Iisalmen kaupunki
Rakennusvalvonta

PÄÄSUUNNITTELIJAN SITOUMUS
Lupatunnus

1
Rakennus
paikka

Kaupunginosa / Kylä

Kortteli / Tila

Tontti / RN:o

Jakeluosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

2
Luvan hakija

Nimi

Puhelin virka-aikana

Jakeluosoite

Postinumero

3
Rakennushankkeen
laatu

Käyttötarkoitus

4
Pääsuunnittelija

Suunnittelun kokonaisuudesta vastaava

Sähköpostiosoite
Postitoimipaikka

Pätevyysluokka *) Puhelin

Hyväksytty aik. suunnitteluluokan pääsuunnittelijaksi Iisalmessa *)

Kyllä

Tutkintonimike

Valmistumisvuosi

Muu koulutus

Vuosi

Ei
Rak. suunnittelukokemus

vuotta

Muu ammatillinen kokemus

vuotta

Suunnittelutoimisto / yritys

Todistuksia

kpl

Osoite

Sähköpostiosoite

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

*) Kelpoisuus osoitetaan opinto- ja työtodistuksilla ja/tai referenssiluettelolla silloin, kun suunnittelija ilmoitetaan ensimmäistä kertaa a.o. suunnitteluluokan tehtävään Iisalmessa. Myöhemmin kelpoisuusselvitys toimitetaan vain sitä erikseen pyydettäessä.
SUUNNITTELIJAN KELPOISUUDEN ARVIOINTI JA LOMAKKEEN TÄYTTÖ
Rakennushankkeessa käytetään pätevää henkilöstöä.
Tätä lomaketta voidaan käyttää arvioitaessa rakennushankkeeseen
ryhtyvän käytössä olevan suunnittelijahenkilöstön kelpoisuutta. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö (MRL 119 §).
Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa voidaan huolehtimisvelvollisuutta täsmentää.
Rakennushankkeeseen ryhtyvä antaa tällä lomakkeella rakennusvalvontaviranomaiselle tiedot käytettävissään olevasta suunnittelijahenkilöstöstä. Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennusluvassa tai
ennen rakennustyön aloittamista järjestettävässä rakennustyön aloituskokouksessa täsmentää, mitä rakennushankkeeseen ryhtyvältä
edellytetään huolehtimisvelvollisuutensa täyttämiseksi.

Pääsuunnittelijalla, rakennussuunnittelijalla (=pääpiirustusten laatija)
ja erityissuunnittelijalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävien vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus (MRL 120 e §).
Pääsuunnittelijan tehtävistä on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 48 §:ssä. Pääsuunnittelijan kelpoisuuden tulee tavanomaisessa rakennushankkeessa yleensä olla vähintään samaa tasoa kuin hankkeen vaativimpaan suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus. Suunnittelijoille asetetut kelpoisuusvaatimukset on esitetty
suunnitteluluokittain Ympäristöministeriön ohjeessa YM2/601/2015.
Liitteet
Liitteenä voidaan toimittaa tutkinto- ja työtodistuksia, referenssiluettelo tai muu todistus.

Ennakkoon yhteys rakennustarkastajaan
Kaupungin rakennustarkastajaan otetaan ennakkoon yhteyttä suunnittelijan arviointiin liittyvissä asioissa ja tämän lomakkeen suunnitteSuunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuksia
Rakennuksen suunnittelussa tulee olla suunnittelun kokonaisuudesta luvaatimuksista, joita arvioidaan yleisen edun kannalta.
ja sen laadusta vastaava pätevä henkilö, joka huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sille asetetut vaatimukset (pääsuunnittelija) (MRL
120 a §).

