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Lupatunnus Osoite Selvityksen laatija Päiväys

Esteettömyyden selvittäminen käyttötarkoituksen mukaan (VnA 241/2017/§1)

e 1. Asuinkerrostalon tai sen osan korjaus- ja muutostyö
A) Täyttääkö asuinkerrostalon yhteiset tilat/ 
huoneistot uudisrakentamiselle asetut 
vaatimukset seuraavien kohtien osalta?

Pihan kulkuväylät ja 
oleskelualueet kyllä ei

Pysäköintipaikat  
(ml. le-paikat) kyllä ei

Sisäänkäyntitasanteet, 
tasanteelle pääsy ja ulko-
oven avautuvalle puolelle 
jäävä tila (400 mm)

kyllä ei

Ovet kyllä ei

Hissit kyllä ei

Kulkureitit sisällä kyllä ei

Tilojen mitoitus, varusteet ja 
kalusteet kyllä ei

Yleiset WC- ja hygieniatilat kyllä ei

Muut yhteistilat  
(kerhotila, UVV) kyllä ei

Muu, mikä?:
kyllä ei

B) Onko esteettömyyden 
parantaminen rakennuksen 
ominaisuudet sekä toimenpiteen 
laatu ja laajuus huomioon ottaen 
tarkoituksenmukaista?

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista: 
• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta,  
mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty. 
• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään? 
• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai 
mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?

e 2. Erityisasumiskohteen tai sen osan korjaus- ja muutostyö
A) Täyttääkö hanke erityisryhmille tarkoitetun 
asumispalvelun esteettömyysvaatimukset 
seuraavien kohtien osalta?

Pihan kulkuväylät ja 
oleskelualueet kyllä ei

Le-saatto- ja le-
pysäköintipaikat kyllä ei

Sisäänkäyntitasanteet, 
tasanteelle pääsy ja ulko-
oven avautuvalle puolelle 
jäävä tila (400 mm)

kyllä ei

Ovet kyllä ei

Hissit kyllä ei

Kulkureitit sisällä kyllä ei

Tilojen mitoitus, varusteet ja 
kalusteet kyllä ei

Yleiset WC- ja hygieniatilat kyllä ei

Muut yhteistilat  
(kerhotila, UVV) kyllä ei

Muu, mikä?:
kyllä ei

B) Onko esteettömyyden 
parantaminen rakennuksen 
ominaisuudet sekä toimenpiteen 
laatu ja laajuus huomioon ottaen 
tarkoituksenmukaista?

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista: 
• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta,  
mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty. 
• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään? 
• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai 
mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?

Kuvaa tiloissa käytettävät erityisen esteettömyyden apuvälineet*

Laaditaanko hankkeesta esteettömyysselvitys?** kyllä ei
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e 3. Toimisto- ja työtilan tai sen osan korjaus- ja muutostyö
A) Täyttääkö hanke uudisrakentamiselle asetut 
vaatimukset seuraavien kohtien osalta?

Pihan kulkuväylät ja 
oleskelualueet kyllä ei

Pysäköintipaikat  
(ml. le-paikat) kyllä ei

Sisäänkäyntitasanteet, 
tasanteelle pääsy ja ulko-
oven avautuvalle puolelle 
jäävä tila (400 mm)

kyllä ei

Ovet kyllä ei

Hissit kyllä ei

Kulkureitit sisällä kyllä ei

Tilojen mitoitus, varusteet ja 
kalusteet kyllä ei

WC- ja hygieniatilat  
(ml. sosiaalitilat) kyllä ei

Kokoontumistilat 
(induktiosilmukka ja le-
paikat)

kyllä ei

Muu, mikä?:
kyllä ei

B) Onko esteettömyyden 
parantaminen rakennuksen 
ominaisuudet sekä toimenpiteen 
laatu ja laajuus huomioon ottaen 
tarkoituksenmukaista?

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista: 
• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta,  
mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty. 
• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään? 
• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai 
mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?

e 4. Julkisen palvelurakennuksen tai sen osan korjaus- ja muutostyö
A) Täyttääkö hanke hoivalaitoksille asetetut 
esteettömyysvaatimukset seuraavien kohtien 
osalta?

Pihan kulkuväylät ja 
oleskelualueet kyllä ei

Le-saatto- ja le-
pysäköintipaikat kyllä ei

Sisäänkäyntitasanteet, 
tasanteelle pääsy ja ulko-
oven avautuvalle puolelle 
jäävä tila (400 mm)

kyllä ei

Ovet ja oven käytön 
apuvälineet kyllä ei

Hissi kyllä ei

Kulkureitit sisällä kyllä ei

Tilojen mitoitus, varusteet ja 
kalusteet (erit. vastaanotto, 
odotus- ja toimenpidetilat)

kyllä ei

Yleiset WC- ja hygieniatilat kyllä ei

Kokoontumistilat 
(induktiosilmukka ja le-
paikat)

kyllä ei

Muu, mikä?:
kyllä ei

B) Onko esteettömyyden 
parantaminen rakennuksen 
ominaisuudet sekä toimenpiteen 
laatu ja laajuus huomioon ottaen 
tarkoituksenmukaista?

