LIPERIN KUNTA
Rakennusvalvonta

HAKEMUS / ILMOITUS JA PÄÄTÖS

Hakemus*

Vastaava työnjohtaja

IV- työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

Muun erityisalan työnjohtaja

* Liitteenä kelpoisuusselvitykset

Ilmoitus**
** Edellinen hyväksyntä vastuulliseksi työnjohtajaksi Liperissä vastaavanlaiseen työhön tehty 1.1.2015 tai myöhemmin
Viranomainen täyttää
Saapumispäivä

Kiinteistötunnus

Kylä

Lupanumero

Kortteli ja tontti / Rakennuspaikka

Tila / Määräala tilasta ja RN:o

1 Rakennuspaikka
Lähiosoite

2 Rakennuspaikan haltija

3 Työnsuorittaja
(jos tiedossa)

Postinumero

Nimi

Puhelin virka-aikana

Postiosoite

Postitoimipaikka

Nimi

Puhelin virka-aikana

Lähiosoite

Postinumero

Rakennuksen käyttötarkoitus
4 Rakennuksen
käyttötarkoitus
ja suoritettava
työ

Postitoimipaikka

Postitoimipaikka

Rakennettavan tai muutettavan rakennuksen tai rakennusosan
pinta-ala, m²

Uusi rakennus (MRL 125.1 §)
Laajennus
Muutos
Vesi- ja viemärilaitteet
IV-laitteet
Nimi

Kerrostalo
Rivitalo
Omakotitalo
Talousrakennus
Teollisuusrakennus

Rakennelma tai laitos
Muu rakennus
Muu:
Rakennuksen purkaminen
Henkilötunnus

6 Työnjohtaja
Ammatti / koulutus

Puhelin virka-aikana

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite
Entisen työnjohtajan nimi
7 Vaihdos
Työnjohtajana määräaikana:

.20

8 Määräaikainen
9 Työkohteiden
lukumäärä

–

Työnjohtaja on
osa-aikainen

Syy:

.20
kokopäiväinen

Työnjohtajalla on valvottavanaan samanaikaisesti tämän
lisäksi
kohdetta.

Paikka ja päivämäärä

Hakijan allekirjoitus

10 Hakijan allekirjoitus
(rakennuttaja
tai urakoitsija)

______________________________
Sitoudun johtamaan edellä mainittua työtä vastuuvelvollisena
Paikka ja päivämäärä

Työnjohtajan allekirjoitus

________________________________________

Toimitus

Postitse

Viranomainen täyttää
Rakennustyön
vaativuus
(MRL 122 b §)

Vähäinen

Noudetaan

Tavanomainen

Vaativa

Poikkeuksellisen vaativa

Päätös
Liperissä ______ päivänä __________kuuta 20____ § ______
Hyväksytty
Hylätty
Hylkäysperuste:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Rakennustarkastaja

HAKEMUKSEN/ILMOITUKSEN TÄYTTÄMINEN
Lomakkeen etusivun oikeassa yläkulmassa olevan ruudukon merkinnät tekee viranomainen
1

Rakennuspaikan viralliset tiedot löytyvät tontin tai tilan lainhuutotodistuksesta tai kiinteistörekisteriotteesta.

8

Täytä, jos kyseessä on määräaikainen työnjohtajuus.

10

Hakemuksessa tulee olla myös rakennuttajan tai urakoitsijan allekirjoitus.
Kelpoisuusselvitykseksi vaaditaan tieto koulutuksesta (koulutodistus) sekä selvitys toimimisesta vastaavissa
tehtävissä tai muu kelpoisuutta osoittava selvitys. Lisäksi vaaditaan tieto kokemuksesta vuosina ja siitä, onko
hakija hyväksytty aiemmin vastaaviin tehtäviin esimerkiksi toisella paikkakunnalla. (MRL 122 c §, MRA 70 ja 71
§)

Päätöksessään rakennustarkastaja päättää, minkä vaativuusluokan rakennustöihin vastaavaksi työnjohtajaksi hakeva
voidaan valita työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksien mukaisesti (MRL 122 c § (17.1.2014/41))
Vastaavan työnjohtajan ja eritysalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksena seuraavaa
vaativassa työnjohtotehtävässä kyseiseen tehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu
korkeakoulututkinto, aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto taikka aiempi teknikon
tai sitä vastaava tutkinto. Lisäksi hänellä tulee rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen
olla riittävä kokemus ja perehtyneisyys kyseisen alan työnjohtotehtävissä.
-

tavanomaisessa työnjohtotehtävässä kyseiseen tehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla
suoritettu ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto
taikka aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto taikka muuten osoitetut vastaavat tiedot. Lisäksi hänellä tulee
rakennuskohteen laatu ja tehtävän vaativuus huomioon ottaen olla riittävä kokemus rakennusalalla.

-

vähäisessä työnjohtotehtävässä voi toimia henkilö, jolla ei ole edellä tarkoitettua tutkintoa, mutta jolla muutoin
voidaan katsoa olevan tehtävään tarvittavat edellytykset.

-

poikkeuksellisen vaativassa työnjohtotehtävässä työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on kyseiseen
tehtävään soveltuva, rakentamisen tai tekniikan alalla suoritettu korkeakoulututkinto tai aiempi sitä vastaava
tutkinto sekä lisäksi riittävä kokemus ja hyvä perehtyneisyys kyseisen alan vaativista työnjohtotehtävistä.

