
 
 

LIITE 4. SIIRTYMÄSÄÄNNÖS: 

VANHAN PÄTEVYYDEN SIIRTO UUDEN 

RAKENNUSSÄHKÖSUUNNITTELIJAN PÄTEVYYSJÄRJESTELMÄN 

MUKAISEKSI PÄTEVYYDEKSI 

Jos hakija hakee rakennussähkösuunnittelijan pätevyyttä siirtymäsäännöksen perusteella, hänen tulee tällä liitteellä esittää 

pätevyyden perusteena olleet kohteet, jotka voidaan luokitella nykyjärjestelmän mukaisena.  

On huomattava, että aiempi vaativuusluokka A/AA ei vastaa nykyistä vaativaa tai poikkeuksellisen vaativaa luokkaa. Alla olevaan 

taulukkoon on perustietojen lisäksi selvitettävä millä perusteella suunnittelutehtävä olisi rinnastettavissa vaativaan tai 

poikkeuksellisen vaativaan suunnittelutehtävään. 

 
HAETTAVAN VAATIVUUSLUOKAN SÄHKÖSUUNNITTELUKOHTEET: 
 

Suunnittelun 
alkamisvuosi  
ja 
rakennuksen 
valmistumis-
vuosi 

Kohteen nimi, osoite ja paikkakunta; TYYPPI; 
kohteen tilavuus tai suuruusluokka 

Kuvaus hankkeesta ja suunnittelun sisällöstä. Kuvaus siitä, millä perusteella 
hakija katsoo, että tehtävä on ollut verrattavissa nykyisen järjestelmän 
vaativuusluokkiin. 1)

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

1)
 Perustelut annetaan tarvittaessa erilliselle liitteelle. 
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