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OSA-ALUE 5: TAVANOMAISEN VAATIVUUSLUOKAN PÄÄ- JA ARKKITEHTISUUNNITTELU 

 
 

1. VASTUULLINEN SUUNNITTELIJA (max. 14 p.) 

 

1.1 Vastuullisen suunnittelijan koulutus, lisäkoulutukset/ -tutkinnot, pätevyydet ja 
työkokemus (max. 4 p.) 

 

Koulutus  
PISTEET  
(max. 1 p.) 

 Vähimmäisvaatimuksen (AMK-rakennussuunnittelija tai tekn. OL 
rakennusarkkitehti) ylittävä tutkinto toimialalta  

1 

Lisäkoulutukset/ -tutkinnot 
PISTEET  
(max. 1 p.) 

 Tohtori, lisensiaatti 1 p (näistä annetaan1 p yhteen kertaan joko 
kohdassa koulutus tai kohdassa lisäkoulutukset/-tutkinnot) 

 

 Pääsuunnittelijakoulutus 1 p.  

 Esim. Toinen ylempi alan korkeakoulututkinto (esim. Master of 
Architecture), RAPS, merkittävä määrä valmistumisen jälkeen 
suoritettuja, alaan liittyviä täydentäviä yliopisto- tai 
korkeakouluopintoja, HTT tavarantarkastaja (rakennustekniikka), muun 
rakentamiseen liittyvän alan alempi korkeakoulututkinto kuten 
rakennusinsinöörin tutkinto (tai vastaava) 1 p. / tutkinto/koulutus 

 

 Esim. RAP, Modernin arkkitehtuurin korjauskurssi, Home ja 
pienhiukkaset modernin rakennuksen peruskorjauksessa, 
Korjausrakentaminen KOR, Rakennusten perusparannus- ja 
muutostyöt, Kaupunkikeskustojen kehittäminen (Kiinko), 
rakentamiseen liittyvän muun alan opistotasoinen tutkinto kuten 
teknikko, valmistumisen jälkeen suoritetut, alaan liittyvät tarkemmin 
määrittelemättömät jatko-opinnot yliopistossa tai korkeakoulussa (tai 
vastaava) 0,5 p. / tutkinto tai koulutus 

 

 Alaan liittyvät lyhyet koulutukset ja seminaarit esim. Modernistinen 
arkkitehtuuriperintö - ja sen korjaaminen, Energiatehokas 
korjausrakentaminen, Tulevaisuuden oppimisympäristö, 
Painovoimainen ilmanvaihto, rakennuttamiseen ja toteutusmuotoihin 
liittyvät koulutukset (SUKE, PJU), fasilitointimenetelmät 
työpajatyöskentelyssä, rakenteellinen paloturvallisuuskoulutus, CE-
merkintäkoulutus, Green imperative kestävän suunnittelun 
täydennyskoulutus, ekorakentamisen kurssi, puurakentamiseen liittyvä 
koulutus, juridiikkaan ja rakentamisen lakiuudistuksiin liittyvät 
koulutukset, rakennusfoorumin tilaisuudet, pedagogiset opinnot, 
yrittäjä- ja johtamiskoulutukset/tutkinnot, opinnot rakennustekniikan 
opistossa (tai vastaava) 0,5 p (yhteensä) / yksi  tai useampi em tutkinto 
tai koulutus  

 

 Ei pisteitä: ennen arkkitehdiksi valmistumista suoritetut arkkitehtuuriin 
liittyvät opinnot, tietomallintamiseen liittyvä koulutus, ekskursiot, 
työturvallisuuskoulutus, EU-asiantuntijakoulutus, tietoturvallisuuskortti, 
työturvapassi, alkusammutuskortti, tulityökortti, EA 2, pidetyt 
luennot/esittelyt/koulutukset/opetukset, luottamustoimet 

 

 

Alaan liittyvät uudis- ja/tai §korjausrakentamisen voimassa olevat 
pätevyydet (FISE, rakennusvalvonta tai vastaava)  

PISTEET 
(max. 1 p.) 

 1 p / vähintään 1 voimassa oleva soveltuvuusehdon ylittävä vähintään 
vaativan suunnittelutehtävän pätevyys 

 0,5 p / vähintään 1 soveltuvuusehdon ylittävä vähintään vaativan 
suunnittelutehtävän pätevyys, joka on vanhentunut vuonna 2017 tai 
sen jälkeen. 
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Työkokemus tutkinnon suorittamisen jälkeen uudishankkeiden 
vastuullisena rakennussuunnittelijana 

PISTEET 
(max. 1 p.) 

 Vähintään 10 vuotta 1 

 Vähintään 6 vuotta 0,5 

 

YLEISTÄ: Laadunarviointikaavakkeen kansilehden mukaan vastuullisen suunnittelijan osalta ilmoitettu 
laatureferenssi otetaan huomioon vain yhden osa-alueen laatuarvioinnissa. Jos sama referenssi 
ilmoitetaan useammalle osa-alueelle, se otetaan huomioon vain juoksevan numeroinnin mukaisesti 
ensimmäisellä osa-alueella. 
 

 

1.2 Vastuullisen suunnittelijan referenssikohteet, max. 10 p.(pisteitä voi saada enintään 5 eri 

tehtäväluokasta, mikäli referenssejä 6 eri tehtäväluokasta, huomioidaan 5 ensimmäistä) 

TEHTÄVÄLUOKAT 
1. Alueellisen tarkasteluiden suunnittelutehtävät (Alue)  
2. yli 500 brm2 toiminnalliset tarkastelut ja selvitykset (Tila) 
3. Yli 300 m2 palvelutilojen sisustussuunnittelutehtävät (Sis) 
4. Yli 500 m2 toimistotilojen suunnittelutehtävät (Tsto) 
5. Siirrettävien (väistö- ja lisätilat) tilaelementtien suunnittelutehtävät (Ele) 
6. Rakennus- ja kulttuurihistorialliset selvitystehtävät (His) 

PISTEET 
(max. 2 p./ 

tehtäväluokka) 

 

 

 2 referenssiä / tehtäväluokka = 2 p. 

 1 referenssi / tehtäväluokka = 1 p. 
 

 

 

2. TARJOAJAN PALVELUKSESSA OLEVAT MUUT SUUNNITTELIJAT 
JA ASIANTUNTIJAT (edellä esitetyn vastuullisen suunnittelijan lisäksi) 
nimetään enintään 1 henkilö/ tehtävä.  

PISTEET 
(max. 3 p.) 

2.1 Sisustusarkkitehti tai –suunnittelija 
- sisustusarkkitehdin tai –suunnittelijan tutkinto 1 p. 
- ammatillinen täydennyskoulutus 0,5 p. 
- ammatillinen erikoistuminen työkokemuksen kautta 0,25 p. 

max. 1 p 

2.2 Maisema-arkkitehti tai suunnitteluhortonomi 
- maisema-arkkitehdin tai suunnitteluhortonomin tutkinto 1 p. 
- ammatillinen täydennyskoulutus 0,5 p. 
- ammatillinen erikoistuminen työkokemuksen kautta 0,25 p. 

max. 1 p 

2.3 Rakennustaiteen ja historian erityisosaaminen 
- alan tutkinto tai jatkokoulutus 1 p. 
- ammatillinen täydennyskoulutus 0,5 p. 
- ammatillinen erikoistuminen työkokemuksen kautta 0,25 p. 

max. 1 p 

 

 

 


