Valikko
Kaupunki / Kunta ja viranomainen

VASTAAVAA TYÖNJOHTAJAA JA ERITYISALOJEN
TYÖNJOHTAJAA KOSKEVA HAKEMUS / ILMOITUS
JA VIRANOMAISEN / VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS
Vastaava työnjohtaja
(MRL 122 §, MRA 70 § ja RakMK A 1, kohta 4.1)
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta vastaava
työnjohtaja (MRL 122 §, MRA 71 § ja RakMK A1, kohta 4.2)
Ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja
(MRL 122 §, MRA 71 § ja RakMK A1, kohta 4.2)
Muun erityisalan vastuullinen työnjohtaja. Mikä?
(MRL 122 §, MRA 71 § ja RakMK A1, kohta 4.2)

S a a pumis pvm

K iinte is tötunnus

1 Rakennuspaikka

K a upunginos a /K ylä

2 Rakennuspaikan
omistaja tai
haltija

Nimi ja ammatti

3 Suoritettava
työ

Rakennushanke

L upa nume ro

K ortte li ja tontti/R a k e nnus pa ik k a

T ila /Mä ä rä a la tila s ta ja R N : o

Postiosoite

Puhelin virka-aikana

Rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §)

Muu korjaus- ja muutostyö (MRL 125.3 §)

Korjaus- ja muutostyö, laajentaminen
tai kerrosalan lisääminen (MRL 125.2 §)

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen
muuttaminen (MRL 125.4 §)

Toimenpide
Rakennelma (MRA 62.1 § 1 kohta)
Yleisörakennelma (MRA 62.1 § 2 kohta)
Liikuteltava laite (MRA 62.1 § § 3 kohta)
Erillislaite (MRA 62.1 § 4 kohta)
Vesirajalaite (MRA 62.1 § 5 kohta)
Säilytys- ja varastointialue (MRA 62.1 § 6 kohta)

Julkisivutoimenpide (MRA 62.1 § 7 kohta)
Mainostoimenpide (MRA 62.1 § 8 kohta)
Aitaaminen (MRA 62.1 § 9 kohta)
Kaupunkikuvajärjestely (MRA 62.1 § 10 kohta)
Huoneistojärjestely (MRA 62.1 § 11 kohta)
Maalämpö (MRA 62.1 § 12 kohta)

Muu. Mikä?
4 Rakennuksen
käyttötarkoitus
5 Rakennustyön
vaativuus
(MRL 123 §
2 ja 3 mom.)
6 Työnjohtaja
ja selvitys
tämän
kelpoisuudesta
(MRA 70 ja 71 §)

Nimi ja ammatti

Syntymäaika

Postiosoite

Puhelin virka-aikana
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Koulutus, selvitys toimimisesta vastaavissa tehtävissä ja muu kelpoisuutta osoittava selvitys

opintotodistuksia
Työnjohtaja on

kpl

7 Työnsuorittaja
(mikäli
tiedossa)

)

työtodistuksia
kpl
selvitys työnjohtotehtävistä
Työnjohtajalla on valvottavanaan samanaikaisesti tämän

osa-aikainen
kokopäiväinen
lisäksi
Sitoudun johtamaan edellä mainittua työtä vastuuvelvollisena
P a ik k a ja pä ivä mä ä rä

2

2

)

kohdetta.

T yönjohta ja n a lle k irjoitus

Nimi ja ammatti
Postiosoite

Puhelin virka-aikana

P a ik k a ja pvm
H a k ija n a lle k irjoitus ja nime n s e lve nnys
8 Hakijan
(rakennuttaja
tai urakoitsija)
allekirjoitus
1 ) Tarpeeton yliviivataan
2 ) Jos joku on kunnassa enintään viittä vuotta aikaisemmin hyväksytty vastaavaksi työnjohtajaksi vastaavanlaiseen, rakentamisen hyväksyntää
kelpoisuuden toteamiseksi ei tarvita. Tällöin riittää ilmoitus vastaavana työnjohtajana toimimisesta ja sitoumus (MRA 70.4 §)

1)

Valikko
Viranomainen

RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN PÄÄTÖS (MRL 122 §)
Päivämäärä

Sivu

Pöytäkirjan nro / §

Päätösehdotus
Esittelijä
työnjohtajaa koskeva
hakemus

hyväksytään

hylätään

Perustelu:

Sovelletut lainkohdat:

vastaavaa työnjohtajaa koskevan
ilmoituksen mukaan
on viittä vuotta aikaisemmin hyväksytty vastaavaksi työnjohtajaksi vastaavanlaiseen rakentamiseen, joten hyväksyntää
kelpoisuuden toteamiseksi ei MRA 70.4 §:n mukaan tarvita.
Päätös

Lisätietoja
antaa

Päätösehdotus hyväksytään
Hylätään, koska

Nimi

Yhteystiedot

Muutoksenhaku

Liitteenä valitusosoitus
Pöytäkirjan
Paikka ja päivämäärä
otteen oikeaksi
todistaa

Pöytäkirjan pitäjä

Viranhaltija

VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS (MRL 122 §)
Päivämäärä

Pöytäkirjan nro / §

Sivu

Päätös
työnjohtajaa koskeva
hakemus

hyväksytään

hylätään

Perustelu:

Sovelletut lainkohdat:

vastaavaa työnjohtajaa koskevan

Lisätietoja
antaa
Muutoksenhaku
Allekirjoitus

ilmoituksen mukaan
on viittä vuotta aikaisemmin hyväksytty vastaavaksi työnjohtajaksi vastaavanlaiseen rakentamiseen, joten hyväksyntää
kelpoisuuden toteamiseksi ei MRA 70.4 §:n mukaan tarvita.
Nimi
Yhteystiedot
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (MRL 187.1 §)
Liitteenä oikaisuvaatimusosoitus
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