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista: 
• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta,  
mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty. 
• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään? 
• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai 
mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?

Kuvaa tiloissa käytettävät erityisen esteettömyyden apuvälineet*

Laaditaanko hankkeesta esteettömyysselvitys?** kyllä ei



3 (4)

54
12

09
.p

df
 (1

/2
2)

e 5. Kokoontumis- ja liiketilan tai sen osan korjaus- ja muutostyö
A) Täyttääkö hanke uudisrakentamiselle asetetut 
vaatimukset seuraavien kohtien osalta?

Pihan kulkuväylät ja 
oleskelualueet kyllä ei

Le-saatto- ja le-
pysäköintipaikat kyllä ei

Sisäänkäyntitasanteet, 
tasanteelle pääsy ja ulko-
oven avautuvalle puolelle 
jäävä tila (400 mm)

kyllä ei

Ovet kyllä ei

Hissi kyllä ei

Kulkureitit sisällä kyllä ei

Tilojen mitoitus, varusteet ja 
kalusteet kyllä ei

WC- ja hygieniatilat (ml. 
sosiaalitilat) kyllä ei

Kokoontumistila
(induktiosilmukka ja le-
paikat)

kyllä ei

Muu, mikä?:
kyllä ei

B) Onko esteettömyyden 
parantaminen rakennuksen 
ominaisuudet sekä toimenpiteen 
laatu ja laajuus huomioon ottaen 
tarkoituksenmukaista?

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista: 
• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta,  
mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty. 
• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään? 
• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai 
mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?

Kuvaa tiloissa käytettävät erityisen esteettömyyden apuvälineet*

Laaditaanko hankkeesta esteettömyysselvitys?** kyllä ei

e 6. Majoitustilan tai sen osan korjaus- ja muutostyö
A) Täyttääkö hanke uudisrakentamiselle asetetut 
vaatimukset seuraavien kohtien osalta?

Pihan kulkuväylät ja 
oleskelualueet kyllä ei

Le-saatto- ja le-
pysäköintipaikat kyllä ei

Sisäänkäyntitasanteet, 
tasanteelle pääsy ja ulko-
oven avautuvalle puolelle 
jäävä tila (400 mm)

kyllä ei

Ovet ja oven käytön 
apuvälineet kyllä ei

Hissi kyllä ei

Kulkureitit sisällä kyllä ei

Tilojen mitoitus, varusteet ja 
kalusteet (erit. vastaanotto, 
odotus- ja toimenpidetilat)

kyllä ei

Yleiset WC- ja hygieniatilat kyllä ei

Kokoontumistilat 
(induktiosilmukka ja le-
paikat)

kyllä ei

Muu, mikä?:
kyllä ei

B) Onko esteettömyyden 
parantaminen rakennuksen 
ominaisuudet sekä toimenpiteen 
laatu ja laajuus huomioon ottaen 
tarkoituksenmukaista?

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

kyllä ei

C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista: 
• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta,  
mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty. 
• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään? 
• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai 
mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?

Esteettömien majoitustilojen määrä, määrän peruste ja varustelu:

e 7. Kuvaus teollisuus- tai varastotilassa tehtävästä korjaus- ja muutostyöstä:
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Lomakkeen tarkoitus  
 
Tällä lomakkeella voidaan selvittää rakennuksen esteettömyyteen liittyvät rakenteet ja suunnitteluperusteet rakennuksen korjaus- ja muutostyötä 
suunniteltaessa. 
 
Lomake toimii apuna rakennushankkeeseen ryhtyvälle, suunnittelijalle ja rakennusvalvonnalle. Lomakkeessa kuvataan, missä määrin ja millä tavalla 
esteettömyyttä rakennushankkeessa parannetaan. Esteettömyyttä ei saa hankkeessa heikentää.  
  
Rakennuksen esteettömyysasetuksen soveltaminen korjaus- ja muutostyössä 
 
Esteettömyysasetusta sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan luvanvaraiseen hallinto-, palvelu-, toimisto- liike-, varasto- ja 
tuotantorakennuksen: 
- korjaus- ja muutostyössä 
- laajentamisessa 
- kerrosalaan laskettavan tilan lisäämisessä 
- käyttötarkoituksen muuttuessa hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike- tai asuinkäyttöön 
 
Lisäksi esteettömyysasetusta sovelletaan asuinkerrostalon yleisiin tiloihin kohdistuvissa toimenpiteissä. 
 
Esteettömyysasetusta noudatetaan siltä osin kuin esteettömyyden parantaminen on rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus 
huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Yleensä rakennuksen laajentaminen ja käyttötarkoituksen muutos vertautuvat uudisrakentamiseen. 
 
