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Suomen rakentamismääräyskokoelma
Jaakko Huuhtanen, rakennusneuvos
Ympäristöministeriö, asunto- ja rakennusosasto
jaakko.huuhtanen@vyh.fi

1 Rakentamismääräys-
kokoelman asema
rakentamisessa

Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMK)
saatettiin aikanaan voimaan sisäasianministeri-
ön antamalla päätöksellä 12.11.1975 silloisen
rakennusasetuksen (266/59) nojalla. Tuosta
ajankohdasta rakentamismääräykset ovat täy-
dentyneet nykyiseen laajuuteensa. Ne täsmentä-
vät laissa ja asetuksessa rakentamiselle asetettu-
ja vaatimuksia. Määräykset koskevat talonra-
kentamista ja niitä on soveltuvin osin noudatet-
tava myös korjaus- ja muutostöissä.

Valta antaa rakentamismääräyksiä on sittem-
min siirtynyt ympäristöministeriölle lähtien sen
perustamisesta v. 1983. Valtuutus määräysten
antamiseen on 5.2.1999 annetussa uudessa
maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL). Se on si-
sällöltään periaatteessa samanlainen kuin aikai-
semmassa rakennuslaissakin. Aikaisemman
lain nojalla annetut rakentamismääräykset ovat
uuden lain siirtymäsäännöksen nojalla voimas-
sa myös uuden lain voimaan tulon jälkeen.

2 Määräysten velvoittavuus
RakMK sisältää teknisiä määräyksiä ja ohjeita,
joiden tarkoituksena on mm. varmistaa, että ra-
kennukset täyttävät riittävät lujuuden, palotur-
vallisuuden, terveellisyyden ja hyvän energiata-
louden vaatimukset.

Rakentamismääräyksiä koskevasta ohjauk-
sesta ja neuvonnasta huolehtii kunnan rakennus-
valvontaviranomainen. Se myös osaltaan val-
voo, että määräyksiä noudatetaan.

Rakentamista koskevien säännösten ja muun
aineiston velvoittavuutta voidaan kuvata seu-
raavalla kaaviolla, jossa kulkusuunta on ylem-
mänasteisesta alempaan päin:

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI =>
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUS
=> MÄÄRÄYKSET => OHJEET => OPAS-
AINEISTO

Määräykset ovat sitovia. Ratkaisu, jossa poi-
ketaan määräyksistä, ei siten yleisesti ottaen ole
hyväksyttävä, ellei siihen myönnetä erillistä
poikkeusta. Kunnan rakennusvalvontaviran-
omaisella on rakennuslain nojalla oikeus myön-
tää rakennuslupa myös silloin, kun on kysymys
vähäisestä poikkeamisesta rakentamista koske-
vista teknisistä määräyksistä.

Ohjeet esittävät hyväksyttäviä teknisiä ratkai-
suja, joilla määräysten vaatimustaso täytetään.
Rakennusvalvontaviranomaisen on hyväksyttä-
vä ohjeiden mukainen rakentaminen, mutta hä-
nellä on oikeus hyväksyä muunkinlainen ratkai-
su, jos sen voidaan katsoa täyttävän määräysten
vaatimustason. Ohjeet eivät siis estä käyttämäs-
tä muutakin perusteltua ratkaisua. Poikkeavan
ratkaisun hyväksyttävyys on syytä varmistaa
kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Uuden 1.3.2000 voimaan tulleen perustuslain
mukaan ministeriöiden antamat lakia alem-
manasteiset yleisesti sitovat määräykset ja oh-
jeet annetaan asetuksina. Tästä johtuen Suomen
rakentamismääräyskokoelman määräykset ja
ohjeet annetaan mainitusta päivämäärästä läh-
tien ympäristöministeriön asetuksina. Tämä ei
kuitenkaan tarkoita, että niiden asema edellä ku-
vatussa hierarkia-asteikossa muuttuisi. Siten
asetuksenakin annetut ohjeet esittävät edelleen
yhden hyväksyttävän, mutta ei välttämättä aino-
an ratkaisun. Julkaiseminen tapahtuu edelleen
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa eikä
julkaisujen ulkoasu muutu.

