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Maankäyttö- ja rakennuslaki  120 e § (17.1.2014/41) 

Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset 

Suunnittelijoiden on oltava luonnollisia henkilöitä. 

Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena on: 

1) vaativassa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto, 

aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto sekä vähintään neljän vuoden kokemus tavanomaisista 

suunnittelutehtävistä ja vähintään kahden vuoden kokemus avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä; 

2) tavanomaisessa suunnittelutehtävässä kyseiseen suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu tutkinto, joka 

on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan tutkinnon tasoinen, sekä vähintään kolmen vuoden kokemus avustamisesta vähintään 

tavanomaisissa suunnittelutehtävissä; 

3) vähäisessä suunnittelutehtävässä rakennuskohteen ja suunnittelutehtävän laatu ja laajuus huomioon ottaen riittävä osaaminen. 

Rakennussuunnittelijan ja erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimuksena poikkeuksellisen vaativassa suunnittelutehtävässä on kyseiseen 

suunnittelutehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä vähintään kuuden vuoden kokemus 

vaativista suunnittelutehtävistä. 

Pääsuunnittelijan on täytettävä rakennus- tai erityissuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset vähintään samalta tasolta kuin kyseisen rakennushankkeen 

vaativimmassa suunnittelutehtävässä. Hänellä on lisäksi oltava asiantuntemus ja ammattitaito johtaa suunnitelmien yhteensovittamista. 

Pääosa 2 ja 3 momentissa edellytetystä kokemuksesta on oltava kyseisen suunnittelualan suunnittelutehtävistä. Korjaus- tai muutostyön 

suunnittelijalla tulee olla kokemusta korjausten tai muutostöiden suunnittelutehtävistä. 

 
  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a17.1.2014-41
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Vaaditut opintosuoritukset on ilmoitettu ECTS:n (European Credit Transfer System) mukaisina opintopisteinä (op). Mikäli aiemmat opintosuoritukset on ilmaistu opintoviikkoina (ov), voidaan 
opintoviikot muuntaa opintopisteiksi kertomalla ne luvulla 1,5. 

Ilmanvaihtosuunnittelu 

 Vähäinen 
suunnittelutehtävä 

(MRL 120 e § 2 mom kohta 3)  

Tavanomainen  
suunnittelutehtävä 

(MRL 120 e § 2 mom kohta 2) 

Vaativa  
suunnittelutehtävä 

(MRL 120 e § 2 mom kohta 1) 

Poikkeuksellisen vaativa  
 suunnittelutehtävä  

(MRL 120 e § 3 mom)  

Tutkinto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Suorittanut vähintään lvi-teknikon tutkinnon, 
tai on suorittanut tekniikan kandidaatin 
tutkinnon (180 op), ja tutkintoon tai sitä 
täydentäviin opintoihin on sisältynyt 
ilmanvaihtoon ja ilmastointiin liittyviä 
opintoja vähintään 30 op, joihin kuuluu mm. 
seuraavien alojen opintosuorituksia: 
 

 ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka  

 lämmitys‐ ja energiankäyttötekniikka  

 säätötekniikka 

 LVI‐järjestelmien mitoitus ja 
dokumentointi 

 
 
 
 

Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan 
tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinnon, 
insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon, insinööri 
(AMK) -tutkinnon, tai lvi-, rakennus- tai 
konetekniikan insinöörin tutkinnon, ja 
tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin on 
sisältynyt ilmanvaihtoon ja ilmastointiin 
liittyviä opintoja vähintään 40 op, joihin 
kuuluu mm. seuraavien alojen 
opintosuorituksia: 
 

 ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka ja 
sisäilmasto-olosuhteet  

 lämmitys‐ ja energiankäyttötekniikka  

 jäähdytystekniikka 

 lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 

 säätötekniikka ja kiinteistöautomaatio 

 LVI‐järjestelmien mitoitus ja 
dokumentointi 

Suorittanut rakennus- tai muun soveltuvan 
tekniikan alan diplomi-insinöörin tutkinnon 
tai insinööri (ylempi AMK) -tutkinnon, ja 
tutkintoon tai sitä täydentäviin opintoihin 
on sisältynyt ilmanvaihtoon ja ilmastointiin 
liittyviä opintoja vähintään 45 op, joihin 
kuuluu mm. seuraavien alojen 
opintosuorituksia: 
 

 ilmanvaihto- ja ilmastointitekniikka ja 
sisäilmasto-olosuhteet  

 lämmitys‐ ja energiankäyttötekniikka  

 jäähdytystekniikka 

 lämmönsiirto- ja virtaustekniikka 

 säätötekniikka ja kiinteistöautomaatio 

 LVI‐järjestelmien mitoitus ja 
dokumentointi 

 

 

  SEKÄ SEKÄ SEKÄ 

Kokemus  on hankkinut vähintään kolmen vuoden 
kokemuksen avustamisesta tavanomaisissa 
ilmanvaihtosuunnittelutehtävissä; 
 
korjaus- ja muutostyön suunnittelijalla edellä 
mainitusta kokemuksesta on vähintään vuosi 
ilmanvaihdon korjaus- tai muutostöiden 
suunnittelutehtävistä. 

on hankkinut vähintään neljän vuoden 
kokemuksen tavanomaisista ilmanvaihto-
suunnittelutehtävistä ja vähintään kahden 
vuoden kokemuksen avustamisesta vaativissa 
suunnittelutehtävissä; 
 
korjaus- ja muutostyön suunnittelijalla edellä 
mainitusta kokemuksesta on vähintään kaksi 
vuotta ilmanvaihdon korjaus- tai 
muutostöiden suunnittelutehtävistä. 
 

on hankkinut vähintään kuuden vuoden 
kokemuksen vaativista ilmanvaihto-
suunnittelutehtävistä. 
 
Korjaus- ja muutostyön suunnittelijalla 
edellä mainitusta kokemuksesta on 
vähintään neljä vuotta ilmanvaihdon 
korjaus- tai muutostöiden suunnittelu-
tehtävistä. 


