
 
 

  

  

  
  

 

LIITE 2.  
SÄHKÖSUUNNITTELUKOKEMUS 
 
Työkokemus on erittäin keskeinen asia sähkösuunnittelijan pätevyyttä todettaessa. Esitä liitteessä pätevyyden toteamisen kannalta 

merkittävimmät sähkösuunnittelureferenssit (max 6 hanketta) - erityisesti oman työn osuus ja sisältö kussakin kohteessa.  
Viimeisimmän hankkeen, josta sähkösuunnittelukokemusta on kertynyt, tulee olla viimeisen viiden vuoden ajalta. Poikkeuksellisen 

vaativan vaativuusluokan sähkösuunnittelukokemuksesta on esitettävä tarkasti, millä perusteella suunnittelutehtävä olisi 

rinnastettavissa poikkeuksellisen vaativaan suunnittelutehtävään. Sähkösuunnittelijan pätevyyden toteamista uusittaessa, hakijan 

tulee esittää kertynyt työkokemus kuluneen seitsemän vuoden pätevyyskauden ajalta, erityisesti oman työn osuudesta ja sisällöstä. 
 
HUOMATTAVIMMAT SÄHKÖSUUNNITTELUKOHTEET 
 

Suunnittelun 
alkamisvuosi  
ja 
rakennuksen 
valmistumis-
vuosi 

Kohteen nimi, osoite ja 
paikkakunta; RAKENNUSTYYPPI; 
kohteen tilavuus ja pinta-ala  

Vaativuus-
luokka 1) 

 

Rastita 
sähkösuu
n-nittelu-
tehtävät 2) 

Oman VSS 
työn 
osuus (%) 

Kuvaus oman sähkösuunnittelutyön luonteesta, sisällöstä ja 
tehtävän vaativuudesta. Mitä tehtäviä työhön on kuulunut? 

Ovatko tehtävät käsittäneet hankkeen suunnittelu- ja 

rakennusvaiheen kokonaisuudessaan, ellei, niin mitkä vaiheet? 

Ketkä muut ovat hankkeessa hoitaneet sähkösuunnittelutehtäviä? 
3) 
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Liitä mukaan CV ja pätevyyteen liittyvä referenssiluettelo. 

 
1) 

P ä äSähkösuunnittelutehtävän vaativuusluokka ilmoitetaan seuraavilla tunnuksilla: 

• VÄH = vähäinen, T = tavanomainen, VAA = vaativa, PV = poikkeuksellisen vaativa  

 

 
2) 

Sähkösuunnittelutehtävä kuvataan seuraavilla tunnuksilla.  

• VSS = Vastaavan sähkösuunnittelijan tehtävät. Hakija on toiminut hankkeen nimettynä vastaavana sähkösuunnittelijana tai 

projektipäällikkönä. 

• SST = Sähkösuunnittelijan tehtävät. Hakija on toiminut sähkösuunnittelijana hankkeessa. 

 
3) 

Kuvaukseen omasta sähkösuunnittelutyön luonteesta tulee sisällyttää luettelo omista sähkösuunnittelutehtävistä ja -vastuista  

   hankkeessa ja mihin vaiheeseen hanketta tehtävät ovat sijoittuneet.  
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