
Vantaan kaupunki | Rakennusvalvonta

HAKEMUS ILMOITUS PÄÄTÖS

Haettaessa ensimmäistä kertaa lomake täytetään hakemuksena

Lupatunnus Saapumispäivä

1. HAKIJA   Hakija täyttää kohdat 1. - 5. 

Ammatti ja nimi Henkilötunnus

Katuosoite Postinumero ja -toimipaikka

Puhelin Sähköposti

Koulutus kyseiseen tehtävään Valmistumisvuosi Kokemus ko. työnjohtotehtävissä

vuotta

Hyväksytty enintään 5 vuotta aiemmin  
Vantaalla vastaavanlaiseen työhön

kyllä ei

Muut voimassa olevat vastuut

Vantaalla kpl Muissa kunnissa kpl

Liitteenä on luettelo voimassa olevista 
vastaavan työnjohtajan tehtävistä 
Vantaalla ja muissa kunnissa

3. RAKENNUSPAIKKA
Kiinteistön omistaja / Luvan hakija

Rakennuspaikan katuosoite Postinumero

Kaupunginosan nimi / nro Korttelin nro Tontin nro Kylän nimi / nro RN:o

Rakennushanke tai toimenpide

4. SUORITETTAVA TYÖ (vain yksi työnjohtotehtävä mahdollinen samassa hakemuksessa)
RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN

Vastaava työnjohtaja MRL 122 §

ILMANVAIHTO

Iv-työnjohtaja MRA 71 §

VESI- JA VIEMÄRILAITTEISTOT
Kvv-työnjohtaja MRA 71 §

Kaikki kiinteistön vv-laitteistot

MUUN ERITYISALAN VASTATTAVA TYÖ
Maanrakennustyöt

Paalutus

Rakennuksen muutos- ja korjaustyö

Rakennuksen purkaminen

Jännitetyt / 1-luokan betonirakenteet

Perustusten vahvistaminen

Elementtien asennus  

Teräsrakenteet

Sisäpuoliset kvv-laitteistot Ulkopuoliset kvv-laitteistot

Lisätietoja, esim. rajattu vastuualue

Sijaisuus ajalle

2. HAKEMUKSEN LIITTEET (liitteitä ei tarvita, jos edellisestä vastaavanlaisesta tehtävästä Vantaalla on kulunut vähemmän kuin 5 vuotta)

kpl todistusjäljennöksiä koulutuksesta kpl työtodistusjäljennöksiä

5. HAKIJAN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Sitoudun johtamaan vastuuvelvollisena edellä mainittua työtä.

Päiväys Allekirjoitus

6. PÄÄTÖS JA ALLEKIRJOITUS (Viranomainen täyttää)
Rakentamismääräyskokoelman mukainen työn työnjohtotehtävien vaativuusluokka AA A B C

Hakijan kelpoisuus / pätevyys AA A B C

Päätös
Hyväksytty Hylätty, peruste

Päivämäärä Vastaava työnjohtaja

Kvv-työnjohtaja

Iv-työnjohtajaPykälä

Tarkastusinsinööri Lvi-tarkastaja LVI-tarkastusinsinööri

Osoite 
Kielotie 20 C 
01300 VANTAA

Puhelin, vaihde 
  
09 83911

Faksi 
  
09 8392 4438
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7. IRTISANOUTUMINEN
Irtisanoudun yllämainitun työkohteen työnjohtajan tehtävistä

Päiväys Allekirjoitus

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia rakennuslupajaoston käsiteltäväksi.  
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää  
lukuun ottamatta, rakennusvalvonnan kansliaan, osoite Kielotie 20 C, 01300 Vantaa.

MUUTOKSENHAKU



OHJEITA 
 
Tällä lomakkeella haetaan rakennustyön vastaavaksi työnjohtajaksi,  
kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston tai ilmanvaihtolaitteiston 
rakentamisesta vastaavaksi työnjohtajaksi sekä muiden erityisalojen 
vastuullisiksi työnjohtajiksi. 
  
Haettaessa edellä mainittuihin tehtäviin ensimmäistä kertaa lomake 
täytetään hakemuksena ja siihen liitetään oikeaksi todistetut 
jäljennökset koulu- ja työtodistuksista. Ryhdyttäessä enintään viiden 
vuoden kuluessa jo aiemmin hyväksytyn tasoisiin tehtäviin, lomake 
täytetään ilmoituksena. 
  
  
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 
 
122 § 
Rakennustyönjohto 
 
Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä 
rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta 
vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista 
koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja 
hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava 
työnjohtaja). Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan 
työnjohtaja sen mukaan kuin asetuksella säädetään. 
 
Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy  
kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennustyötä ei saa 
aloittaa tai jatkaa ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa 
työnjohtajaa. Hyväksyntä tulee peruuttaa, jos siihen tehtävien 
laiminlyömisen johdosta tai muusta vastaavasta syystä on aihetta. 
  
