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Suomen rakentamismääräyskokoelma osa A 2 
 
3.1 Pääsuunnittelijan tehtävät ja vastuu kokonaisuudesta 
 
3.1.1 Määräys 

Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen suunnitelmien riittävästä laadusta 
ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle asetettujen vaatimusten 
täyttyminen 
Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtäviensä asianmukaisesta hoitami-
sesta rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan. 

 
3.1.2 Määräys 

Pääsuunnittelijan tulee yhdessä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen laadun ja 
vaativuuden edellyttämällä tavalla 
• huolehtia siitä, että käytettävissä on tarvittavat lähtötiedot ja että ne ovat ristiriidattomat 

ja ajan tasalla sekä saattaa ne suunnittelijoiden tietoon, 
• varmistaa, että kaikilla hankkeen suunnittelijoilla on tieto siitä, mikä osuus vaadittavista 

suunnitelmista on heidän vastuullaan, 
• huolehtia eri alojen suunnittelijoiden yhteistyön järjestämisestä, 
• osaltaan huolehtia, että laaditussa aikataulussa on suunnittelulle varattu riittävästi aikaa, 
• huolehtia, että tarvittavat suunnitelmat tehdään ja että suunnitelmat on todettu yhteenso-

pivaksi ja ristiriidattomiksi. 
 
3.1.3 Määräys 

Pääsuunnittelijan tulee lisäksi 
• osallistua hankkeessa mahdollisesti järjestettävään aloituskokoukseen ja osaltaan huoleh-

tia, että siinä edellytetyt suunnittelua koskevat velvoitteet tulevat suoritetuksi, 
• seurata korjaus- tai muutostyössä rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien seik-

kojen vaikutuksia suunnitteluun, 
• huolehtia muutossuunnittelun yhteensovittamisesta ja tarvittaessa muutosten edellyttämän 

hyväksynnän tai rakennusluvan hakemisesta, sekä 
• huolehtia hänelle rakennusluvassa tai aloituskokouksessa mahdollisesti osoitetusta raken-

nustyön valvonnasta. 
 
3.1.4 Määräys 

Pääsuunnittelijan tulee osaltaan huolehtia siitä, että rakennuslupa-asiakirjat, erityissuunni-
telmat ja selvitykset on laadittu ja toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle kunnan ohjeiden 
mukaisesti. 
Pääsuunnittelijan tulee huolehtia siitä, että rakennushankkeeseen ryhtyvä saa tiedon suunnitte-
lua koskevista seikoista, joilla on vaikutusta tälle säädetyn huolehtimisvelvollisuuden täyttämi-
seksi. 

 
3.2 Suunnittelijoiden tehtävät 
 
3.2.1  Määräys 

Suunnittelijan tulee laatia rakentamista varten 
tarvittava vastuullaan oleva suunnitelma niin, 
että sillä voidaan osoittaa suunnittelulle ja rakentamiselle 
asetettujen vaatimusten täyttyminen. 
Suunnittelijan tulee vastuullaan olevan suunnittelutehtävän 
osalta 
•  huolehtia, että hänellä ovat käytettävissään 

suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, 
•  laatia rakennuslupamenettelyssä tai rakennus- 

työn aikana tarvittava oman alansa suunnitelma 
sekä siihen liittyvät piirustukset ja 
muut asiakirjat, 

•  laatia rakennustyön aikaiset mahdolliset 
muutokset suunnitelmaan, 

•  laatia rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 
oman suunnittelualansa osalta, sekä 

•  huolehtia hänelle mahdollisesti määrätystä 
tai aloituskokouksessa osoitetusta rakennustyön 
valvonnasta. 


