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LVI-SUUNNITTELIJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 d §: Suunnittelutehtävien vaativuusluokat 
 

Vaativuusluokka määräytyy suunnittelutehtävän arkkitehtonisten, toiminnallisten 
ja teknisten vaatimusten, rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennuksen 
terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvien sekä rakennusfysikaalisten 
ominaisuuksien, rakennuksen koon, rakennussuojelun sekä kuormitusten ja pa-
lokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, kantavien rakentei-
den vaativuuden ja ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten 
perusteella. 

 
Ympäristöministeriö on lisäksi antanut suunnittelutehtävien vaativuusluokkia ja suunnittelijoiden kelpoi-
suutta koskevat ohjeet. Tähän ohjeeseen on koottu otteita säännöksistä ja ympäristöministeriön ohjeista 
sekä rakennusvalvonnan tekemistä tulkinnoista yhtenäisten käytäntöjen tukemiseksi. Ohjetta soveltavan 
on tunnettava vaativuusluokitusta ja kelpoisuutta koskeva lainsäädäntö. 
 
Vaativuusluokkien vaatimukset ovat maankäyttö- ja rakennuslaissa määriteltyjä sitovia säännöksiä. Erik-
seen ympäristöministeriön ohjeiksi tai rakennusvalvonnan tulkinnoiksi merkityt ehdot ja rajoitukset ovat 
yhtenäistä tulkintaa tukevia ohjeita, joista voidaan perustelluista syistä poiketa.  
 
Ohjeessa on esitetty minimivaativuusluokka. Rakennushankkeen muut ominaisuudet saattavat nostaa 
vaativuusluokkaa.  
 

VAATIVUUSLUOKKA: VÄHÄINEN 

 
1. Vähimmäiskoulutusvaatimus 

 

• Ei koulutusvaatimusta 
 

- Henkilö, jolla ei ole tutkintoa, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan tehtä-
vään tarvittavat edellytykset. 

- Riittävä osaaminen suunnittelutehtävään (Ympäristöministeriön ohje). 
- Tuntee LVI-piirustusmerkinnät (Suomen rakentamismääräyskokoelma D4) ja 

määräykset (Rakennusvalvonnan tulkinta).  
 

2. Kokemusvaatimus 
 

• Ei kokemusvaatimusta 
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LVI-suunnittelutehtävän vaativuus 
 

• Esimerkkikohteita (Rakennusvalvonnan tulkinta): 
 
- Yksinkertainen painovoimainen ilmanvaihto, IV-venttiilit seinässä. 
- Pieni AT/varasto, enintään 25 m2.  

 

 

VAATIVUUSLUOKKA: TAVANOMAINEN 

 
1. Vähimmäiskoulutusvaatimus 

 

• Teknikko.  

• LVI-teknikko, 30 opintopistettä (Ympäristöministeriön ohje). 

• Tekniikan kandidaatti (180 opintopistettä) + 30 opintopistettä (Ympäristöministeriön 
ohje). 
 

2. Kokemusvaatimus 
 

• Työkokemusta 3 vuotta. 
- Yli 50 prosenttia kokemuksesta hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ennen 

tutkinnon suorittamista hankittuna kokemuksena voidaan ottaa huomioon koke-
mus, joka on hankittu sen jälkeen, kun kyseessä olevan tehtävän vaadittavat opin-
not on suoritettu. 

 

LVI-suunnittelutehtävän vaativuus 
 

• Esimerkkikohteita (Rakennusvalvonnan tulkinta): 
 
- Koneellinen ilmanvaihto. 
- Asuinrakennus, jossa enintään 3 kerrosta (Ympäristöministeriön ohje). 
- Vakiintunein suunnitteluratkaisuin: liike-, toimisto-, opetus- ja teollisuusrakennukset 

sekä pienet hallit. 
▪ Enintään 2 kerrosta (Ympäristöministeriön ohje). 

 
 
 

VAATIVUUSLUOKKA: VAATIVA 

 
1. Vähimmäiskoulutusvaatimus 

 

• LVI-insinööri. 

• Rakennusinsinööri. 

• Konetekniikan insinööri. 

• 40 opintopistettä (Ympäristöministeriön ohje). 
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2. Kokemusvaatimus 
 

• Työkokemusta 6 vuotta. 
- Yli 50 prosenttia kokemuksesta hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ennen 

tutkinnon suorittamista hankittuna kokemuksena voidaan ottaa huomioon koke-
mus, joka on hankittu sen jälkeen, kun kyseessä olevan tehtävän vaadittavat opin-
not on suoritettu. 

 

LVI-suunnittelutehtävän vaativuus 
 

• Esimerkkikohteita (Rakennusvalvonnan tulkinta): 
 
- Kerrostalo, enintään 11 kerrosta.  
- Majoitus- ja kokoontumistilat, enintään 11 kerrosta.  
- Vakiintunein suunnitteluratkaisuin: liike-, toimisto-, opetus- ja teollisuusrakennukset 

sekä päiväkodit ja suuret hallit.  

 

VAATIVUUSLUOKKA: POIKKEUKSELLISEN VAATIVA 

 
1. Vähimmäiskoulutusvaatimus 

 

• Insinööri (Ylempi AMK). 

• Diplomi-insinööri. 

• 45 opintopistettä (Ympäristöministeriön ohje). 
 

2. Kokemusvaatimus 
 

• Työkokemusta 6 vuotta. 
- 100 prosenttia kokemuksesta hankittu tutkinnon suorittamisen jälkeen.  

 
 

LVI-suunnittelutehtävän vaativuus  
 

• Esimerkkikohteita (Rakennusvalvonnan tulkinta): 
 
- Kerrostalo, 12 kerrosta tai enemmän. 
- Majoitus- ja kokoontumistilat, 12 kerrosta tai enemmän.  
- Kauppakeskukset, suuret koulut, terveysasemat ja sairaalat.  

 