123 § 
Tehtävien vaativuus ja rakennushankkeessa toimivien 
kelpoisuudet 
 
Rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla sekä rakennustyön 
vastaavalla työnjohtajalla ja erityisalan työnjohtajalla tulee olla 
rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä  
koulutus ja kokemus. 
 
Suunnittelussa tarvittavaa kelpoisuutta arvioidaan rakennuksen  
ja tilojen käyttötarkoituksen, kuormitusten ja palokuormien, 
suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, ympäristö-
vaatimusten sekä suunnitteluratkaisun tavanomaisesta 
poikkeamisen perusteella. Rakennustyön johtamisessa tarvit- 
tavaa kelpoisuutta arvioidaan edellä säädetyn lisäksi myös 
rakentamisolosuhteiden ja työsuorituksessa käytettävien 
erityismenetelmien perusteella. 
 
Rakennuksen suunnittelu- ja työnjohtotehtävät voidaan jakaa 
vaativuusluokkiin tarvittavan vähimmäiskelpoisuuden määrittä-
miseksi. Vähimmäiskelpoisuudesta säädetään asetuksella ja 
tarkemmat määräykset ja ohjeet annetaan Suomen rakentamis- 
määräyskokoelmassa. 
  
  
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUS 
 
70 § 
Vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset 
 
Rakennustyön vastaavana työnjohtajana voi toimia henkilö, joka  
on suorittanut tehtävään soveltuvan rakennusalan korkeakoulu-
tutkinnon tai rakennusasetuksen (226/1959), jäljempänä aikaisempi 
asetus, 68, 132 ja 137 §:ssä työnjohtajalta edellytetyn tutkinnon. 
Lisäksi hänellä tulee rakennuskohteen laatu ja laajuus huomioon 
ottaen olla riittävä kokemus rakennusalalla. 
 
Pienehkön ja rakenteiltaan yksinkertaisen rakennuksen vastaavana 
työnjohtajana voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua 
tutkintoa, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan tehtävään 
tarvittavat edellytykset. 
  
  
 

Edellä tarkoitetun työnjohtajan on hyväksyntää koskevassa 
hakemuksessa osoitettava kelpoisuutensa vastaavana työnjohtajana 
toimimiseen. Hakemukseen on liitettävä kirjallinen ilmoitus, jossa 
hakija sitoutuu vastuuvelvollisena johtamaan rakennustyötä. 
 
Jos joku on kunnassa enintään viittä vuotta aikaisemmin hyväksytty 
vastaavaksi työnjohtajaksi vastaavanlaiseen rakentamiseen, 
hyväksyntää kelpoisuuden toteamiseksi ei tarvita. Tällöin riittää 
ilmoitus vastaavana työnjohtajana toimimisesta sekä 3 momentissa 
tarkoitettu sitoumus. 
  
71 § 
Erityisalan työnjohto 
 
Rakennustyössä tulee olla kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston 
rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava 
työnjohtaja sen mukaan kuin tehtävien vaativuus edellyttää. 
Rakennustyössä voi lisäksi olla rakennusluvassa tai erityisestä syystä 
rakennustyön aikana määrättäviä muiden erityisalojen vastuullisia 
työnjohtajia. Erityisalan työnjohtajien hyväksyntää koskee 
soveltuvin osin, mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään. 
 
Rakennustyön erityisalan työnjohtajien kelpoisuutta arvioitaessa 
otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 123 §:n 1 ja 2 
momentin säännökset. Vähimmäiskelpoisuudesta annetaan 
tarkempia säännöksiä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa. 
  
73 § 
Rakennustyön johto 
 
Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen 
jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana 
toimimisesta on jätetty. Näistä tehtävistä ja vastuusta voidaan 
vapautua vain pyytämällä kirjallisesti vapautus tehtävästä tai siten, 
että hyväksytään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle. 
 
Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä että: 
 
1)  rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvonta-
viranomaiselle; 
 
2)  rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä 
noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä; 
 
3)   rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen 
puutteiden tai virheiden johdosta; 
 
4)  luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja 
suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset  
ja toimenpiteet asianmukaisessa työvaiheessa; 
 
5)  rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt    
piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla olevat 
rakennustyön tarkastusasiakirjat, mahdolliset testaustulokset sekä 
muut tarvittavat asiakirjat. 
 
Mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään, koskee soveltuvin osin 
erityisalan työnjohtajaa. 
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7. IRTISANOUTUMINEN
Irtisanoudun yllämainitun työkohteen työnjohtajan tehtävistä
Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia rakennuslupajaoston käsiteltäväksi. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää 
lukuun ottamatta, rakennusvalvonnan kansliaan, osoite Kielotie 20 C, 01300 Vantaa.
MUUTOKSENHAKU
OHJEITATällä lomakkeella haetaan rakennustyön vastaavaksi työnjohtajaksi, 
kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston tai ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaavaksi työnjohtajaksi sekä muiden erityisalojen vastuullisiksi työnjohtajiksi.
 
