä, joita ei ole 
suunnittelustandardeissa tai muutoin erittäin 
vaativien suunnittelu-, laskenta- tai 
mitoitusmenetelmien käyttöä. 

 
Asetus 

 
13 § 2–3 mom 
Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön 

suunnittelutehtävä on vähäinen, jos 
suunnittelun kohde täyttää 1 
momentissa mainitut edellytykset eikä 
rakennus ole suojeltu. 

Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön 
suunnittelutehtävä on rakennuksen 
ominaisuuksista riippumatta vähäinen 
aina, kun kyseessä on yksinkertainen 
ylläpitokorjaus, joka ei vaikuta 
rakennuksen teknisiin tai toiminnallisiin 
ominaisuuksiin eikä rakennuksen ja 
sen pääkäyttötilojen tai 
porrashuoneiden ulkonäköön 

 
14 § 2 mom 
Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön 

suunnittelutehtävä on tavanomainen, jos  
1) suunnittelun kohde täyttää 1 

momentissa mainitut edellytykset eikä 
rakennus ole suojeltu;  

2) korjaus- ja muutostyö kohdistuu 
suojeltuun rakennukseen, mutta ei 
vaikuta suojeltuihin ominaispiirteisiin tai 

3) suunnittelun kohde täyttää jonkin 15 
§:n 1 momentissa mainituista 
edellytyksistä, mutta korjaus- tai 
muutostyö ei vaikuta rakennuksen 
arkkitehtuuriin tai merkittävästi teknisiin 

ja toiminnallisiin ominaisuuksiin. 

 
15 § 2 mom 
Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön 

suunnittelutehtävä on vaativa, jos 
1) suunnittelun kohde täyttää jonkin 1 

momentissa mainituista edellytyksistä;  
2) suunnittelun kohde muutetaan sellaiseksi, 

että se täyttää jonkin 1 momentissa mainituista 
edellytyksistä;  

3) rakennuksessa on kosteus- tai homevaurio, 
jonka korjaussuunnittelu kuuluu vaativaan 
suunnittelutehtäväluokkaan; 

4) korjaus- ja muutostyö kohdistuu suojeltuun 
rakennukseen, mutta ei vaikuta suojeltuihin 
ominaispiirteisiin tai  

5) suunnittelun kohde täyttää jonkin 16 §:n 1 
momentissa mainituista edellytyksistä, mutta 
korjaus- tai muutostyö ei vaikuta rakennuksen 
arkkitehtuuriin tai merkittävästi teknisiin ja 
toiminnallisiin ominaisuuksiin. 

 
16 § 2 mom 
Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön 

suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, 
jos  

1) suunnittelun kohde täyttää jonkin 1 
momentissa mainituista edellytyksistä;  

2) suunnittelun kohde muutetaan sellaiseksi, 
että se täyttää jonkin 1 momentissa mainituista 
edellytyksistä; 

3) rakennuksessa on kosteus- tai 
homevaurio, jonka korjaussuunnittelu kuuluu 
poikkeuksellisen vaativaan 
suunnittelutehtäväluokkaan tai 

4) kohteena on suojeltu rakennus ja korjaus- 
tai muutostyö vaikuttaa rakennuksen 
suojeltuihin ominaispiirteisiin.  
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Ohje 
UUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV Vähäinen – UUS 
Uuden rakennuksen rakentaminen 
 
Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on 
vähäinen, jos asetuksen13 §:n 1 
momentin kohtien 1–2 kaikki 
edellytykset täyttyvät.  
 
1.  Suunnittelutehtävä on esimerkiksi 

ilmanvaihto yksikerroksiseen 
talousrakennukseen kuten vaja, 
liiteri tai varasto. 

 
2. Ilmanvaihdon vaatimukset ovat 

vähäiset ja suunniteltava laitteisto 
on yksinkertainen. 

 

 Kohteen ilmanvaihdon toiminnallisen 
ja teknisen yksinkertaisuuden vuoksi 
ei erityissuunnitelmia tarvita, vaan 
kohteen ilmanvaihto voidaan 
riittävästi esittää 
rakennussuunnitelmassa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV  Tavanomainen – UUS 
Uuden rakennuksen rakentaminen 
 
Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on 
tavanomainen, jos asetuksen 14 §:n 1 
momentin kohtien 1–2 kaikki edellytykset 
täyttyvät.  
 
1. Kyseessä on ilmanvaihtojärjestelmän 

suunnittelu asuinpientaloon 
kerrosluvusta riippumatta tai yleensä 
enintään kaksikerroksiseen muun 
käyttötavan rakennukseen. 
Suunniteltavat ilmanvaihtolaitteet ovat 
teknisesti ja toiminnallisesti 
tavanomaisia. 

