
SUUNNITTELIJAN KELPOISUUDEN ARVIOINTI
Tekninen yksikkö/Rakennusvalvonta Lupatunnus

Osoite

2                          
Luvan hakija / 
rakennuttaja

Osoite Sähköpostiosoite

Rakennushankkeen laatu
Käyttötarkoitus

Rakennuksen tilavuus m³ Rakennuksen kokonaisala m² Rakennuksen kerrosluku, kpl

Suunnittelun ympäristö-, maisema- ja kauneusvaatimukset yleisen edun kannalta

  Tavanomaisia   Tavanomaisesta poikkeavia   Tavanomaisesta paljon poikkeavia

Suunnittelun olennaiset tekniset vaatimukset ylesien edun kannalta

  Tavanomaisia   Tavanomaisesta poikkeavia   Tavanomaisesta paljon poikkeavia

Suunnittelun kokonaisuudesta vastaava pääsuunnittelija
Nimi Puhelin

Ammattitutkinto Kokemus rakennuksen suunnittelusta ja

Muu koulutus Muu ammatillinen kokemus, vuotta

Suunnittelutoimisto/-yritys Todistuksia, kpl

Osoite Puhelin

Sitoudun huolehtimaan MRL:n 120 §:n mukaisesti suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta
Päiväys, allekirjoitus ja nimenselvennys

Rakennussuunnittelija
Nimi Puhelin

Ammattitutkinto Rakennussuunnittelun kokemus, vuotta

Suunnittelutoimisto Todistukset, kpl

Osoite Puhelin

Rakennussuunnittelun kokonaisuudesta vastaava
Nimi Puhelin

Ammattitutkinto Rakennussuunnittelun kokemus, vuotta

Suunnittelutoimisto Todistukset, kpl

Osoite Puhelin

LVI-suunnittelun kokonaisuudesta vastaava
Nimi Puhelin

Ammattitutkinto LVI-suunnittelun kokemus, vuotta

Suunnittelutoimisto Todistukset, kpl

Osoite Puhelin

Puhelin

rakentamisesta, vuotta

3                                 
Rakennus-
hankkeen laatu ja 
suunnittelu-
tehtävien 
vaativuus 
(Ks.ohje)

1                                  
Rakennuspaikka

Kiinteistötunnus Tilan nimi / korttelin nro Tilan RN:O / tontin nro / rakennuspaikan nro

Nimi

4                                 
Rakennus-
hankkeen 
suunnittelija-
henkilöstö



KVV-suunnittelun kokonaisuudesta vastaava
Nimi Puhelin

Ammattitutkinto LVI-suunnittelun kokemus, vuotta

Suunnittelutoimisto Todistukset, kpl

Osoite Puhelin

IV-suunnittelun kokonaisuudesta vastaava
Nimi Puhelin

Ammattitutkinto LVI-suunnittelun kokemus, vuotta

Suunnittelutoimisto Todistukset, kpl

Osoite Puhelin

Muut suunnittelijat
Nimi Puhelin virka-aikana

Ammattitutkinto Suunnittelualan kokemus, vuotta

Suunnitteluala/-toimisto Todistukset, kpl

Osoite Puhelin

Nimi Puhelin virka-aikana

Ammattitutkinto Suunnittelualan kokemus, vuotta

Suunnitteluala/-toimisto Todistukset, kpl

Osoite Puhelin

Nimi Puhelin virka-aikana

Ammattitutkinto Suunnittelualan kokemus, vuotta

Suunnitteluala/-toimisto Todistukset, kpl

Osoite Puhelin

VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ
Vastaanotettu, päivämäärä ja allekirjoitus

SUUNNITTELIJAN KELPOISUUDEN ARVIOINTI JA LOMAKKEEN KÄYTTÖ

Pääsuunnittelija
Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja rakennustyönaikaiset muutokset sekä laadittava 117 i §:n
laadusta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje rakennussuunnitelman
ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodos- sisällön osalta.
tavat kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja
määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät. Erityissuunnittelija
Pääsuunnittelijan on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeeseen Tarvittavan erityissuunnitelman laatii erityissuunnittelija. 
ryhtyvä saa tiedon huolehtimisvelvollisuutensa kannalta merkityksellisistä erityissuunnittelijan on huolehdittava, että hänellä on käytössään
suunnittelua koskevista seikoista. suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, ja että erityissuunnitelma
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä pääsuunnit- täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä
telijan tehtävistä. hyvän rakennustavan vaatimukset. Lisäksi hänen on tehtävä

erityissuunnitelmaan rakennustyönaikaiset muutokset sekä
Rakennussuunnittelija laadittava 117 i §:n mukainen rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
Rakentamisen suunnittelussa on oltava rakennussuunnitelmasta oman erityisalansa osalta.
vastaava rakennussuunnittelija. Rakennussuunnittelijan on Jos erityissuunnitelman on laatinut useampi kuin yksi erityis-
huolehdittava, että hänellä on käytössään suunnittelussa tarvitta- suunnittelija, rakennushankkeeseen ryhtyvän on nimettävä heistä
vat lähtötiedot, ja että rakennussuunnitelma täyttää rakentamista yksi tämän erityisalan kokonaisuudesta vastaavaksi erityissuunnit-
koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan telijaksi. Vastaavan erityissuunnittelijan on huolehdittava, että
vaatimukset. Lisäksi hänen on tehtävä rakennussuunnitelmaan erillistehtävinä laaditut suunnitelman osat muodostavat 

keskenään toimivan kokonaisuuden.
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