* Esteettömyyden erityistaso 
  
Esteettömyyden erityistasoa edellytetään hoivalaitoksissa ja erityisryhmille tarkoitetuissa keskeisissä julkisissa tiloissa, kuten joukkoliikenneterminaaleissa ja 
uimahalleissa. 
 
** Esteettömyysselvitys 
 
Esteettömyysselvitys laaditaan rakennuslupa-asiakirjan liitteeksi, kun korjaus-, muutos-, laajennus- tai käyttötarkoituksenmuutos kohdentuu: 
- erityisasumishankkeeseen 
- muuhun kuin asuinrakennukseen 
 
Esteettömyysselvitystä ei tule laatia peruskorjaushankkeessa, joka kohdentuu esimerkiksi kattorakenteisiin tai talotekniikkaan (LVIS). 
 
Esteettömyysselvitys perustuu rakennuksen pohja- ja pihasuunnitelmaan. Selvityksessä esitetään esteettömyysasetuksen edellyttämät rakenteet ja 
suunnitteluratkaisut sekä mahdolliset esteettömyyden erityistason ratkaisut (näkövammaisten taktiiliopasteet, kattonostimet jne.).  
 
Lisätietoja- ja ohjeita esteettömyysselvityksen laadinnasta: 
- Ympäristöministeriön Esteetön rakennus ja ympäristö, s. 21 
- RT 15-10824 Pääpiirustukset, erityissuunnitelmat ja selvitykset 
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Esteettömyyden selvittäminen käyttötarkoituksen mukaan (VnA 241/2017/§1)
b. Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet
b. Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet
e 1. Asuinkerrostalon tai sen osan korjaus- ja muutostyö
b.1. Rakennuksen tai sen osan korjaus- ja muutostyö
b.1. Rakennuksen tai sen osan korjaus- ja muutostyö
A) Täyttääkö asuinkerrostalon yhteiset tilat/ huoneistot uudisrakentamiselle asetut vaatimukset seuraavien kohtien osalta?
A) Täyttääkö asuinkerrostalon yhteiset tilat/ huoneistot uudisrakentamiselle asetut vaatimukset seuraavien kohtien osalta?
A) Täyttääkö asuinkerrostalon yhteiset tilat/ huoneistot uudisrakentamiselle asetut vaatimukset seuraavien kohtien osalta?
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Pysäköintipaikat 
(ml. le-paikat) 
Pysäköintipaikat (ml. le-paikat) 
Pysäköintipaikat (ml. le-paikat) 
Sisäänkäyntitasanteet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Sisäänkäyntitasan-teet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Sisäänkäyntitasan-teet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Ovet
Ovet
Ovet
Hissit
Hissit
Hissit
Kulkureitit sisällä
Kulkureitit sisällä
Kulkureitit sisällä
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet
Yleiset WC- ja hygieniatilat
Yleiset WC- ja hygieniatilat
Yleiset WC- ja hygieniatilat
Muut yhteistilat 
(kerhotila, UVV)
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
Muu, mikä?:
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista: • Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, 
mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
e 2. Erityisasumiskohteen tai sen osan korjaus- ja muutostyö
e 2. Erityisasumiskohteen tai sen osan korjaus- ja muutostyö
e 2. Erityisasumiskohteen tai sen osan korjaus- ja muutostyö
A) Täyttääkö hanke erityisryhmille tarkoitetun asumispalvelun esteettömyysvaatimukset seuraavien kohtien osalta?
A) Täyttääkö hanke erityisryhmille tarkoitetun asumispalvelun esteettömyysvaatimukset seuraavien kohtien osalta?
A) Täyttääkö hanke erityisryhmille tarkoitetun asumispalvelun esteettömyysvaatimukset seuraavien kohtien osalta?
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Le-saatto- ja le-pysäköintipaikat 
Le-saatto- ja le-pysäköintipaikat 
Le-saatto- ja le-pysäköintipaikat 
Sisäänkäyntitasanteet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Sisäänkäyntitasan-teet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Sisäänkäyntitasan-teet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Ovet
Ovet
Ovet
Hissit
Hissit
Hissit
Kulkureitit sisällä
Kulkureitit sisällä
Kulkureitit sisällä
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet
Yleiset WC- ja hygieniatilat
Yleiset WC- ja hygieniatilat
Yleiset WC- ja hygieniatilat
Muut yhteistilat 
(kerhotila, UVV)
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
Muu, mikä?:
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, 
mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
Laaditaanko hankkeesta esteettömyysselvitys?**
Laaditaanko hankkeesta esteettömyysselvitys?**