Määräykset ovat yleensä kirjoitustyyliltään
tiiviitä ja niukkasanaisia. Siksi ympäristöminis-
teriö on julkaissut lisäksi informaatioaineistoa,
jonka tarkoituksena on selventää määräysten
taustoja ja helpottaa niiden tulkitsemista. Nyky-
ään tätä julkaisusarjaa kutsutaan nimellä
”Ympäristöopas” (aikaisemmin käytettiin ni-
meä ”Opas”). Ympäristöopas on julkaistu mm.
rakennusten paloturvallisuudesta (n:o 39, liittyy
määräyksiin E1) ja kosteudesta rakentamisessa
(n:o 51, liittyy määräyksiin ja ohjeisiin C2).
Oppaat eivät sisänsä sido rakentamisen osapuo-
lia, mutta niiden voidaan katsoa edustavan ra-
kentamisessa noudatettavaa hyvää rakentamis-
tapaa.436R

ak
en

ta
ja

in
 k

al
en

te
ri 

20
02

  |
  ©

 R
ak

en
nu

st
ie

to
sä

ät
iö

 R
TS

, R
ak

en
nu

st
ie

to
 O

y 
ja

 R
ak

en
nu

sm
es

ta
rit

 ja
 in

si
nö

ör
it 

AM
K 

R
KL

 ry



3 Rakentamismääräys-
kokoelman sisällys

Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää
nykyään taulukossa 1 luetellut määräykset ja
ohjeet (tilanne 31.8.2001):

Kantavien rakenteiden suunnittelussa voidaan
käyttää vaihtoehtoisesti joko RakMK:n mää-
räyksiä ja ohjeita B1-B10 tai eurooppalaisia
Eurocode-esistandardeja yhdessä niiden kansal-
listen soveltamisasiakirjojen (NAD) kanssa.
Asiaa on käsitelty tarkemmin Rakentajain ka-
lenterin 2000 artikkelissa ”Eurooppalaiset ra-
kennesuunnittelustandardit”.

4 Vireillä olevat
muutoshankkeet

(tilanne 31.8. 2001)

4.1 Yleinen osa
A2 Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitel-
mat, määräykset ja ohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain käyttöönoton joh-
dosta uusittavana olevassa osassa A2 annetaan
rakennussuunnittelua ja -suunnitelmia, pääsuun-
nittelijan tehtäviä sekä suunnittelijoiden kelpoi-
suutta koskevat määräykset ja ohjeet. Ehdotus
A2 oli lausunnolla keväällä 2001 ja uuden A2:n
on tarkoitus valmistua vuoden 2001 lopussa.

Määräykset ja ohjeet A2 tulevat sisältämään
rakennus-, rakenne- iv- ja kvv-suunnittelutehtä-
vien ohjeellisen vaativuusluokituksen ja vastaa-
vat suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset.
Ne perustuvat maankäyttö- ja rakennusasetuk-
sen 48 §:ssä esitettyihin suunnittelijan kelpoi- 437
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Taulukko 1. Suomen rakentamismääräyskokoel-
man sisällys 31.8.2001

A YLEINEN OSA
A 1 Rakennustyön valvonta Määräykset

ja ohjeet 2000
A 2 Rakennussuunnitelmat Määräykset

ja ohjeet 1991
A 3 Rakennustuotteet Määräykset 1995
A 4 Rakennuksen käyttö- ja Määräykset

huolto-ohje ja ohjeet 2000
A 5 Kaavamerkinnät Määräykset 2000

B RAKENTEIDEN LUJUUS
B 1 Rakenteiden varmuus Määräykset 1998

ja kuormitukset
B 2 Kantavat rakenteet Määräykset 1990
B 3 Pohjarakennus Määräykset 1976
B 4 Betonirakenteet Ohjeet 2001
B 5 Kevytbetoniharkkorakenteet Ohjeet 1987
B 6 Teräsohutlevyrakenteet Ohjeet 1989
B 7 Teräsrakenteet Ohjeet 1996
B 8 Tiilirakenteet Ohjeet 1989
B 9 Betoniharkkorakenteet Ohjeet 1993
B 10Puurakenteet Ohjeet 2001

* Eurocode-esistandardien kansalliset soveltamisasia-
kirjat (NAD), ks. alla2)