 
2.  Rakennuksessa on yleensä vain yksi 

käyttötarkoitus, joka ei aiheuta 
sisäilmastolle tai laitteiden ja 
materiaalien valinnalle 
tavanomaisesta poikkeavia 
vaatimuksia, esimerkiksi 

- pientalo 
- tavanomainen pienteollisuus- tai 

tuotantorakennus 
- tavanomainen maatalouden 

tuotantorakennus 
- varasto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV  Vaativa – UUS 
Uuden rakennuksen rakentaminen 
 
Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on vaativa, jos 
jokin asetuksen 15 §:n 1 mom kohtien 1–4 
edellytyksistä täyttyy. Seuraavien ohjeiden 
numerointi viittaa näihin kohtiin: 
 
1. Rakennuksen käyttötarkoitus on esimerkiksi 

- liikerakennus, kuten myymälä 
- majoitusrakennus kuten hotelli 
- toimistorakennus  
- opetus- ja hoitoalan rakennus kuten koulu, 

päiväkoti tai terveyskeskus  
- kokoontumisrakennus kuten kirjasto tai 

urheilu- ja liikuntarakennus 
- liikenteen rakennus kuten rautatieasema, 

linja-autoasema, lentoasema tai 
satamaterminaali 

- vaativa teollisuus- tai tuotantorakennus 
- vaativa asuinkerrostalo 
- eri käyttötarkoitusten yhdistelmät. 

 
2. Rakennuksessa tai sen osassa edellytetään 

erityistä lämmön tai kosteuden hallintaa taikka 
sisäilman puhtautta, esimerkiksi  

 hoitoalan rakennus kuten sairaala ja 
vanhainkoti 

 teollisuus- tai tuotantorakennus 
 

3. Ilmanvaihdon suunnittelu edellyttää vaativaa 
yhteensovittamista rakennuksen 
arkkitehtonisen tai rakenteelliseen ratkaisun 
taikka energiatehokkuus-, ääni- tai 
paloteknisten vaatimusten kanssa. 

 
4. Erityisestä käyttötarkoituksesta, suuresta 

käyttäjämäärästä tai suuresta koosta johtuvat 
vaatimukset edellyttävät vaativien suunnittelu-, 
laskenta- ja mitoitusmenetelmien käyttöä. 

 
 
 
 

 
IV Poikkeuksellinen – UUS   
Uuden rakennuksen rakentaminen 
 
Ilmanvaihdon suunnittelutehtävä on 
poikkeuksellisen vaativa, jos jokin asetuksen 16 
§:n 1 momentin kohtien 1–3 edellytyksistä 
täyttyy. Seuraavien ohjeiden numerointi viittaa 
näihin kohtiin. 
 
1. Rakennuksen tai sen osan poikkeuksellisista 

ominaisuuksista tai erityisluonteesta 
aiheutuu ilmanvaihtojärjestelmälle erittäin 
korkeita teknisiä tai toiminnallisia 
vaatimuksia kuten turvallisuuteen, 
toimintavarmuuteen, energiatehokkuuteen, 
ääniolosuhteisiin tai varustelutasoon liittyvät 
erityiset vaatimukset, esimerkiksi 

 sairaalan leikkausosasto 

 maanalainen hätäkeskus 

 konserttisali 
 
2. Rakennuksen tai sen osan 

käyttötarkoituksesta tai erityisluonteesta 
aiheutuu sisäilmastolle erittäin korkeita 
vaatimuksia liittyen mm. lämmön ja 
kosteuden hallintaan tai sisäilman 
puhtauteen, esimerkiksi  

 jäähalli  

 uimahalli  

 teollisuusrakennuksen puhdastilat 

 hoitolaitosten eristysosastot   

 erityistä puhtaustasoa vaativat 
laboratoriot 
 

3. Suunnittelu edellyttää uusien tai muutoin 
erittäin vaativien suunnittelu-, laskenta- ja 
mitoitusmenetelmien käyttöä, jos esimerkiksi 
suunnitellaan ainutkertaisia ratkaisuja, 
joiden käytöstä ei ole kokemusperäistä 
tietoa. 
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Ohje 
KOR 
 

IV Vähäinen – KOR 
Korjaus- ja muutostyö 
 
Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön 
suunnittelutehtävä on vähäinen, jos 

- suunnittelun kohde on 
muuhun käyttöön kuin 
asumiseen tai työntekoon 
tarkoitettu  

- ilmanvaihdon vaatimukset 
ovat vähäiset,  

- rakennus ei ole suojeltu. 
 

Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön 
suunnittelutehtävä on rakennuksen 
ominaisuuksista riippumatta vähäinen 
aina, kun kyseessä on yksinkertainen 
ylläpitokorjaus, joka ei vaikuta 
rakennuksen teknisiin tai toiminnallisiin 
ominaisuuksiin eikä rakennuksen ja 
sen pääkäyttötilojen tai 
porrashuoneiden ulkonäköön. 