Laaditaanko hankkeesta esteettömyysselvitys?**
e 3. Toimisto- ja työtilan tai sen osan korjaus- ja muutostyö
e 3. Toimisto- ja työtilan tai sen osan korjaus- ja muutostyö
e 3. Toimisto- ja työtilan tai sen osan korjaus- ja muutostyö
A) Täyttääkö hanke uudisrakentamiselle asetut vaatimukset seuraavien kohtien osalta?
A) Täyttääkö hanke uudisrakentamiselle asetut vaatimukset seuraavien kohtien osalta?
A) Täyttääkö hanke uudisrakentamiselle asetut vaatimukset seuraavien kohtien osalta?
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Pysäköintipaikat 
(ml. le-paikat) 
Pysäköintipaikat (ml. le-paikat) 
Pysäköintipaikat (ml. le-paikat) 
Sisäänkäyntitasanteet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Sisäänkäyntitasan-teet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Sisäänkäyntitasan-teet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Ovet
Ovet
Ovet
Hissit
Hissit
Hissit
Kulkureitit sisällä
Kulkureitit sisällä
Kulkureitit sisällä
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet
WC- ja hygieniatilat 
(ml. sosiaalitilat)
WC- ja hygieniatilat (ml. sosiaalitilat)
WC- ja hygieniatilat (ml. sosiaalitilat)
Kokoontumistilat (induktiosilmukka ja le-paikat)
Kokoontumistilat (induktiosilmukka ja le-paikat)
Kokoontumistilat (induktiosilmukka ja le-paikat)
Muu, mikä?:
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, 
mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
e 4. Julkisen palvelurakennuksen tai sen osan korjaus- ja muutostyö
e 4. Terveyspalvelun/hoivalaitoksen tai sen osan korjaus- ja muutostyö
e 4. Terveyspalvelun/hoivalaitoksen tai sen osan korjaus- ja muutostyö
A) Täyttääkö hanke hoivalaitoksille asetetut esteettömyysvaatimukset seuraavien kohtien osalta?
A) Täyttääkö hanke hoivalaitoksille asetetut esteettömyysvaatimukset seuraavien kohtien osalta?
A) Täyttääkö hanke hoivalaitoksille asetetut esteettömyysvaatimukset seuraavien kohtien osalta?
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Le-saatto- ja le-pysäköintipaikat 
Le-saatto- ja le-pysäköintipaikat 
Le-saatto- ja le-pysäköintipaikat 
Sisäänkäyntitasanteet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Sisäänkäyntitasan-teet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Sisäänkäyntitasan-teet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Ovet ja oven käytön apuvälineet
Ovet ja oven käytön apuvälineet
Ovet ja oven käytön apuvälineet
Hissi
Hissi
Hissi
Kulkureitit sisällä
Kulkureitit sisällä
Kulkureitit sisällä
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet (erit. vastaanotto, odotus- ja toimenpidetilat)
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet (erit. vastaanotto, odotus- ja toimenpidetilat)
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet (erit. vastaanotto, odotus- ja toimenpidetilat)
Yleiset WC- ja hygieniatilat
Yleiset WC- ja hygieniatilat
Yleiset WC- ja hygieniatilat
Kokoontumistilat (induktiosilmukka ja le-paikat)
Kokoontumistilat (induktiosilmukka ja le-paikat)
Kokoontumistilat (induktiosilmukka ja le-paikat)
Muu, mikä?:
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, 
mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
Laaditaanko hankkeesta esteettömyysselvitys?**
Laaditaanko hankkeesta esteettömyysselvitys?**
Laaditaanko hankkeesta esteettömyysselvitys?**
e 5. Kokoontumis- ja liiketilan tai sen osan korjaus- ja muutostyö
e 5. Kokoontumis- ja liiketilan tai sen osan korjaus- ja muutostyö
e 5. Kokoontumis- ja liiketilan tai sen osan korjaus- ja muutostyö
A) Täyttääkö hanke uudisrakentamiselle asetetut vaatimukset seuraavien kohtien osalta?
A) Täyttääkö hanke uudisrakentamiselle asetetut vaatimukset seuraavien kohtien osalta?
A) Täyttääkö hanke uudisrakentamiselle asetetut vaatimukset seuraavien kohtien osalta?
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Le-saatto- ja le-pysäköintipaikat 
Le-saatto- ja le-pysäköintipaikat 
Le-saatto- ja le-pysäköintipaikat 
Sisäänkäyntitasanteet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Sisäänkäyntitasan-teet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Sisäänkäyntitasan-teet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Ovet
Ovet
Ovet
Hissi
Hissi
Hissi
Kulkureitit sisällä