C ERISTYKSET
C1 Ääneneristys ja melun- Määräykset

torjunta rakennuksessa ja ohjeet 1998
C2 Kosteus Määräykset

ja ohjeet 1998
C3 Lämmöneristys Määräykset 1985
C4 Lämmöneristys Ohjeet 1978
C5 Ääneneristys Ohjeet 1985
C6 Asuinrakennusten LVI-

laitteiden äänitekniikka 1) Ohjeet 1984

D LVI JA ENERGIATALOUS
D1 Kiinteistöjen vesi- Määräykset

ja viemärilaitteistot ja ohjeet 1987
D2 Rakennusten sisäilmasto Määräykset

ja ilmanvaihto ja ohjeet 1987
D3 Rakennusten energiatalous Määräykset

ja ohjeet 1978
D4 LVI-piirrosmerkit Ohjeet 1978
D5 Rakennusten lämmityksen Ohjeet 1985

tehon- ja energiatarpeen
laskenta

D6 Kvv-työnjohtaja Määräykset 1990
D7 Kattiloiden hyötysuhde- Määräykset 1997

vaatimukset

E RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS
E 1 Rakennusten Määräykset

paloturvallisuus ja ohjeet 1997

E 2 Tuotanto- ja varastoraken- Ohjeet 1997
nusten paloturvallisuus

E 3 Pienet savuhormit Ohjeet 1988
E 4 Autosuojien paloturvallisuus Ohjeet 1997
E 7 Ilmanvaihtolaitosten Ohjeet 1980

paloturvallisuus
E 8 Muuratut tulisijat Ohjeet 1985
E 9 Kattilahuoneiden ja poltto- Ohjeet 1997

ainevarastojen paloturvallisuus

F YLEINEN RAKENNUSSUUNNITTELU
F 1 Liikkumisesteetön Määräykset

rakentaminen ja ohjeet 1997
F 2 Rakennusten Ohjeet 2001

käyttöturvallisuus

G ASUNTORAKENTAMINEN
G1 Asuntosuunnittelu Määräykset 1994
G2 Valtion tukema Määräykset

asuntorakentaminen ja ohjeet 1998
1) kohta 3.8 muutettu sekä kuvat 9 ja 10 poistettu
2) Eurocode-esistandardeja ja niiden kansallisia sovelta-
misasiakirjoja (NAD) on käsitelty Rakentajain kalenterin
2000 artikkelissa ”Eurooppalaiset rakennesuunnittelu-
standardit”. Em. artikkelin tietoja on täydennetty tämän
kirjan samannimisessä artikkelissa.
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suusvaatimuksiin. Kelpoisuudella tarkoitetaan
tässä yhteydessä suunnittelijan riittävää päte-
vyyttä suhteessa tehtävän vaativuuteen. Päte-
vyysvaatimukset koostuvat suunnittelijalta edel-
lytettävästä koulutuksesta ja kokemuksesta.
Uusittu A2 tulee myös sisältämään määräyksiä
ja ohjeita, jotka koskevat lupa-asiakirjoja sekä
muita suunnitelmia ja selvityksiä.

A2:ssa annettavat suunnittelijoiden kelpoi-
suusvaatimukset tulevat samalla korvaamaan ne
yksityiskohtaiset kelpoisuusvaatimukset, joita
on tähän mennessä annetttu RakMk:n ohjeissa.
Uusille suunnittelijan kelpoisuusvaatimuksille
pyritään määräämään siirtymäaika, jonka ku-
luessa uusia vaatimuksia mahdollisesti täyttä-
mättömät suunnittelijat voivat täydentää päte-
vyyttään.

4.2 Rakenteiden lujuus

B3 Pohjarakenteet, määräykset ja ohjeet
Vuonna 1976 annettua RakMK osaa B3 uusi-
taan ja laajennetaan siten, että uusi B3 tulee si-
sältämään paitsi määräyksiä myös pohjaraken-
tamista koskevia ohjeita. Työ on alkanut kevääl-
lä 2001 ja sen odotetaan valmistuvan lausunto-
vaiheeseen keväällä 2002.

Uudessa ja olennaisesti entistä laajemmassa
osassa B3 käsitellään rakennuspohjalle tehtäviä
tutkimuksia, pohja- ja maarakenteissa käytettä-
viä materiaaleja, pohjarakenteiden suunnittelua
sekä pohjarakennustyötä ja sen valvontaa.

