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Vesannon kunta 
Keskustie 5, 72300 Vesanto 
puh.  044 0885401 

Rakennus-
paikan haltija   

Nimi 

Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka Puhelin kotiin / töihin 

Rakennus- 
paikka 

Kylä Kiinteistön nimi Tontti/rak.paikka 

Kunnanosa Tontin tai rakennuspaikan postiosoite ja -numero 

Työnjohtajan 
nimi, koulutus 
ja kokemus 
(hakija) 

Nimi Sosiaaliturvatunnus 

Osoite Puhelin 

Koulutus ja valmistumisvuosi Kokemus, 
v.

Aikaisempi hyväksyntä vastaavaan tehtävään 
☐ kyllä ☐  Ei

Sähköpostiosoite 

Suoritettava 
rakennustyö 
ja rakennuk-
sen käyttö-
tarkoitus 

☐ Rakennuksen rakentaminen
☐ Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentaminen  ☐ Rakennuksen muutos- ja korjaustyö
☐ Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakentaminen
☐ Muu, mikä
☐ Maanrakennustyö

☐ Rakennelma tai laitos

☐ Teräsrakenteet / Tiilirakenteet
☐ Elementin asennus
☐ Rakennuksen purkaminen

Rakennuksen käyttötarkoitus

Rakennettavan tai muutettavan rakennuksen tai rakennusosan pinta-ala m² 

Työnjohtajan 
tehtävä- ja 
vastuuaika 

☐ Ammatillisesti rajatun tehtäväkokonaisuuden ajaksi, rajatun☐ Koko rakennustyön ajan
tehtävän kuvaus:
☐ Määräaikainen
Työnjohtajalla on valvottavana samanaikaisesti tämän rakennustyön lisäksi  kohdetta 

Urakoitsija / 
Rakennustyön 
suorittaja 

Nimi ja ammatti Puhelin 

Rakennusval-
vontamak-
sun suorittaja 

Nimi ja osoite(jos ei sama kun, rakennuspaikan haltija)  

Liitteet Tutkintotodistuksia Työtodistuksia 
kpl 

Sopimus tai selvitys 
toimeksiannosta ja ajankäytöstä 

HAKEMUS / ILMOITUS JA PÄÄTÖS 

☐ Rakennustyön vastaava työnjohtaja (MRL 122§)

☐ Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakennustyön johtaja (MRL 122§, MRA 71§)

☐ Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston rakennustyön johtaja (MRL 122§ MRA 71§)

☐ Muu erityisalan työnjohtaja

kpl

http://www.vesanto.fi/
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VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ 

Päätös ☐ Hyväksyn
☐ Hylkään

Päivämäärä ja allekirjoitus 

Liitteenä 
☐ Todistus   ☐ Perustelut    ☐ oikaisuvaatimusohje ☐  erillinen päätös

Työnjohtajaksi Sitoudun johtamaan vastuuvelvollisena edellä mainittua työtä ja ilmoitan tutustuneeni kyseiseen 
tehtävään liittyviltä osin maankäyttö- ja rakennuslakiin ja sen nojalla annettuihin Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman A1 määräyksiin ja ohjeisiin. 

Paikka, päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys 

Rakennuttajan 
tai urakoitsi-
jan allekirjoi-
tus 

Paikka, päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys 

http://www.vesanto.fi/


SÄÄNNÖKSIÄ 

HUOLEHTIMISVELVOLLISUUS RAKENTAMISESSA 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että raken-
nus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien sään-
nösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä 
tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytyk-
set sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 119§) 

RAKENNUSTYÖNJOHTO 

Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennus-
työssä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka 
johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien sään-
nösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennusta-
van mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tar-
peen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia 
sen mukaan kuin asetuksella säädetään. Vastaavan työnjohtajan 
ja eri-tyisalan työnjohtajan hyväksyy kunnan 
rakennusvalvontaviran-omainen. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai 
jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. 
Hyväksyntä tulee peruuttaa, jos siihen tehtävien laiminlyömisen 
johdosta tai muusta syystä on aihetta. (Maankäyttö- ja 
rakennuslaki 122§) 

TEHTÄVIEN VAATIVUUS JA RAKENNUSHANKKEESSA TOIMI-
VIEN KELPOISUUDET 

Rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla sekä rakennustyön 
vastaavalla työnjohtajalla ja erityisalan työnjohtajalla tulee olla 
rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä 
koulutus ja kokemus. Suunnittelussa tarvittava kelpoisuutta arvioi-
daan rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, kuormitusten ja 
pa-lokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, 
ympä-ristövaatimusten sekä suunnitteluratkaisun tavanomaisesta 
poik-keamisen perusteella. Rakennustyön johtamisessa tarvittavaa 
kel-poisuutta arvioidaan edellä säädetyn lisäksi myös 
rakentamisolo-suhteiden ja työnsuoristuksessa käytettävien 
erityismenetelmien perusteella. (Ympäristöministeriön ohje  
rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja 
työnjohtajien kelpoisuudesta YM4/601/2015) 

VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET 

Vastaavan työnjohtajan ja eritysalan työnjohtajan 
kelpoisuusvaatimuksena on:

1) vaativassa työnjohtotehtävässä kyseiseen tehtävään soveltuva,
rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto,
aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava
tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto; lisäksi
hänellä tulee rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus
huomioon ottaen olla riittävä kokemus ja perehtyneisyys kyseisen
alan työnjohtotehtävissä;

2) tavanomaisessa työnjohtotehtävässä kyseiseen tehtävään
soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu
ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi ammatillisen korkea-asteen
tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon tai sitä
vastaava tutkinto taikka muuten osoitetut vastaavat tiedot; lisäksi
hänellä tulee rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus
huomioon ottaen olla riittävä kokemus rakennusalalla;

3) vähäisessä työnjohtotehtävässä voi toimia henkilö, jolla ei ole
edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla muutoin voidaan katsoa
olevan tehtävään tarvittavat edellytykset.

Poikkeuksellisen vaativassa työnjohtotehtävässä työnjohtajan 
kelpoisuusvaatimuksena on kyseiseen tehtävään soveltuva, 
rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto tai 
aiempi sitä vastaava tutkinto sekä lisäksi riittävä kokemus ja hyvä 
perehtyneisyys kyseisen alan vaativista työnjohtotehtävistä. 

(MRL 122 c § Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan 
kelpoisuusvaatimukset, Ympäristöministeriön ohje rakentamisen 
työnjohtotehtävien vaativuusluokista ja työnjohtajien 
kelpoisuudesta YM4/601/2015) 

RAKENNUSTYÖN JOHTO 

Valtioneuvoston asetus maankäyttö- ja rakennusasetuksen 
muuttamisesta 215/2015

Vastaavan työnjohtajan tehtävät Vastaavan työnjohtajan on 
huolehdittava hankkeen laadun ja laajuuden edellyttämällä
tavalla, että; 

1) viranomaiskatselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja
tarkastukset ja toimenpiteet
tehdään asianmukaisissa työvaiheissa;
2) rakennustyömaalla ovat käytettävissä
hyväksytyt pääpiirustukset, tarvittavat erityissuunnitelmat,
rakennustyön tarkastusasiakirja
ja muut asiakirjat;
3) tarvittavat selvitykset rakennushankkeen
riskillisistä vaiheista ja haitallisista vaikutuksista ovat tehdyt;
4) ennen rakennustyön aloittamista ja sen
aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin
rakennustyön riskien ja haittojen välttämiseksi;
5) rakennustyön aikana ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin
havaittujen puutteiden
tai virheiden johdosta;
6) rakennustyössä on rakennustyön vaativuuden edellyttämä
eritysalan työnjohtaja,
joka hoitaa hänelle säädetyt tehtävänsä.
Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään

ERITYISALOJEN TYÖNJOHTAJAT

Rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on vastaavan 
työnjohtajan lisäksi oltava kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston 
rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta 
vastaavat työnjohtajat, jos se on laitteistojen rakentamisen 
vaativuuden vuoksi tarpeellista.

Jos rakennuslupaa edellyttävä rakennustyö tai osa siitä on vaativa, 
rakennusvalvontaviranomainen voi rakennusluvassa, 
aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana 
määrätä, että rakennustyössä on oltava myös muiden erityisalojen 
työnjohtajia.

Erityisalan työnjohtajan on huolehdittava, että kyseisen erityisalan 
rakennustyö tehdään myönnetyn luvan, rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 
erityisalojen työnjohtajien työnjohtotehtävistä. (MRL 122 a §)

RAKENNUSTYÖN VALVONTA RAKENNUSTYÖN ALOITTAMI-
NEN 

MRL 149 c §V Rakennustyön aloittaminen

Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen 
aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus  rakennusvalvontaviran-
omaiselle. Aloittamisilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos 
ennen rakennustyön aloittamista on pidetty aloituskokous.

Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen 
perustuksen valutöihin tai perustukseen kuuluvien rakennusosien 
asentamiseen. Rakennuksen korjausja muutostyössä rakennustyö 
katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennus-
osien purkamiseen tai rakentamiseen.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja ja 
tarvittaessa erityisalan työnjohtaja on hyväksytty. Rakennustyö on 
keskeytettävä kunnes hankkeelle on hyväksytty uusi työnjohtaja, 
jos työnjohtajan hyväksyminen peruutetaan tai tämä eroaa 
tehtävästä.

KATSELMUKSET 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä 
vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa. 
Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava
läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan 
jonkin katselmukseen liittyvän asian selvittämisessä. Käytännössä 
erityisalan työnjohtajaa tarvitaan yleensä ainakin lämpö-, vesi- ja 
ilmanvaihtolaitteiden katselmuksessa. Rakennushankkeeseen
ryhtyvän edustaja katselmuksilla voi olla esimerkiksi rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän palkkaama vastaava työnjohtaja tai valvoja. 
Tämä edellyttää, että rakennushankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa 
kirjallisesti, esimerkiksi aloituskokouspöytäkirjaan tehtävällä 
kirjauksella tai erillisellä valtakirjalla häntä katselmuksissa 
edustavat henkilöt. 