Kulkureitit sisällä
Kulkureitit sisällä
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet 
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet 
WC- ja hygieniatilat (ml. sosiaalitilat)
WC- ja hygieniatilat (ml. sosiaalitilat)
WC- ja hygieniatilat (ml. sosiaalitilat)
Kokoontumistila(induktiosilmukka ja le-paikat)
Kokoontumistilat (induktiosilmukka ja le-paikat)
Kokoontumistilat (induktiosilmukka ja le-paikat)
Muu, mikä?:
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, 
mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
Laaditaanko hankkeesta esteettömyysselvitys?**
Laaditaanko hankkeesta esteettömyysselvitys?**
Laaditaanko hankkeesta esteettömyysselvitys?**
e 6. Majoitustilan tai sen osan korjaus- ja muutostyö
e 6. Majoitustilan tai sen osan korjaus- ja muutostyö
e 6. Majoitustilan tai sen osan korjaus- ja muutostyö
A) Täyttääkö hanke uudisrakentamiselle asetetut vaatimukset seuraavien kohtien osalta?
A) Täyttääkö hanke uudisrakentamiselle asetetut vaatimukset seuraavien kohtien osalta?
A) Täyttääkö hanke uudisrakentamiselle asetetut vaatimukset seuraavien kohtien osalta?
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Pihan kulkuväylät ja oleskelualueet
Le-saatto- ja le-pysäköintipaikat 
Le-saatto- ja le-pysäköintipaikat 
Le-saatto- ja le-pysäköintipaikat 
Sisäänkäyntitasanteet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Sisäänkäyntitasan-teet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Sisäänkäyntitasan-teet, tasanteelle pääsy ja ulko-oven avautuvalle puolelle jäävä tila (400 mm)
Ovet ja oven käytön apuvälineet
Ovet ja oven käytön apuvälineet
Ovet ja oven käytön apuvälineet
Hissi
Hissi
Hissi
Kulkureitit sisällä
Kulkureitit sisällä
Kulkureitit sisällä
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet (erit. vastaanotto, odotus- ja toimenpidetilat)
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet (erit. vastaanotto, odotus- ja toimenpidetilat)
Tilojen mitoitus, varusteet ja kalusteet (erit. vastaanotto, odotus- ja toimenpidetilat)
Yleiset WC- ja hygieniatilat
Yleiset WC- ja hygieniatilat
Yleiset WC- ja hygieniatilat
Kokoontumistilat (induktiosilmukka ja le-paikat)
Kokoontumistilat (induktiosilmukka ja le-paikat)
Kokoontumistilat (induktiosilmukka ja le-paikat)
Muu, mikä?:
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
Muut yhteistilat (kerhotila, UVV)
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
B) Onko esteettömyyden parantaminen rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, 
mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
C) Selostus suunnittelun ja toteutuksen perusteista:• Selostus tarkoituksenmukaisuuden harkinnasta, mikäli uudisrakentamisen vaatimukset eivät täyty.• Mitä esteettömyyttä parantavia korjauksia ja muutoksia tehdään?• Mihin lisätutkimuksiin ja selvityksiin suunnitteluratkaisu nojaa? Tai mitä joudutaan vielä selvittämään jatkosuunnittelun aikana?
Lomakkeen tarkoitus 
Tällä lomakkeella voidaan selvittää rakennuksen esteettömyyteen liittyvät rakenteet ja suunnitteluperusteet rakennuksen korjaus- ja muutostyötä suunniteltaessa.
Lomake toimii apuna rakennushankkeeseen ryhtyvälle, suunnittelijalle ja rakennusvalvonnalle. Lomakkeessa kuvataan, missä määrin ja millä tavalla esteettömyyttä rakennushankkeessa parannetaan. Esteettömyyttä ei saa hankkeessa heikentää. 
 Rakennuksen esteettömyysasetuksen soveltaminen korjaus- ja muutostyössä
Esteettömyysasetusta sovelletaan maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:n mukaan luvanvaraiseen hallinto-, palvelu-, toimisto- liike-, varasto- ja tuotantorakennuksen:- korjaus- ja muutostyössä- laajentamisessa- kerrosalaan laskettavan tilan lisäämisessä- käyttötarkoituksen muuttuessa hallinto-, palvelu-, toimisto-, liike- tai asuinkäyttöön
Lisäksi esteettömyysasetusta sovelletaan asuinkerrostalon yleisiin tiloihin kohdistuvissa toimenpiteissä.
Esteettömyysasetusta noudatetaan siltä osin kuin esteettömyyden parantaminen on rakennuksen ominaisuudet sekä toimenpiteen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarkoituksenmukaista. Yleensä rakennuksen laajentaminen ja käyttötarkoituksen muutos vertautuvat uudisrakentamiseen.
* Esteettömyyden erityistaso
 
