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Lähes kaikki rakentamista ohjaavat 
säädökset uudistuivat

‐



Lähes kaikki rakentamista ohjaavat 
säädökset uudistuivat







Säännösmuutosten 
soveltaminen

RakMK
osien tunnukset A, B, C, D, E, F ja G
poistuivat



Uusiutuvia säännöksiä ja 
käytäntöjä



YmA asuin-, majoitus-, 
ja 

työtiloista



Asuinhuoneiston ja majoitustilan 
määritelmä



Asuin- ja majoitustilan ikkunat 



VnA rakennuksen 
esteettömyydestä



Pientalo



Ovet



Pyörähdysympyrä



Rakennukseen johtava 
kulkuväylä



Rakennuksen sisäänkäynti



YmA rakennuksen 
käyttöturvallisuudesta



Portaan leveys



Portaan liukkaus



Kiertävän portaan etenemä



Sisäportaan mitoitus

Sisäporras F2 2001 1.1.2018 Huom

leveys (sis. käsijohteet ja jalkalistat) 900 mm 850 mm

nousu ja etenemä:

hallinto-, palvelu- ja liiketilat etenemä≥300, nousu≤160 etenemä≥300, nousu≤160

asuinhuoneisto ja majoitustilat* etenemä≥250, nousu≤190 etenemä≥250, nousu≤190

kiertävässä portaassa etenemä mitataan 400 mm 

ulkoreunasta

kapeassa sisäreunassa etenemäsuositus ≤100 mm

muut varsinaiset käyttötilat etenemä≥270, nousu≤190 etenemä≥250, nousu≤190

varatie ja asuinhuoniesto ja majoitustiloissa* muuhun kuin 

asumista palveleviin välttämättömiin tiloihin johtava porras etenemä≥220, nousu≤220

kiertävässä portaassa etenemä mitataan 250 mm 

ulkoreunasta

kapeassa sisäreunassa etenemäsuositus ≤40 mm

yksityisen käytön loma-asunnot ja saunamökit ei vaatimusta ei vaatimusta

portaan pinta liukkaus voidaan estää urituksella liukas ilman eritystä pintakäsittelyä uritusta liukkauden estona ei erikseen enään mainittu

porrasaskelmien avoin väli 110 mm (100 mm) 100 mm

*) Asuntosuunnitteluasetuksessa määritelty asuinhuoneisto ja majoitustilat:

- asuinhuoneistolla eli asunnolla keittiöllä, keittokomerolla tai keittotilalla varustettua yhden asuinhuoneen tai useampia asuinhuoneita käsittävää, ympärivuotiseen asumiseen tarkoitettua 

kokonaisuutta, jolla on oma välitön sisäänkäyntinsä

- majoitustilalla kalustettua huonetilaa, joka on ensisijaisesti tarkoitettu tarjottavaksi ammattimaisesti tilapäistä majoitusta tarvitseville asiakkaille



Parvenportaan mitoitus

Tällainen porras 
voisi olla niin kapea, että 
siinä kulkija yltää 
käsijohteeseen molemmin 
puolin. Tällainen 
porras ei voisi olla 
varsinaisten asuintilojen 
uloskäytävään johtavalla 
kulkureitillä



Portaan käsijohteet



Lasirakenteet



Varatie



Lumiesteet Lumiesteiden asenta-
mista suositellaan, kun 
peltikatto on jyrkkyy-
deltään 1:8 tai jyrkempi 
ja tiilikatteelle kun sen 
kaltevuus on 1:4 tai jyr-
kempi ja 
huopakatteelle 
jonka kallistus on 1:2 
tai 
jyrkempi. 



YmA rakennusten 
paloturvallisuudesta



Massiivi puu on  paloturvallinen 
materiaali



Rakennusten palomääräykset

‐

‐



Toptenillä mietinnässä mm.



