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Rakentamismääräyskokoelman uusiminen

• RakMK lakkasi olemasta 1.1.2018

• Perustuu Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) säädösvaltuuksiin

• Määräykset annetaan pykälämuotoon kirjoitettuina asetuksina ja niitä 
täydentävät perustelumuistiot

• Asetusten sisältö aiempaa suppeampaa ja yleisempää

• Pääosin tekniset vaatimukset kirjoitetaan YM:n ohjeisiin, jotka eivät ole 
juridisesti sitovia – kuvaavat hyvää rakentamistapaa
‐ Ei kaikille asetuksille

• Asetuksia sovelletaan korjaus- ja muutostöihin vain kun siitä on erikseen 
pykälässä mainittu 

• Ohjeissa voidaan viitata mm. RIL:n ohjeisiin, RT-kortteihin ja standardeihin

• Ohjeita voi tehdä kuka tahansa taho



YM asetus Osan aiempi nimi Valmistelutilanne Ohjeen tilanne

VNA suunnittelulle ja työnjohdolle, YMA 
suunnitelmista ja selvityksistä

A1, A2 Voimassa 6/2015 -

Kantavista rakenteista B-osa Voimassa 9/2014 1.1.2017

VNA Rakennuksen esteettömyydestä F1 Julkaistu 5.5.2017, voimassa 1.1.2018 Lausuntokierroksella 18.12. saakka

Rakennusten energiatehokkuuden 
parantamisesta korjaus- ja muutostöissä

Aiempi versio annettu 
9/2013

Voimassa 6/2017 -

Rakennusten paloturvallisuudesta E1 (E2, E4 ja osin E9) Julkaistu 28.11., voimassa 1.1.2018 Valmistelussa

Pienten savupiippujen rakenteista ja 
paloturvallisuudesta

E3 Julkaistu 10.11., voimassa 1.1.2018 Valmistelussa

Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistoista D1 Julkaistu 22.12., voimassa 1.1.2018 www.talotekniikkainfo.fi

Rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta C2 Julkaistu 24.11., voimassa 1.1.2018 Vuoden 2018 syksyllä

Rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta D2 Julkaistu 20.12., voimassa 1.1.2018 www.talotekniikkainfo.fi

Rakennuksen käyttö- ja huoltoturvallisuudesta F2 Julkaistu 20.12., voimassa 1.1.2018 Lausuntokierroksella 30.1. saakka

Rakennuksen meluntorjunnasta ja 
ääniolosuhteista

C1 Julkaistu 24.11., voimassa 1.1.2018 Lausuntokierroksella 20.4. saakka

Rakennusten energiatehokkuudesta D3 (ohjeina C4 ja D5) Julkaistu 20.12., voimassa 1.1.2018 Valmistelussa

VNA rakennuksissa käytettävien 
energiamuotojen kertoimien lukuarvoista

Aiempi versio annettu 
9/2013

Julkaistu 30.11., voimassa 1.1.2018 -

Asuin-, majoitus- ja toimitiloista G1 Julkaistu 20.12., voimassa 1.1.2018 -





Yhtenäiset käytännöt 16 kunnan kesken www.pksrava.fi



YmA Rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta

• Asetuksessa annetaan yleisiä toiminallisia vaatimuksia rakennuksen korkeusasemalle 
sekä kosteustekniselle toimivuudelle mm. rakennuspohjan kuivatukselle, 
salaojitukselle, maanvastaiselle alapohjalle, ryömintätilalle, ulkoseinälle, vesikatolle ja 
yläpohjalle ja märkätilalle

• Rakennushankkeessa
‐ rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava kosteudenhallintaselvityksen laatimisesta

‐ Vaatimukset kosteudenhallinnalle hankkeen eri vaiheissa
‐ Toimenpiteet ja menettelyt kosteudenhallinnan vaatimusten varmentamiseen
‐ Kosteudenhallinnan henkilöresurssit, ml. hankkeen kosteudenhallinnan valvonnasta vastaavasta 

henkilöstä
‐ vastaavan työnjohtaja on huolehdittava työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisesta 

kosteudenhallintaselvityksen pohjautuen
‐ tiedot työmaan kosteushallinnasta vastaavista rakennusvaiheen vastuuhenkilöistä

• Märkätilojen seinät ja lattiat vedeneristetään
‐ Tila, jonka lattiapinta on käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiina ja jonka seinäpinnoille voi 

normaalissa käyttötilanteessa roiskua tai tiivistyä vettä
‐ Erillisen WC-tilan ja löylyhuoneen seinää ei tarvitse vedeneristää



YmA Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista

• Kylmän veden lämpötila max. 20 C, kahdeksan tunnin käyttämätön jakso max. 24 C

• Odotusaika kuumalle vedelle (55-65 C) on max. 20 sekuntia

• Vesijohdot suunniteltava niin, että 
‐ mahdollinen vesivuoto on helposti havaittavissa, ja 
‐ vesijohdot ja laitteet ovat helposti tarkastettavissa, korjattavissa ja tarvittaessa vaihdettavissa

• Vesilaitteiston tiiviys on varmistettava tiiviys- ja painekokeella

• Lattiakaivo oltava seuraavissa tiloissa:
‐ Suihkutila, kylpyhuone ja saunan pesuhuone
‐ Pesutupa ja yleiseen käyttöön tarkoitettu WC-tila
‐ Lämmönjakohuone, ilmanvaihtokonehuone ja muu tekninen tila, jossa vesivahingon 

mahdollisuus
‐ Autonpesupaikka ja erityistilat, jotka puhdistetaan vesihuuhtelulla

• Vedeneristystä koskevat vaatimukset ovat kosteusteknisen toimivuuden asetuksessa



Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto

• Ilmanvaihtoa pystyttävä tehostamaan 30%
‐ Asuntokohtainen ilmanvaihto: ilmanvaihtoa pystyttävä pienentämään 60%

• Asuinkerrostalo on mahdollista toteuttaa ilman koneellista jäähdytystä liki aina

• Painovoimainen ilmanvaihto on erikseen mahdollistettu

‐ Ei kuitenkaan helpotusta E-lukulaskentaan, joten haastavaa saada määräystasosta läpi

• Ilmanvaihto säädettävä tasapainoon, ei alipaineiseksi niin kuin nyt
‐ ”suunniteltava rakennuksen ulko- ja ulospuhallusilmavirrat siten, ettei rakenteisiin aiheudu ylipaineen 

vuoksi rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kosteusrasitusta eikä alipaineen vuoksi epäpuhtauksien 
siirtymistä sisäilmaan”

• Ilmanvaihto käyttöajan ulkopuolella oltava päällä niin, että ilma vaihtuu kaikissa huonetiloissa

• Seinäpuhalluksen toteuttaminen helpottuu

• Ilmanvaihtojärjestelmän käyttöönottoon ja säätämiseen kiinnitettävä nykyistä enemmän 
huomiota
‐ Merkintä rakennustyön tarkastusasiakirjaan



Lisätietoja: 

jani.kemppainen@rakennusteollisuus.fi, puh 040 541 8090 