Esteettömyyden erityistasoa edellytetään hoivalaitoksissa ja erityisryhmille tarkoitetuissa keskeisissä julkisissa tiloissa, kuten joukkoliikenneterminaaleissa ja uimahalleissa.
** Esteettömyysselvitys
Esteettömyysselvitys laaditaan rakennuslupa-asiakirjan liitteeksi, kun korjaus-, muutos-, laajennus- tai käyttötarkoituksenmuutos kohdentuu:- erityisasumishankkeeseen- muuhun kuin asuinrakennukseen
Esteettömyysselvitystä ei tule laatia peruskorjaushankkeessa, joka kohdentuu esimerkiksi kattorakenteisiin tai talotekniikkaan (LVIS).
Esteettömyysselvitys perustuu rakennuksen pohja- ja pihasuunnitelmaan. Selvityksessä esitetään esteettömyysasetuksen edellyttämät rakenteet ja suunnitteluratkaisut sekä mahdolliset esteettömyyden erityistason ratkaisut (näkövammaisten taktiiliopasteet, kattonostimet jne.). 
Lisätietoja- ja ohjeita esteettömyysselvityksen laadinnasta:- Ympäristöministeriön Esteetön rakennus ja ympäristö, s. 21- RT 15-10824 Pääpiirustukset, erityissuunnitelmat ja selvitykset 
Lomakkeen tarkoitusTällä lomakkeella voidaan selvittää rakennuksen turvallisuuteen liittyvien rakenteiden kunto ja suunnitteluperusteet rakennuksen korjaus- ja muutostyötä suunniteltaessa. Lomake toimii apuna rakennushankkeeseen ryhtyvälle, suunnittelijalle ja rakennusvalvonnalle. Lomakkeesta käy ilmi mitä asioita on selvitetty ja mitä tulee vielä selvittää sekä suunnittelun perusteet turvallisen lopputuloksen varmistamiseksi.MRL 131 §:n mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarvittaessa edellyttää, että rakennuslupahakemukseen liitetään pätevän henkilön laatima selvitys rakennuksen kunnosta. Rakennuksen kunnosta laadittujen selvitysten sisältö on esitetty ympäristöministeriön asetuksessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (10 §), joista tämän lomakkeen avulla voidaan selvittää rakennuksen turvallisuuteen liittyvät olennaiset tekniset vaatimukset (rakenteellinen, palo- ja käyttöturvallisuus).Rakennuksen turvallisuuteen liittyvien asetusten soveltaminen korjaus- ja muutostyössäRakenteellinen turvallisuusRakenteellisen turvallisuuden osalta nykyisiä ympäristöministeriön asetuksia kantavista rakenteista ja pohjarakenteista (YmA 477/2014 ja YmA 465/2014) tulee noudattaa rakennuksen korjaus- ja muutostyössä, jos rakenteen kuormitus kasvaa. Muuten voidaan noudattaa rakentamisajankohdan asetuksia. Jos rakennuksen tai sen osan seuraamusluokka tai onnettomuustilanteen seuraamusluokka muuttuu vaativampaan suuntaan, tulee siitä aiheutuviin seikkoihin kiinnittää erityistä huomiota suunnittelussa ja toteutuksessa.PaloturvallisuusPaloturvallisuusasetusta (YmA 848/2017) tulee noudattaa, jos rakennus tai sen osa muuttuu korjaus- ja muutostyön seurauksena vaarallisemmaksi ja paloturvallisuuden parantaminen on perusteltua korjaus- ja muutostyön laatu ja henkilöturvallisuuden vaarantumisen estäminen huomioon ottaen.Käytännössä rakennus tai sen osa voi muuttua paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi, jos rakennuksen tai sen osan paloluokka, käyttötarkoitus, palokuormaryhmä (liittyy lähes aina käyttötarkoituksen muutokseen) tai palovaarallisuusluokka (tuotanto- ja varastotilat) muuttuu vaativampaan suuntaan. Rakennuksen tai sen osan paloluokka voi muuttua, jos rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu, käyttäjien henkilömäärä tai paikkaluku kasvaa, rakennuksen kerrosluku, korkeus tai kerrosala kasvaa tai palo-osaston koko kasvaa. Käyttötarkoituksen muutoksen muuttumista vaativampaan suuntaan tulee arvioida käyttäjäjoukon ominaisuuksien perusteella. Arvioitavia asioita ovat rakennuksen käyttöaika, käyttäjien toimintakyky, käyttäjien perehtyneisyys rakennukseen sekä lasten osuus käyttäjistä.Mikäli nykyistä paloturvallisuusasetusta ei tarvitse noudattaa, voidaan korjaus- ja muutostyössä noudattaa rakentamisajankohdan säännöksiä. Korjaus- ja muutostyöt eivät välttämättä edellytä korjauksia paloturvallisuuteen, mutta niiden takia paloturvallisuus ei myöskään saa heiketä. Jos jokin paloturvallisuuteen liittyvä ominaisuus heikkenee, tulee suunnitteluperusteissa selvittää, miltä