 
 

IV  Tavanomainen – KOR  
Korjaus- ja muutostyö 
 
Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön 

suunnittelutehtävä on tavanomainen, jos  

asetuksen 14 §:n 2 momentin 1–2 

kohtien 

edellytykset täyttyvät, esimerkiksi  

- tavanomaisen pientalon, 
pienteollisuus- tai 
tuotantorakennuksen 
ilmanvaihtojärjestelmän korjaus- ja 
muutostyö   

- rakennus ei ole suojeltu. 

 

Suunnittelutehtävä voi olla 
tavanomainen, vaikka kohde täyttää 
jonkin 15 §:n 1 momentissa mainituista 
edellytyksistä, jos korjaus- tai muutostyö 
ei vaikuta rakennuksen arkkitehtuuriin tai 
merkittävästi teknisiin ja toiminnallisiin 
ominaisuuksiin.  Esimerkiksi 

- liikerakennuksen 
ilmanvaihtojärjestelmän 
uusiminen rakennusta muutoin 
muuttamatta. 

 

 

IV Vaativa – KOR 
Korjaus- ja muutostyö  

 
Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön 
suunnittelutehtävä on vaativa, jos rakennuksen 
säilyvä tai muuttuva käyttötarkoitus taikka 
ilmanvaihtosuunnittelun edellytykset vastaavat 
edellä kohdissa 1–4 uuden rakennuksen 
rakentamisesta annettuja ohjeita. Esimerkiksi 

- liikuntarakennuksen 
ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen 

- koulun ilmanvaihtojärjestelmään 
korjaaminen sisäilmaston parantamiseksi  

- tuotantorakennuksen käyttötarkoituksen 
muuttaminen ilmanvaihdon kannalta 
vaativammaksi kuten 
kokoontumisrakennukseksi 

 
Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön 
suunnittelutehtävä on myös vaativa, jos 
rakennuksessa on kosteus- ja homevaurio, jonka 
korjaussuunnittelu on vaativa.  

 
Jos korjaus tai muutos kohdistuu suojeltuun 
rakennukseen, voi ilmanvaihtosuunnittelu olla 
vaativassa luokassa silloin kun ilmanvaihto-
laitteiden korjaus ei vaikuta suojeltuihin 
ominaispiirteisiin.  
 
Suojellulla rakennuksella tarkoitetaan maankäyttö- 
ja rakennuslain nojalla annetuilla asema-, yleis-, 
tai maakuntakaavoilla suojeltuja rakennuksia tai 
muun lain tai asetuksen nojalla suojeltuja 
rakennuksia. 

 
Suunnittelutehtävä voi olla vaativa, vaikka kohde 
täyttää jonkin 16 §:n 1 momentissa mainituista 
edellytyksistä, jos korjaus- tai muutostyö ei vaikuta 
rakennuksen arkkitehtuuriin tai merkittävästi 
teknisiin ja toiminnallisiin ominaisuuksiin. 
Esimerkiksi 

- jäähallin ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen 
entistä vastaavalla toimintaperiaatteella 
rakennusta muutoin muuttamatta. 

IV Poikkeuksellinen – KOR 
Korjaus- ja muutostyö 
 
Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön 
suunnittelutehtävä on poikkeuksellisen vaativa, 
jos rakennuksen säilyvä tai muuttuva 
käyttötarkoitus taikka ilmanvaihtosuunnittelun 
edellytykset vastaavat edellä kohdissa 1–4 
uuden rakennuksen rakentamisesta annettuja 
ohjeita. Esimerkiksi 

- rakennuksen käyttötarkoituksen muutos 
edellyttää poikkeuksellisia vaatimuksia 
rakennuksen sisäilman laadulle tai 
kosteuden- ja lämmönhallinnalle 

 
Ilmanvaihdon korjaus- ja muutostyön 
suunnittelutehtävä on myös poikkeuksellisen 
vaativa, jos rakennuksessa on kosteus- ja 
homevaurio, jonka korjaussuunnittelu on 
poikkeuksellisen vaativa.  

 
Jos korjaus tai muutos kohdistuu suojeltuun 
rakennukseen, ilmanvaihtosuunnittelu on 
poikkeuksellisen vaativassa luokassa silloin kun 
ilmanvaihtolaitteiston korjaus tai muutos 
vaikuttaa suojeltuihin ominaispiirteisiin, 
esimerkiksi  

- ilmastointijärjestelmän korjaus- ja 
muutostyö rakennuksessa, jonka sisätilat 
on suojeltu  

- ilmanvaihtojärjestelmän ulos näkyvien 
osien tai iv-konehuoneen muutostyö 
rakennuksessa, jonka julkisivut 
kattoineen on suojeltu 

 
Suojellulla rakennuksella tarkoitetaan 
maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetuilla 
asema-, yleis-, tai maakuntakaavoilla suojeltuja 
rakennuksia tai muun lain tai asetuksen nojalla 
suojeltuja rakennuksia. 

  


