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Saapumispvm.

IV -laitteiston suunnittelija (MRL 120 c §)
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Muu erityisalan suunnittelija: (MRL 120 c §)

Lupanumero

Suunnittelutehtävän vaativuus:
Erittäin
vaativa

Rakennuspaikka

Vaativa

Tavanomainen

Vähäinen

Kiinteistötunnus (kaup.osa – kortteli – tontti tai kylä – Rn:o – tilan nimi
Osoite

Rakennushankkeeseen
ryhtyvä

Suoritettava työ
Suunnittelijan
suostumus

Nimi

Puhelinnumero

Sähköpostiosoite

Osoite, postinumero ja postitoimipaikka
Uudisrakennustyö
Rakennuksen muutos‐ tai korjaustyö
Vesi‐ ja viemärilaitteiden asennus
Ilmanvaihtotyö
Nimi

Maa‐ ja pohjarakennetyö
Rakennuksen purkaminen
Työnjohtajan sijaisuus ajalle
Henkilötunnus

Henkilötietojen luovutus suoramarkkinointiin/mielipidetutk.
kyllä

Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka

Koulutus, opintoala ja –suunta sekä valmistumisvuosi

Onko hyväksytty aikaisemmin Taipalsaarella

KYLLÄ

Puhelinnumero

Sähköposti

EI

Mikäli suunnittelijaa ei ole aiemmin hyväksytty Taipalsaarella, tulee suunnittelijan toimittaa kopio tutkintotodistuksesta.

Sitoudun toimimaan hankkeen yllä mainittuna suunnittelijana
Paikka ja aika
Suunnittelijan allekirjoitus

Lisätietoja

Ei

Suunnittelutehtävien vaativuus ja suunnittelijoiden pätevyydet
MRL 120 b § (17.1.2014/41)
Rakennussuunnittelija
Rakentamisen suunnittelussa on oltava rakennussuunnitelmasta vastaava rakennussuunnittelija. Rakennussuunnittelijan on
huolehdittava, että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja että rakennussuunnitelma täyttää rakentamista
koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi hänen on tehtävä rakennussuunnitelmaan
rakennustyönaikaiset muutokset sekä laadittava 117 i §:n mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje rakennussuunnitelman
sisällön osalta
MRL 120 d § (17.1.2014/41)
Suunnittelutehtävien vaativuusluokat
Suunnittelutehtävät kuuluvat vaativuusluokkiin, joita ovat vaativa suunnittelutehtävä, tavanomainen suunnittelutehtävä ja
vähäinen suunnittelutehtävä.
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 palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien,
kantavien rakenteiden vaativuuden ja ympäristöstä ja rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten perusteella.
Sen lisäksi, mitä edellä 1 momentissa säädetään, voi suunnittelutehtävän vaativuusluokka olla poikkeuksellisen vaativa, jos jokin
2 momentissa tarkoitetuista vaatimuksista tai ominaisuuksista on poikkeuksellinen.
Samassa rakennushankkeessa voi olla eri vaativuusluokkiin kuuluvia suunnittelutehtäviä.
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä suunnittelutehtävän vaativuusluokan määräytymisestä.
MRL 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.