osin se heikkenee ja täyttääkö ratkaisu kuitenkin nykyisen vaatimustason. Esim. poistumismatkoja ei saa pidentää siten, etteivät voimassa olevat säännökset täyty. Muutosten vaikutus henkilö- ja poistumisturvallisuuteen on aina tarkasteltava ja puutteet korjattava noudatettavien säännösten mukaan. Mahdolliset poikkeukset noudatettavista säännöksistä on esitettävä suunnitteluperusteissa.KäyttöturvallisuusKäyttöturvallisuusasetusta (YmA 1007/2017) tulee noudattaa rakennuksen korjaus- ja muutostyössä, mikäli alkuperäinen ratkaisu on ilmeisen haitallinen. Jos alkuperäinen ratkaisu ei ole ilmeisen haitallinen, voidaan korjaus- ja muutostyössä noudattaa rakentamisajankohdan säännöksiä. Korjaus- ja muutostyöt eivät saa heikentää käyttöturvallisuutta. Haitallisuutta arvioidaan esimerkiksi kaatumis-, liukastumis-, törmäys- tai putoamisriskin suhteen. Ajoneuvon liikkumisesta rakennuksessa tai sen piha-alueilla aiheutuvat riskit tulee arvioida tarvittaessa. Myös käytön ja huollon turvallisuusriskit tulee arvioida. Haitallisuuden arvioinnissa pitää ottaa huomioon käyttäjäjoukon ominaisuudet sekä tilan avoimuus erilaisille käyttäjille.Esimerkki haitallisuuden arvioinnista kaiteen osalta: Putoaminen tulee olla estetty, joten liian matala kaide on ilmeisen haitallinen. Jos kyseessä on julkinen tila tai tila, johon on lapsilla pääsy, tulee myös kiipeilyn olla estetty. Mikäli alkuperäinen kaideratkaisu ei ole ilmeisen haitallinen, mutta kaiteen kunto edellyttää sen korjaamista, voidaan se korjata alkuperäisen ratkaisun mukaiseksi.Käyttötarkoituksen muutoksessa nykyistä käyttöturvallisuusasetusta tulee noudattaa, jos käyttötarkoitus muuttuu riskillisemmäksi. Riskillisyyttä arvioidaan samojen kriteerien mukaan kuin haitallisuutta. Riskillisyyden arvioinnissa pitää ottaa huomioon käyttäjäjoukon ominaisuudet sekä tilan avoimuus erilaisille käyttäjille.Riskillisyys kasvaa, jos käyttötarkoitus muuttuu esimerkiksi työpaikkatilasta kokoontumistilaksi, johon on pääsy myös lapsilla. Eli pitää noudattaa nykyisiä säännöksiä käyttöturvallisuuden suhteen. Tällöin esimerkiksi kaiteen rakennetta tulee arvioida seuraavasti: Mahdollinen avokaide tulee muuttaa suojakaiteeksi. Kaiteen rakenteen tulee olla sellainen, ettei se mahdollista kiipeilyä. Kaiteen korkeuden tulee olla nykyasetuksen mukainen ja sen mitoitus tulee tarkastaa tungoskuormalle.Mikäli rakennusosa poikkeaa nykysäännöksistä, tulee sen haitallisuus arvioida aina tapauskohtaisesti. Arviointi esitetään suunnitteluperusteissa.
Lomakkeen tarkoitusTällä lomakkeella voidaan selvittää rakennuksen turvallisuuteen liittyvien rakenteiden kunto ja suunnitteluperusteet rakennuksen korjaus- ja muutostyötä suunniteltaessa. Lomake toimii apuna rakennushankkeeseen ryhtyvälle, suunnittelijalle ja rakennusvalvonnalle. Lomakkeesta käy ilmi mitä asioita on selvitetty ja mitä tulee vielä selvittää sekä suunnittelun perusteet turvallisen lopputuloksen varmistamiseksi.MRL 131 §:n mukaan rakennusvalvontaviranomainen voi hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarvittaessa edellyttää, että rakennuslupahakemukseen liitetään pätevän henkilön laatima selvitys rakennuksen kunnosta. Rakennuksen kunnosta laadittujen selvitysten sisältö on esitetty ympäristöministeriön asetuksessa rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä (10 §), joista tämän lomakkeen avulla voidaan selvittää rakennuksen turvallisuuteen liittyvät olennaiset tekniset vaatimukset (rakenteellinen, palo- ja käyttöturvallisuus).Rakennuksen turvallisuuteen liittyvien asetusten soveltaminen korjaus- ja muutostyössäRakenteellinen turvallisuusRakenteellisen turvallisuuden osalta nykyisiä ympäristöministeriön asetuksia kantavista rakenteista ja pohjarakenteista (YmA 477/2014 ja YmA 465/2014) tulee noudattaa rakennuksen korjaus- ja muutostyössä, jos rakenteen kuormitus kasvaa. Muuten voidaan noudattaa rakentamisajankohdan asetuksia. Jos rakennuksen tai sen osan seuraamusluokka tai onnettomuustilanteen seuraamusluokka muuttuu vaativampaan suuntaan, tulee siitä aiheutuviin seikkoihin kiinnittää erityistä huomiota