
Rakennusalan täyden palvelun tietotalo

Rakennustieto Oy edistää hyvää rakennustapaa ja tuottaa rakentamisesta 
luotettavaa tietoa. Puolueettoman ja asiakaslähtöisen Rakennustieto Oy:n 
tuotteet kattavat rakentamisen koko elinkaaren suunnittelusta ylläpitoon. 
Yhtiön omistaa Rakennustietosäätiö RTS.

Tämä artikkeli on julkaistu alun perin Rakentajain kalenterissa, jota ovat 
julkaisseet Rakennustietosäätiö RTS sr ja Rakennusmestarit ja -insinöörit  
AMK RKL ry. 

Julkaisu oli rakennusalan ammattilaisten ja opiskelijoiden käsikirja, joka 
yhdisteli teoriaa ja käytäntöä sekä kannusti hyvään rakentamiseen. Artikkelin 
vasemmassa reunassa olevasta vesileimasta näkee ko. Rakentajain kalenterin 
vuosikerran. 
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Työmaavalvonnan muuttuneet RT-kortit
Olavi Saastamoinen, toimitusjohtaja
Uudenmaan Valvontamestarit Oy UVM
olavi.saastamoinen@uvm.fi

Koko rakennusalaa koskettavat uudet viran-
omaismääräykset ja ohjeet sekä tehtäväluette-
loiden kehitys- ja laadintatyö ovat vaikuttaneet
myös rakennustyön valvontaa käsittelevien lo-
makkeiden uusimistarpeeseen. Suomen Toimi-
tila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry:n aloitteesta
perustettiin työryhmä, joka on tarkastanut käy-
tössä olevat tehtäväluettelot sekä sopimuslo-
makkeet ja päivittänyt ne vastaamaan tämän
hetkistä tilannetta.

Tarkastetut ja päivitetyt RT-kortit ovatRT
16-10447 Talonrakennustyön valvonnan tehtä-
väluettelo, RT 16-10465 Talonrakennustyön
laitejärjestelmätöiden valvonnan tehtäväluette-
lo, RT 16-10485 Valvontasopimuksen laatimi-
nensekäRT 80250 Rakennustyön valvontasopi-
mus.

Uusimistyön yhteydessä todettiin tarpeelli-
seksi erottaa talotekninen valvonta omakseen
sekä sopimuksen että tehtäväluettelon avulla.
Lisäksi todettiin tarpeelliseksi tarkistaa raken-
nustyön valvontatehtävän sisältö suhteessa
käynnissä oleviin tehtäväluetteloiden kehitys-
työhön.

Talotekniikan valvonnan
eriyttäminen
Talotekniikan merkityksen korostuminen, jo
pelkästään laissa säädetyn kvv- ja ilmanvaihto-
töiden työnjohtajan vaatimuksella osoittaa sel-
keästi talotekniikan merkityksen kasvamisen ja
korostumisen rakentamisessa. Rakennushank-
keeseen ryhtyvät ovat joutuneet arvioimaan
myös hankekohtaisesti taloteknisen valvonnan
suoritustapaa ja suorittajia. Talotekniikan val-
vojien pätevöittämiskoulutus on käynnistynyt,
vaikkakin hieman takkuillen. Suhtautuminen
pätevöitymiseen on kuitenkin ollut erittäin
myönteistä ja ensimmäiset talotekniikan valvo-
jat ovat jo pätevöityneet.

Perinteisesti talotekniikan valvonta on sisäl-
lytetty osaksi talotekniikan suunnittelupalk-
kiota. Muutenkin tiukkojen ja kilpailtujen suun-
nittelupalkkioiden takia talotekninen valvonta-

työ on näin menetellen jäänyt usein puutteelli-
seksi ja vajaaksi.

Rakennustyön valvojien pätevöittämiskou-
lutus ja sen merkitys
Koko rakennustyön valvojien pätevöittämis- ja
täydennyskoulutusta kehitetään parhaillaan.
Paikallisvalvojien koulutusohjelma on jo uudis-
tettu vastaamaan muuttuneita viranomaismää-
räyksiä ja ensimmäiset uuden koulutusohjelman
mukaiset kurssit on pidetty. Rakennusvalvojien
uudistetun koulutusohjelman mukainen päte-
vöittämiskoulutus pidettiin keväällä 2001 ja yli-
valvojien koulutusohjelma käynnistyi vuoden
2001 syksyllä.

Talotekniikan valvojien yleiskursseilla on ol-
lut runsaasti myös rakennusalan valvojia, joiden
tavoite on pätevöittää talotekniikan osaamistaan
taloteknisen valvonnan yleisosa suorittamalla.

Tehtäväluetteloiden
kehittäminen
RT 16-10746 Talonrakennustyön työmaaval-
vonnan tehtäväluettelo
RT 16-16747 Talotekniikkatöiden valvonnan
tehtäväluettelo

Molempien tehtäväluetteloiden sisältö on uu-
distettu ja muokattu vastaamaan nykyisiä vaati-
muksia. Molemmissa tehtäväluetteloissa otet-
tiin huomioon myös lausunnolla ollut pääsuun-
nittelijan tehtäväluettelo sekä muutokset val-
vonnan tehtävissä.

Valvontatehtävän tilaaminen
RT 16-10745 Valvontasopimuksen laaminen
RT 80282 Rakennustyön valvontasopimus
RT 80283 Talotekniikkatöiden valvontasopimus

Valvontatehtävän tilaamista on helpotettu
laatimalla erilliset sopimukset sekä talotekniik-
katöiden valvontaan että talonrakennustyön val-
vontaan. Lisäksi sopimuksissa on huomioitu443R
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valvontatyön pätevyysvaatimukset käytössä
olevan pätevöittämisluokituksen mukaisesti.

Valvontasuunnitelma ja sen
laadinta
KutenRakMK A1 Rakennustyön valvonta-osas-
sa määritetään, tulee hankkeeseen laatia kirjalli-

nen valvontasuunnitelma. Siitä ei ole tällä het-
kellä, syksyllä 2001, käytössä RT-korttia eikä
ohjetta sen laadintaan. Onkin tärkeää, että lo-
makkeiden laadinta jatkuu valvontasuunnitel-
man osalta pikaisesti, jotta rakennustyön val-
vonnan lomakkeet saadaan täydennettyä val-
miiksi. Em. liitteelle on jo varattu tila sopimus-
malleissa.

Työmaavalvonnan muuttuneet RT-kortit
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