VASTAAVAA TYÖNJOHTAJAA JA ERITYISALOJEN
TYÖNJOHTAJAA KOSKEVA HAKEMUS / ILMOITUS
JA VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS

VIEREMÄN KUNTA
Rakennustarkastaja
Myllyjärventie 1
74200 VIEREMÄ
puh. 0400-371 166

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 A 1, kohta 4.2)

Voit palauttaa lomakkeen myös
sähköisesti www.suomi.fi/viestit verkkopalvelun kautta

Ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja
(MRL 122 §, MRA 71 § ja RakMK A 1, kohta 4.2)
Muun erityisalan vastuullinen työnjohtaja, mikä?
(MRL 122 §, MRA 71 § ja RakMK A 1, kohta 4.2)

Saapumis pvm / Hakemuksen n:o

Kiinteistötunnus

1 Rakennuspaikka

Kaupungin osa/Kylä

2 Rakennuspaikan omistaja
tai haltija

Nimi ja ammatti

Kortteli ja tontti/Rakennuspaikka

Tila/Määräala tilasta ja RN:o

Jakeluosoite
Postinumero

3 Suoritettava
rakennushanke
tai toimenpide

Lupanumero

Postitoimipaikka

Rakentamisen tai toimenpiteen kohde
Omakotitalo
Teollisuus- tai varastorakennus
Talousrakennus, sauna

Rivitalo
Liikerakennus
Vähittäiskaupan suuryksikkö

Rakennushanke
Rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §)
Korjaus- ja muutostyö joka on verrattavissa
rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2 §)
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

4 Rakennustyön
Poikkeuksellisen vaativa
johtotehtävien
vaativuusluokka
(MRL 122 b §)

Puhelin virka-aikana

Vaativa

Kerrostalo
Lomarakennus
Muu, mikä

Muu korjaus- ja muutostyö (MRL 125.3§)
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen
muuttaminen (MRL 125.4§)
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)
Muu, mikä?

Tavanomainen

Nimi ja ammatti

Vähäinen

syntymävuosi

5 Työnjohtaja ja
selvitys tämän
Postiosoite
kelpoisuudesta
(MRA 70 ja 71 §)

puhelin virka-aikana

Koulutus, selvitys toimimisesta vastaavissa tehtävissä ja muu kelpoisuutta osoittava selvitys

opintotodistuksia ______kpl
Työnjohtaja on

2)

työtodistuksia ______kpl
selvitys työnjohtotehtävistä
Työnjohtajalla on valvottavanaan samanaikaisesti tämän

osa-aikainen
kokopäiväinen
lisäksi ______kohdetta
Sitoudun johtamaan edellä mainittua työtä vastuuvelvollisena
Paikka ja päivämäärä

2)

Työnjohtajan allekirjoitus

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 §)

Nimi ja ammatti

6 Työnsuorittaja
(mikäli tiedossa)

7 Hakijan
allekirjoitus
(rakennuttaja tai
urakoitsija)

Postiosoite

Paikka ja pvm

Puhelin virka-aikana

Hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys

VIRANHALTIJAN PÄÄTÖS
(MRL 122 §)

Päätös

______________________________ työnjohtajaa koskeva hakemus
hyväksytään

hylätään

Perustelut ________________________________________________________
_________________________________________________________________
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.
Nimi

Yhteystiedot

Lisätietoja antaa
Muutoksenhaku

Allekirjoitus

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (MRL 187.1 §)
Liitteenä oikaisuvaatimusosoitus
Paikka ja päivämäärä

Allekirjoitus

Vieremä

Petri Komulainen
rakennustarkastaja

OIKAISUVAATIMUS OHJE
Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Oikeus vaatimuksen tekemiseen on sillä, jonka
oikeutta päätös välittömästi koskee, ja viereisen tai vastapäätä olevan sellaisen kiinteistön, jonka rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen
päätös voi olennaisesti vaikeuttaa, omistajalla ja haltijalla.
Vaatimus on tehtävä kirjallisesti päätöksessä mainitulle viranhaltijalle 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Sen oheen on liitettävä tämä
päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä todistus tiedoksisaannista, mikäli päätös ei ole annettu julkipanon
jälkeen, Vaatimus on toimitettava tekniselle lautakunnalle viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Asiakirjat
saa toimittaa omalla vastuulla myös postitse tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille viimeistään
edellä mainittuna päivänä ennen virka-ajan loppumista.
Teknisen lautakunnan osoite on
Vieremän kunta
Myllyjärventie 1
74200 Vieremä