B 11 Kantavien rakenteiden työnsuoritukses-
ta vastaavat henkilöt, määräykset ja ohjeet
Uusi osa rakentamismääräyskokoelmaan. Mää-
räykset ja ohjeet koskevat betoni-, teräs- ja puu-
rakenteiden valmistuksesta sekä pohjaraken-
nustöistä vastaavan erityisalan työnjohtajan ja
eräiden muiden rakenteiden valmistuksesta vas-
taavien henkilöiden pätevyysvaatimuksia. Ra-
kenteet jaetaan työnjohtotehtävien osalta sa-
moihin vaativuusluokkiin kuin rakennesuunnit-
telutehtävät tulevassa RakMK osassa A2. Kus-
sakin luokassa vastaavalle erityisalan työnjoh-
tajalle ja muille valmistuksesta vastaaville hen-
kilöille asetetaan koulutusta ja kokemusta kos-
kevat vaatimukset.

B11-ehdotuksessa alunperin olleet kantavien
rakenteiden suunnittelijan pätevyysvaatimukset
on ensimmäisen lausuntokierroksen jälkeen
siirretty valmisteilla olevaan osaan A2. Uudel-
leen muokattu B11-ehdotus on ollut lausunto-
kierroksella kesällä 2001. Jatkokäsittely aika-
tauluineen riippuu saatavasta lausuntopalaut-
teesta. Tavoitteena on saada osa B11 valmiiksi
vuoden 2001 aikana siten, että se tulisi voimaan
yhtäaikaa uusitun osan A2 kanssa.

Määräyksillä ja ohjeilla B11 korvataan aika-
naan ohjeissa B4 ja B7 esitetyt suunnittelijan ja

työnjohtajan yksityiskohtaiset pätevyysvaati-
mukset. Myös tässä tapauksessa mahdollisesti
tarvittavalle pätevyyden täydentämiselle varat-
tanee siirtymäaikaa.

Eurocode-esistandardien kansalliset sovelta-
misasiakirjat (NAD)
Laatimistyö on loppuvaiheessaan. Tavoitteena
on julkaista ainakin Suomen kannalta keskei-
simpiä rakenteita käsittelevät NAD:it. Puhtaasti
siltakenteita koskevia NAD:eja ei julkaista
RakMK:ssa. Tielaitos on laatinut sillanrakenta-
mista koskevia NAD:eja esistandardien vertai-
lututkimuksia varten. Myös sellaisten erikoisra-
kenteiden, joiden viranomaisvalvonta rajautuu
maankäytöllisiin ja ympäristöllisiin vaikutuk-
siin (mastot, piiput, säiliöt, siilot ym.), NAD:it
jätetään julkaisematta rakentamismääräysko-
koelmassa, vaikka ne muita tarpeita varten laa-
dittaisiinkin. Tällaiset NAD:it julkaisee Suo-
men Standardisoimisliitto SFS.

Lopullisiin EN-Eurocodeihin ei liity kansalli-
sia soveltamisasiakirjoja. Sen sijaan standardei-
hin tulee kansalliset informatiiviset liitteet.
EN-Eurocodien tullessa voimaan ENV-esistan-
dardit ja niihin liittyneet NAD:it kumotaan. Asi-
aa on käsitelty tarkemmin tämän kirjan artikke-
lissa ”Eurooppalaiset rakennesuunnittelustan-
dardit”.

4.3 Ääneneristys

C1 Ääneneristys ja meluntorjunta raken-
nuksessa, määräykset ja ohjeet 1998
Ääneneristystä ja meluntorjuntaa koskevat
määräykset ja ohjeet uusittiin vuonna 1998.
Aikaisempien ääneneristysmääräysten siirty-
mäaika päättyi 1.1.2000. Voimassa oleviin mää-
räyksiin ja ohjeisiin liittyvä ympäristöministeri-
ön opasjulkaisu on valmistelussa ja se saataneen
julkaistuksi vuoden 2002 aikana.

4.4 Energia
Energiapaketti on ollut lausunnolla kesällä
2001. Tavoitteena on, että uudet vaatimukset tu-
lisivat voimaan vuonna 2003.

Muuttuvia osia ovat
1) C 3 Lämmöneristys, määräykset
2) C 4 Lämmöneristys, ohjeet ja
3) D 2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto,

määräykset ja ohjeet.