Haettaessa edellä mainittuihin tehtäviin ensimmäistä kertaa lomake täytetään hakemuksena ja siihen liitetään oikeaksi todistetut jäljennökset koulu- ja työtodistuksista. Ryhdyttäessä enintään viiden vuoden kuluessa jo aiemmin hyväksytyn tasoisiin tehtäviin, lomake täytetään ilmoituksena.
 
 
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI122 §RakennustyönjohtoLupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen mukaan rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtaja sen mukaan kuin asetuksella säädetään.Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy 
kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Hyväksyntä tulee peruuttaa, jos siihen tehtävien laiminlyömisen johdosta tai muusta vastaavasta syystä on aihetta.
 
123 §Tehtävien vaativuus ja rakennushankkeessa toimivien kelpoisuudetRakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla sekä rakennustyön vastaavalla työnjohtajalla ja erityisalan työnjohtajalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän vaativuuden edellyttämä 
koulutus ja kokemus.Suunnittelussa tarvittavaa kelpoisuutta arvioidaan rakennuksen 
ja tilojen käyttötarkoituksen, kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien, ympäristö-vaatimusten sekä suunnitteluratkaisun tavanomaisesta poikkeamisen perusteella. Rakennustyön johtamisessa tarvit-
tavaa kelpoisuutta arvioidaan edellä säädetyn lisäksi myös rakentamisolosuhteiden ja työsuorituksessa käytettävien erityismenetelmien perusteella.Rakennuksen suunnittelu- ja työnjohtotehtävät voidaan jakaa vaativuusluokkiin tarvittavan vähimmäiskelpoisuuden määrittä-miseksi. Vähimmäiskelpoisuudesta säädetään asetuksella ja tarkemmat määräykset ja ohjeet annetaan Suomen rakentamis-
määräyskokoelmassa.
 
 
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSASETUS70 §Vastaavan työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksetRakennustyön vastaavana työnjohtajana voi toimia henkilö, joka 
on suorittanut tehtävään soveltuvan rakennusalan korkeakoulu-tutkinnon tai rakennusasetuksen (226/1959), jäljempänä aikaisempi asetus, 68, 132 ja 137 §:ssä työnjohtajalta edellytetyn tutkinnon. Lisäksi hänellä tulee rakennuskohteen laatu ja laajuus huomioon ottaen olla riittävä kokemus rakennusalalla.Pienehkön ja rakenteiltaan yksinkertaisen rakennuksen vastaavana työnjohtajana voi toimia myös henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla muutoin voidaan katsoa olevan tehtävään tarvittavat edellytykset.
 
 
Edellä tarkoitetun työnjohtajan on hyväksyntää koskevassa hakemuksessa osoitettava kelpoisuutensa vastaavana työnjohtajana toimimiseen. Hakemukseen on liitettävä kirjallinen ilmoitus, jossa hakija sitoutuu vastuuvelvollisena johtamaan rakennustyötä.Jos joku on kunnassa enintään viittä vuotta aikaisemmin hyväksytty vastaavaksi työnjohtajaksi vastaavanlaiseen rakentamiseen, hyväksyntää kelpoisuuden toteamiseksi ei tarvita. Tällöin riittää ilmoitus vastaavana työnjohtajana toimimisesta sekä 3 momentissa tarkoitettu sitoumus.
 
71 §Erityisalan työnjohtoRakennustyössä tulee olla kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja sen mukaan kuin tehtävien vaativuus edellyttää. Rakennustyössä voi lisäksi olla rakennusluvassa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrättäviä muiden erityisalojen vastuullisia työnjohtajia. Erityisalan työnjohtajien hyväksyntää koskee soveltuvin osin, mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään.Rakennustyön erityisalan työnjohtajien kelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon maankäyttö- ja rakennuslain 123 §:n 1 ja 2 momentin säännökset. Vähimmäiskelpoisuudesta annetaan tarkempia säännöksiä Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.
 
73 §Rakennustyön johtoVastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty. Näistä tehtävistä ja vastuusta voidaan vapautua vain pyytämällä kirjallisesti vapautus tehtävästä tai siten, että hyväksytään toinen henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle.Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä että:1)  rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvonta-viranomaiselle;
2)  rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä;
3)   rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta;
4)  luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin määrätyt tarkastukset 
ja toimenpiteet asianmukaisessa työvaiheessa;
5)  rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt                            piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla olevat rakennustyön tarkastusasiakirjat, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat.Mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään, koskee soveltuvin osin erityisalan työnjohtajaa.
 
 
8.0.1320.1.339988.326450
AI, sj,ah
9.11.10
9.11.10 tehty jf-versiosta 4/09
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