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Saapumispäivä:  

(viranomaisen 

saapumisleima) 

 
HAETTAVA 
TOIMI  

 Vastaava työnjohtaja (MRL 122 §) 
 Kiinteistön vesilaitteistojen asennustöiden johtaja (MRL 122 §) 
 Kiinteistön ilmanvaihtolaitteistojen asennustöiden johtaja (MRL 122 §) 
 Muun erityisalan vastaava työnjohtaja (MRL 122 §) 
 Työnjohtajan muutos (lisäksi merkitään minkä alan tehtävään haetaan) 

 

 

 

LUPATUNNUS:       
PÄÄTÖSTUNNUS 

(viranomainen täyttää) 
 

1.  RAKENNUSPAIKKA 
Kylä/kunnanosa 

      Tila/kortteli RN:o/tontti 

Tila/kortteli 

      

Tontti 

      

Katuosoite 

      

2. LUVAN HAKIJA 

Päiväys 

       

Nimi ja allekirjoitus 

 

      

Puhelin virka-aikana 

      

Katuosoite 

      

Postinumero / -toimipaikka 

      

3. SUORITETTAVA 

TYÖ 

 Rakennuksen rakentaminen 

 Rakennuksen muutos ja korjaustyöt 

 Rakennuksen purkaminen 

 Maanrakennustyöt 

 Muu, mikä?       

 Sijaisuus ajalle       

 Kiinteistön sisäpuolisten vesi- ja viemäri laitteistojen 

asennus 

 Kiinteistön ulkopuolisten vesi- ja viemärilaitteistojen 

asennus 

 Kiinteistön ilmanvaihtolaitteistojen asennus 

4. SELOSTUS HANK-

KEESTA 
      

5. TYÖNJOHTAJA 

PÄÄTÖKSEN LASKU-

TUSOSOITE 

Nimi / yritys 

      

Henkilötunnus/Y-tunnus 

      

Postiosoite 

       

6. TYÖNJOHTAJA (kts. 

kääntöpuolen täyttöoh-

jeita) 

Nimi 

       

Henkilötunnus 

      

Postiosoite (katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka) 

       

Puhelin virka-aikana 

      

Sähköpostiosoite 

      

Alan tutkinto 

      

Valmistumisvuosi 

      

TJ kokemus 

        vuotta 

Ammatti 

      

Hyväksytty enintään 5 vuotta aiemmin Tuusulassa vastaavanlaiseen työhön 

 Kyllä  Ei -> Toimitettava liitteet hakemukseen 

Hakemuksen liitteet 

 opintotodistuksia    työtodistuksia     selvitys työnjohtotehtävistä    valvontasuunnitelma 

Työnjohtajan edellytykset toimia tehtävässä (täy-

tettävä aina) 

 osa-aikainen  kokoaikainen 

Samanaikaisesti valvottavia kohteita  

      kpl Tuusulassa 

      kpl muissa kunnissa 

Sitoudun johtamaan vastuuvelvollisena edellä mainittua työtä ja ilmoitan tutustuneeni kyseiseen 
tehtävään liittyviltä osin Maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä sen nojalla annettuihin asetuksiin. 

 

Paikka ja pvm                                 Työnjohtajan allekirjoitus 

      

      

PÄÄTÖS JA ALLEKIRJOITUS  (Viranomainen täyttää) 

RakMk:n mukainen työn työnjohtotehtävien vaativuusluokka:                        AA        A        B        C 

Työnjohtajan kelpoisuus / pätevyys:                                                            AA        A        B        C 

   Rakennustarkastaja    Tarkastusinsinööri     Vesihuoltopäällikkö 

     Hyväksytty  Hylätty (liitteenä perustelut) 

 Päätöksen liitteenä oikaisuvaatimusohje 

Päivämäärä § Allekirjoitus 
 

 



 