Määräykset C 3 tulevat sisältämään paitsi raken-
nuksen vaippaan kohdistuvat vaatimukset myös
rakennuksen vaatiman lämmityksen ja ilman-
vaihdon vaatiman energiankulutuksen. Samalla
kompensointiperiaate laajenee koskemaan vai-
pan lisäksi koko energiankulutusta.438
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D6 Ilmanvaihto- sekä kiinteistöjen vesi- ja
viemärilaitteistojen työnjohtaja, määräykset
ja ohjeet
Uusi osa rakentamismääräyskokoelmaan. Maan-
käyttö- ja rakennuslain mukaan rakennustyössä
tulee olla kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston
rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston ra-
kentamisesta vastaava työnjohtaja sen mukaan
kuin tehtävien vaativuus edellyttää. Uusissa
määräyksissä ja ohjeissa D6 esitetään vaatimuk-
set työnjohtajan kelpoisuudelle. Hankkeet jae-
taan työnjohtotehtävien osalta vaativuusluok-
kiin. Kussakin vaativuusluokassa vastaavan
työnjohtajan kelpoisuus arvioidaan ao. henkilön
koulutukseen ja työkokemukseen perustuen.

Ehdotuksessa ensimmäisellä lausuntokier-
roksella mukana olleet iv- ja kvv-suunnittelijan
kelpoisuusvaatimukset on siirretty valmisteilla
olevaan osaan A2.

Ehdotus määräyksiksi ja ohjeiksi D6 on toi-
sella lausuntokierroksella ja viimeistely lausun-
tojen perusteella tehdään alkusyksystä 2001.
Tavoitteena on, että viimeistelytyö olisi valmis
samassa aikataulussa osan A2 kanssa. Näillä
määräyksillä ja ohjeilla korvataan aikanaan ny-
kyiset kvv-työnjohtajaa koskevat määräykset
vuodelta 1990. Työnjohtajien mahdollisesti tar-
vitsemalle pätevyyden täydentämiselle varatta-
nee siirtymäaikaa.

4.5 Rakenteellinen paloturvallisuus
Määräysten ja ohjeiden E1 kehittämistyössä,
jonka ensimmäinen vaihe valmistui 1997, on

meneillään eurooppalaisen rakennustuotteita
koskevan paloluokitusjärjestelmän sisällyttämi-
nen palomääräyksiin.

EU:n komissio on antanut rakennustuottei-
den materiaaliominaisuuksien eurooppalaista
paloluokitusta koskevan päätöksen (2000/147/
ETY). Luokitusjärjestelmässä on seitsemän
luokkaa A1 - F sisältäen myös luokat A1FL - FFL

lattianpäällysteille. Luokitusjärjestelmä koeme-
netelmineen ja hyväksymisperusteineen aiotaan
saada valmiiksi vuoden 2001 aikana. Päätös
koskee rakennustuotteita, joita käytetään pintoi-
na seinissä, katoissa ja lattioissa sekä erilaisina
rakenteina ja rakenteiden osina.

Luokitusjärjestelmä on sovitettava kansalli-
siin palomääräyksiin. Euroluokkajärjestelmä kor-
vaa muutaman vuoden sisällä luokitukset, jotka
koskevat rakennustuotteiden palamattomuutta
ja palavuutta sekä pintakerrosten syttymis- ja
palonlevittämisominaisuuksia. Järjestelmä kor-
vaa myös kansallisen lattiapäällysteiden luoki-
tuksen. Myös katteita koskeva luokitusjärjestel-
mä uusitaan. Näiden muutosten jälkeen suoma-
laiset palomääräykset ovat eurokunnossa.

Meneillään on muitakin E-osien muutostöitä.
Savuhormeja koskevia ohjeita E3 ja tulisijoja
koskevia ohjeita E8 ollaan uusimassa. Nämä
osat on tarkoitus yhdistää yhdeksi ohjeeksi.
Uudet ohjeet valmistuvat mahdollisesti vuoden
2003 aikana. Myös ilmanvaihtolaitteiden palo-
turvallisuutta koskevien ohjeiden E7 muutostyö
on edelleen meneillään.Niiden uusimistyö on
tarkoitus saada valmiiksi samanaikaisesti E1:n
muutoksen kanssa.

Suomen rakentamismääräyskokoelma
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