
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valtioneuvoston asetus 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 12 päivänä maaliskuuta 2015 
————— 

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
kumotaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 49, 70—72 ja 74—79 § sekä 
muutetaan 48 ja 73 § seuraavasti: 

 
 

48 §  

Pääsuunnittelijan tehtävät 

Pääsuunnittelijan on huolehdittava yhteis-
työssä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa 
hankkeen laadun ja laajuuden edellyttämällä 
tavalla: 

1) hankkeen aikataulusta ja suunnitteluajan 
riittävyydestä; 

2) suunnittelun lähtötietojen kattavuudesta 
ja ajantasaisuudesta sekä lähtötietojen toimit-
tamisesta muille suunnittelijoille;  

3) suunnitelmien riittävyydestä; 
4) lupa-asiakirjojen ja erityissuunnitelmien 

ja selvitysten laatimisesta ja toimittamisesta 
rakennusvalvontaviranomaiselle;  

5) lupapäätöksen jälkeen suunnitelmiin teh-
tävien muutosten suunnittelun yhteensovit-
tamisesta ja muutosten edellyttämän hyväk-
synnän tai luvan hakemisesta; 

6) suunnittelijoiden vastuunjaosta ja yhteis-
työstä sekä suunnittelun yhteensovittamisen 
menettelyistä. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
pääsuunnittelijan tehtävänä on yhteistyössä 
rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa korja-
us- ja muutostyön laadun ja laajuuden edel-
lyttämällä tavalla selvittää ennen suunnitte-
lun aloittamista rakennuksen rakennushisto-
ria, rakennuksen ominaispiirteet ja kunto, ai-
emmin tehdyt korjaukset ja muutokset ja ra-
kennustyön aikana rakenteita avattaessa tai 

purettaessa ilmi tulevien seikkojen vaikutuk-
set suunnitteluun. 
 

73 § 

Vastaavan työnjohtajan tehtävät 

Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava 
hankkeen laadun ja laajuuden edellyttämällä 
tavalla, että; 

1) viranomaiskatselmukset pyydetään riit-
tävän ajoissa ja tarkastukset ja toimenpiteet 
tehdään asianmukaisissa työvaiheissa; 

2) rakennustyömaalla ovat käytettävissä 
hyväksytyt pääpiirustukset, tarvittavat eri-
tyissuunnitelmat, rakennustyön tarkastus-
asiakirja ja muut asiakirjat; 

3) tarvittavat selvitykset rakennushankkeen 
riskillisistä vaiheista ja haitallisista vaikutuk-
sista ovat tehdyt;  

4) ennen rakennustyön aloittamista ja sen 
aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin 
rakennustyön riskien ja haittojen välttämi-
seksi; 

5) rakennustyön aikana ryhdytään tarpeelli-
siin toimenpiteisiin havaittujen puutteiden tai 
virheiden johdosta; 

6) rakennustyössä on rakennustyön vaati-
vuuden edellyttämä eritysalan työnjohtaja, 
joka hoitaa hänelle säädetyt tehtävänsä. 

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, 
vastaavan työnjohtajan on korjaus- ja muu-
tostyön laadun ja laajuuden edellyttämällä 
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tavalla rakennustyön aikana huolehdittava 
rakenteita avattaessa ja purettaessa ilmi tul-
leiden seikkojen huomioon ottamisesta ra-
kennustyössä.  

Mitä 1 momentin 1—5 kohdassa ja 2 mo-
mentissa säädetään vastaavasta työnjohtajas-

ta, sovelletaan myös erityisalan työnjohta-
jaan. 
 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesä-

kuuta 2015. 
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