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ILMOITUS PÄÄSUUNNITTELIJASTA

Maankäyttö- ja rakennuslaki 120.1 a §:
Pääsuunnittelija

Rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan on
rakennushankkeen ajan huolehdittava,  että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden siten,  että
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset täyttyvät.

1 Rakennuspaikka Kaupunginosa/kylä Kortteli/Tilan nimi Tontti n:o/RN:o

Rakennuspaikan osoite

2 Rakennusluvan 
hakija

Nimi ja ammatti

Osoite

Puh. virka-aikana

3 Pääsuunnittelija Nimi

Koulutus

Osoite

Puh. virka-aikana Sähköposti

Olemme  tutustuneet  suunnittelijoiden  pätevyydet  todentaviin  asiakirjoihin  ja  todenneet  ilmoitettujen
suunnittelijoiden olevan päteviä suunnittelutehtävien vaativuusluokkien mukaisiin suunnittelutehtäviin MRL
120  e  §:n  mukaisesti  määriteltynä.  Vakuutamme  suunnittelijoille  varatun  riittävät  resurssit  suunnittelun
tosiasialliselle toteuttamiselle.

Ilmoituksen tekijä/
rakennusluvan hakija

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys

Sitoudun huolehtimaan MRL 120 a §:n mukaisesti suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta.

Pääsuunnittelija
Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus ja nimenselvennys
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Suunnittelutehtävien vaativuus (MRL 120 d § ja 120 e §)

Poikkeuksellisen
vaativa

Vaativa Tavanomainen Vähäinen

Pääsuunnittelija ☐ ☐ ☐ ☐

Rakennussuunnittelu ☐ ☐ ☐ ☐

Kantavien rakenteiden 
suunnittelu ☐ ☐ ☐ ☐

Pohjarakenteiden 
suunnittelu ☐ ☐ ☐ ☐

Ilmanvaihdon 
suunnittelu ☐ ☐ ☐ ☐

Kiinteistön vesi- ja 
viemärilaitteiston 
suunnittelu

☐ ☐ ☐ ☐

Rakennusfysikaalinen/ 
kosteusvaurion 
korjaustyön suunnittelu

☐ ☐ ☐ ☐

Pääsuunnittelija Puh. virka-aikana

Koulutus Voim.olevat 
suunn.kohteet

Työkokemus v.

Suunnittelutoimisto Sähköposti

Rakennussuunnittelija Puh. virka-aikana

Koulutus Työkokemus v.

Suunnittelutoimisto Sähköposti

Kantavien rakenteiden 
suunnittelija

Puh. virka-aikana

Koulutus Työkokemus v.

Suunnittelutoimisto Sähköposti

Pohjarakenteiden 
suunnittelija

Puh. virka-aikana

Koulutus Työkokemus v.

Suunnittelutoimisto Sähköposti

IV-suunnittelija Puh. virka-aikana

Koulutus Työkokemus v.

Suunnittelutoimisto Sähköposti

KVV-suunnittelija Puh. virka-aikana

Koulutus Työkokemus v.

Suunnittelutoimisto Sähköposti

Rakennusfysiikan/ kosteusvaurion 
korjaustyön suunnittelija

Puh. virka-aikana

Koulutus Työkokemus v.

Suunnittelutoimisto Sähköposti
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