OHJEITA 

 
Tällä lomakkeella rakennushankkeeseen ryhtyvä hakee rakennusvalvontaviranomaiselta vastaavan 

työnjohtajan, kiinteistön vesilaitteistojen asennustyön johtajan, ilmanvaihtolaitteistojen asennustyön 
johtajan tai muun erityisalan työnjohtajan hyväksymistä. Allekirjoituksellaan työnjohtaja sitoutuu vas-
tuuvelvollisena johtamaan rakennustyötä (kohta 6). Vain yksi työnjohtajatehtävä on mahdollinen yh-
dessä hakemuksessa. Haettaessa edellä mainittuihin tehtäviin ensimmäistä kertaa tai jos 

edellisestä hyväksynnästä Tuusulassa on yli 5-vuotta tai jos haetaan vaativampaan tehtä-
vään työnjohtajaksi kuin mihin on aiempi hyväksyntä Tuusulassa (ns. nostetaan hakijan päte-

vyysluokkaa aiemmasta), lomake täytetään hakemuksena ja siihen liitetään jäljennökset 

koulu- ja työtodistuksista sekä mahdollisista muista pätevyys- ja kurssitodistuksista tai 
pätevyydentoteamiselimen (esim. Fise Oy:n) myöntämä pätevyystodistus. Työtodistukseksi 
kelpaa myös vastaavan työnjohtajapäätöksen kopio samantasoisesta tai vaativammasta tehtävästä 

joltain muulta paikkakunnalta viimeisen viiden vuoden sisältä. Ryhdyttäessä jo aiemmin hyväksytyn 

tasoisiin tehtäviin viiden vuoden sisällä edellisestä hyväksynnästä lomake täytetään ilmoituksena. 
 
Kohdassa 4 selostetaan lyhyesti millaisesta kohteesta on kyse (esim. 150m2 omakotitalon rakentami-
nen tilaelementeistä), mikä helpottaa tehtävän vaativuuden arviointia. Kohdassa 6 kysytyllä TJ koke-
musvuosilla tarkoitetaan sitä työnjohtokokemusta, joka on vastaavaa kuin mihin tehtävään ollaan 

hakemassa. Ammatilla tarkoitetaan hakijan päätointa. 

 
Rakennustöiden ja ilmanvaihtolaitteiden asennustöiden vastaavat työnjohtajahakemukset käsitellään 
rakennusvalvonnassa. Vesilaitteistojen asennustöiden työnjohtajahakemukset käsitellään Tuusulan 
vesihuoltoliikelaitoksella. Kaikki työnjohtajailmoitukset käsitellään rakennusvalvonnassa. 
 

Työnjohtajapäätöksistä lähetetään kopiot sekä rakennushankkeeseen ryhtyvälle että työnjohtajaksi 
hakevalle. Työnjohtajailmoituksista lähetetään kopio ainoastaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle tie-
doksi. 
 
Vastaavan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty 
tai ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty rakennusvalvontaviranomaiselle. Näistä tehtävistä 
voidaan vapautua vain pyytämällä kirjallisesti vapautus tehtävästä tai siten, että hyväksytään toinen 

henkilö vastaavan työnjohtajan tilalle (MRL 122 f §). Tehtävät päättyvät automaattisesti ilman eri 
ilmoitusta, kun kohteessa on pidetty lopullinen loppukatselmus. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jat-
kaa ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa (MRL 122 §) ja erityisalan työtä ei saada 
aloittaa tai jatkaa ilman hyväksyttyä erityisalan asennustöiden johtajaa. 
 

HINTA 
 

 Rakennusvalvonnan tekemät IV-työnjohtajapäätökset kulloinkin voimassa olevan rakennus-
valvonnan taksan mukaisesti. 

 Tuusulan vesihuoltoliikelaitoksen tekemät KVV-työnjohtajapäätökset kulloinkin voimassa ole-
van vesihuoltoliikelaitoksen taksan mukaisesti. 
 

Kaikkien työnjohtajailmoituksien käsittely on sisällytetty rakennuslupamaksuun. 

 
MUUTOKSENHAKU 
 
Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Tuusulan rakennuslautakunnan käsiteltäväk-
si. 
 
Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksessä mainitulle viranhaltijalle neljäntoista (14) päivän kulues-

sa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, jollei muuta näytetä, seitse-
mäntenä päivänä sen jälkeen, kun asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi. Sen oheen on liitettävä 
tämä päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Vaatimus on toimitetta-

va Tuusulan rakennusvalvontaan viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päätty-
mistä. 
 
Käyntiosoite: Hyryläntie 16, 04300 Tuusula 

Postiosoite: Tuusulan kunta, rakennusvalvonta, PL 60, 04301 Tuusula. 
 
 
Päätös on postitettu: __________________ 
 
 

 