suunnittelussa ja toteutuksessa.PaloturvallisuusPaloturvallisuusasetusta (YmA 848/2017) tulee noudattaa, jos rakennus tai sen osa muuttuu korjaus- ja muutostyön seurauksena vaarallisemmaksi ja paloturvallisuuden parantaminen on perusteltua korjaus- ja muutostyön laatu ja henkilöturvallisuuden vaarantumisen estäminen huomioon ottaen.Käytännössä rakennus tai sen osa voi muuttua paloturvallisuuden kannalta vaarallisemmaksi, jos rakennuksen tai sen osan paloluokka, käyttötarkoitus, palokuormaryhmä (liittyy lähes aina käyttötarkoituksen muutokseen) tai palovaarallisuusluokka (tuotanto- ja varastotilat) muuttuu vaativampaan suuntaan. Rakennuksen tai sen osan paloluokka voi muuttua, jos rakennuksen käyttötarkoitus muuttuu, käyttäjien henkilömäärä tai paikkaluku kasvaa, rakennuksen kerrosluku, korkeus tai kerrosala kasvaa tai palo-osaston koko kasvaa. Käyttötarkoituksen muutoksen muuttumista vaativampaan suuntaan tulee arvioida käyttäjäjoukon ominaisuuksien perusteella. Arvioitavia asioita ovat rakennuksen käyttöaika, käyttäjien toimintakyky, käyttäjien perehtyneisyys rakennukseen sekä lasten osuus käyttäjistä.Mikäli nykyistä paloturvallisuusasetusta ei tarvitse noudattaa, voidaan korjaus- ja muutostyössä noudattaa rakentamisajankohdan säännöksiä. Korjaus- ja muutostyöt eivät välttämättä edellytä korjauksia paloturvallisuuteen, mutta niiden takia paloturvallisuus ei myöskään saa heiketä. Jos jokin paloturvallisuuteen liittyvä ominaisuus heikkenee, tulee suunnitteluperusteissa selvittää, miltä osin se heikkenee ja täyttääkö ratkaisu kuitenkin nykyisen vaatimustason. Esim. poistumismatkoja ei saa pidentää siten, etteivät voimassa olevat säännökset täyty. Muutosten vaikutus henkilö- ja poistumisturvallisuuteen on aina tarkasteltava ja puutteet korjattava noudatettavien säännösten mukaan. Mahdolliset poikkeukset noudatettavista säännöksistä on esitettävä suunnitteluperusteissa.KäyttöturvallisuusKäyttöturvallisuusasetusta (YmA 1007/2017) tulee noudattaa rakennuksen korjaus- ja muutostyössä, mikäli alkuperäinen ratkaisu on ilmeisen haitallinen. Jos alkuperäinen ratkaisu ei ole ilmeisen haitallinen, voidaan korjaus- ja muutostyössä noudattaa rakentamisajankohdan säännöksiä. Korjaus- ja muutostyöt eivät saa heikentää käyttöturvallisuutta. Haitallisuutta arvioidaan esimerkiksi kaatumis-, liukastumis-, törmäys- tai putoamisriskin suhteen. Ajoneuvon liikkumisesta rakennuksessa tai sen piha-alueilla aiheutuvat riskit tulee arvioida tarvittaessa. Myös käytön ja huollon turvallisuusriskit tulee arvioida. Haitallisuuden arvioinnissa pitää ottaa huomioon käyttäjäjoukon ominaisuudet sekä tilan avoimuus erilaisille käyttäjille.Esimerkki haitallisuuden arvioinnista kaiteen osalta: Putoaminen tulee olla estetty, joten liian matala kaide on ilmeisen haitallinen. Jos kyseessä on julkinen tila tai tila, johon on lapsilla pääsy, tulee myös kiipeilyn olla estetty. Mikäli alkuperäinen kaideratkaisu ei ole ilmeisen haitallinen, mutta kaiteen kunto edellyttää sen korjaamista, voidaan se korjata alkuperäisen ratkaisun mukaiseksi.Käyttötarkoituksen muutoksessa nykyistä käyttöturvallisuusasetusta tulee noudattaa, jos käyttötarkoitus muuttuu riskillisemmäksi. Riskillisyyttä arvioidaan samojen kriteerien mukaan kuin haitallisuutta. Riskillisyyden arvioinnissa pitää ottaa huomioon käyttäjäjoukon ominaisuudet sekä tilan avoimuus erilaisille käyttäjille.Riskillisyys kasvaa, jos käyttötarkoitus muuttuu esimerkiksi työpaikkatilasta kokoontumistilaksi, johon on pääsy myös lapsilla. Eli pitää noudattaa nykyisiä säännöksiä käyttöturvallisuuden suhteen. Tällöin esimerkiksi kaiteen rakennetta tulee arvioida seuraavasti: Mahdollinen avokaide tulee muuttaa suojakaiteeksi. Kaiteen rakenteen tulee olla sellainen, ettei se mahdollista kiipeilyä. Kaiteen korkeuden tulee olla nykyasetuksen mukainen ja sen mitoitus tulee tarkastaa tungoskuormalle.Mikäli rakennusosa poikkeaa nykysäännöksistä, tulee sen haitallisuus arvioida aina tapauskohtaisesti. Arviointi esitetään suunnitteluperusteissa.
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