RAKENNUSTA TAI SEN OSAA EI SAA OTTAA KÄYTTÖÖN ENNEN KUIN SE ON KÄYTTÖÖNOTTO- TAI LOPPUKATSELMUKSESSA 
KÄYTTÖÖN HYVÄKSYTTY.

Pohjakatselmus
Osittainen pohjakatselmus voidaan toimittaa esimerkiksi, kun perustamiseen liittyvät kaivutyöt on tehty ja kaivupohja on nähtävillä. Lopullinen 
pohjakatselmus voidaan toimittaa, kun perustamiseen liittyvät kaivu-, louhinta-, paalutus- tai maapohjan täyttö- ja vahvistustyöt sekä niihin 
liittyvät työmaan vastuuhenkilöiden tarkastukset on suoritettu.

Sijaintikatselmus
Sijaintikatselmuksen ajankohta on, kun perustustyöt tai sitä vastaava rakennusvaihe on tehty ja rakennuksen rakennetut nurkkapisteet ja 
korkeusasema ovat luotettavasti mitattavissa ennen seuraavan työvaiheen aloittamista. Sijaintikatselmus tehdään kunnassa käytössä olevien 
käytäntöjen mukaisesti. Perustusrakenteita ovat yleensä rakennuksen alimman alapohjan tason alapuoliset kantavat rakenteet.

Rakennekatselmus
Osittainen rakennekatselmus voidaan toimittaa esimerkiksi, kun rakennuksen kantavat
rakenteet ovat nähtävillä tai, kun savuhormin lävistykset ovat nähtävillä tai ennen rakenteiden pinnoitustyöhön ryhtymistä tai, kun ensimmäiset 
vedeneristystyöt on tehty.

Lopullinen rakennekatselmus voidaan toimittaa, kun kantavat rakenteet sekä veden-, kosteuden-, äänen- ja lämmöneristystyöt sekä 
rakennetekniset paloturvallisuuteen liittyvät työt on tehty. Rakenneteknisiä paloturvallisuuteen liittyviä töitä ovat kantavien rakenteiden 
palosuojaukset, osastoiviin rakenteisiin ja niiden tiivistämiseen liittyvät työt sekä savuhormien asentaminen ja tulisijojen liittäminen 
savuhormeihin.

Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmukset
Osittainen vesilaitteiden katselmus voidaan toimittaa esimerkiksi, kun tonttijohtoliitoksiin tai ulkopuoliset viemäreihin tai pohjaviemäreihin tai 
kerrosviemäreihin ja kerrosvesijohtoihin liittyvät työt on suoritettu ja nähtävillä. Rakennuksen käyttöönoton edellytykset vesilaitteiden osalta 
voidaan myös katselmoida erillisessä osittaisessa vesilaitteiden katselmuksessa. Osittainen ilmanvaihtolaitteiden katselmus voidaan toimittaa
esimerkiksi, kun kanava-asennuksiin tai konehuoneasennuksiin tai tiiveyskokeisiin liittyvät työt on suoritettu ja nähtävillä. Rakennuksen 
käyttöönoton edellytykset ilmanvaihtolaitteiden osalta voidaan myös katselmoida erillisessä osittaisessa ilmanvaihtolaitteiden katselmuksessa. 
Lopullisten lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmusten
toimittamisen ajankohta on, kun lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteet on asennettu,
mitattu ja säädetty. 
(Ympäristöministeriön ohje  rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta  YM5/601/2015)

MRL 153 §
Loppukatselmus
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa käyttöön 
otettavaksi. Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut rakennusvalvontaviranomaiselle, että:

1) rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti;
2) rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä vaaditut toimenpiteet on tehty;
3) muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty;
4) rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty 150 f §:ssä edellytetyt merkinnät ja tarkastusasiakirjan yhteenveto on toimitettu 
rakennusvalvontaviranomaiselle;
5) rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on laadittava, on riittävässä laajuudessa valmis ja toimitettavissa rakennuksen omistajalle; 
ja
6) ympäristönsuojelulain mukainen lupa, jos sellaista tarvitaan rakennuksen käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan, on saanut lainvoiman. 
Rakennusvalvontaviranomaisen on laadittava loppukatselmuksesta pöytäkirja. Loppukatselmukseen sovelletaan lisäksi, mitä 150 §:n 2 
momentissa säädetään siitä, keiden on oltava läsnä katselmuksessa sekä mitä 150 §:n 3 momentissa säädetään. Katselmus voidaan 
toimittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa vain, jos se on välttämätöntä katselmuksen kohteena olevan asian 
selvittämiseksi. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmuksen toimittamista myönnetyn luvan voimassaoloaikana.
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