YmA pienten 
savupiippujen 
rakenteista ja 

paloturvallisuudesta 



Suunnitteluvaatimus



Hormin läpivienti



Läpivienti teräshormille



Läpivienti 
muuratulle



YmA rakennuksen 
kosteusteknisestä 

toimivuudesta



Kosteusmääräykset

‐

‐



YmA rakennuksen 
ääniympäristö



Ääneneristys



TopTen



Energiatehokkuus-
säännökset 



Rakennusten energiatehokkuus



Energiamuotokertoimet



Käyttötarkoitusluokitus



E –luku poikkeukset



E –luku helpotuksia

• Lämmitetyltä nettoalaltaan alle 1000 m2 kouluissa ja 
päiväkodeissa E-luvun raja-arvon saa ylittää 5 kWhE /(m2a). 
• Alle 150 m2 massiivipuisessa asuinrakennuksessa E-luvun 
raja-arvon saa ylittää 20 prosentilla,  
• Yli 150 m2 massiivipuisessa asuinpientalossa tai rivitalossa E-
luvun raja-arvon saa ylittää 15 prosentilla 
• Muissa 1d-8 luokan massiivipuurakennuksissa 10 prosentilla. 
• Rivitalossa tai pienkerrostaloissa (luokka 1d) saa ylittää 
5 kWhE /(m2a), jos vähintään 3 rakennuksessa yhteinen 
lämmönsiirrin tai lämmöntuottolaite 



Muita keinoja

E-luvun laskennassa voidaan käyttää 1 momentissa esitettyä arvoa 20 prosenttia 
pienempää valaistustehon arvoa rakennuksen tilassa, jossa valaistuksena käytetään LED-
valaistusta

Lämpimän käyttöveden lämmitysenergian nettotarpeena voi laskennassa käyttää 15 
prosenttia pienempiä arvoja, jos rakennuksen käyttövesiverkosto varustetaan 
vakiopaineventtiilillä. 

Varaavan tulisijan asuntoon tuottamaksi lämmitysenergiaksi on laskettava enintään 3 000 
kWh vuodessa tulisijaa kohden ja ilma-ilmalämpöpumpun tuottamaksi 
lämmitysenergiaksi enintään 3 000 kWh vuodessa laitetta kohden. 



Ilmanvaihto
Vertailulämpöhäviön laskennassa on käytettävä rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän 
ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteena arvoa 55 prosenttia

Rakennuksen vertailulämpöhäviön laskennassa poistoilman lämmöntalteenoton
vuosihyötysuhteen vertailuarvo on nolla, jos… …tai jos ilmanvaihtojärjestemän toiminta 
perustuu korkeus- ja lämpötilaerojen sekä tuulen aiheuttamiin paine-eroihin.

Jos rakennuksessa on koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä, voi koneellisen tulo- ja 
poistoilmajärjestelmän ominaissähköteho olla enintään 1,8 kW/(m3/s)

Ilma vaihtuu kaikissa tiloissa, myös käyttöajan ulkopuolella  

Ilmanvaihto on kaikissa tiloissa ja tilanteissa aina tasapainoinen, myös käyttöajan 
ulkopuolella 

jos tarpeenmukainen iv, voidaan pienentää ulkoilmavirtaa 20 %, minimi-
ilmanvaihto silti 0,35 dm3/s/m2



Laskennan lähtötiedot:

- hirsi 205 – U=0,53
- muut U –arvot 

määräysten 
vertailuarvojen 
mukaiset

- kylmäsillat Kontion 
vakiot

- Tiiviys q50=1,5
- IV LTO 70%
- IV SFP 1,5
- IV jälkilämmitys 

sähköllä
- varaajien 

lämpöhäviöt 665
- ei lämpimän veden 

kiertoa
- sähkölämmityksellä 

1x takka + 1x 
ilmalämpöpumppu

- käyttövedellä 
vakiopaineventtiili



Tähtäin  siirtyy
elinkaareen ja 
muihin ympäristö-
vaikutuksiin









EPD  - Ympäristöselosteet 





Alustava laskenta (Luke/HTT)
-valmistusvaiheet


