
HUITTISTEN KAUPUNKI TYÖNJOHTAJAN HAKEMUS / ILMOITUS RAKENNUSVALVONTAAN

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA (MRL 122 §)
 KVV-TYÖNJOHTAJA (MRA 71 §)
 IV-TYÖNJOHTAJA (MRA 71 §)
 MUU ERITYSISALAN TYÖNJOHTAJA

Saapumispvm.

Rakennusvalvonta Lupanumero

1. Rakennus-
hankkeseen
ryhtyvän  yh-
teystiedot

Nimi Puhelin

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Muutosala
m2

Tehokkuus

2. Rakennus-
paikka

Kylä / kaupunginosa Kaavamerkintä Tilan pinta-ala
m2

Uusi k-ala
m2

R-oikeus
m2

Tilan nimi Kiinteistötunnus (RN:o) Kortteli Käytetty k-ala
m2

K-ala yhteensä
0 m2

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Tontti Puran k-alaa
m2

R-oikeutta jää
0 m2

3. Rakennus-
hanke tai toi-
menpide

Rakennushanke
Uuden rakennuksen rakentaminen MRL 125.1 §)
Rakennuksen korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen

      rakentamiseen (MRL 125.2 §)
Muu korjaus- ja muutostyö (MRL 125.3 §)
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen (MRL 125.4)

Toimenpide / (ilmoitus)
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 varastointi

      alue (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)

Asuinrakennus (011)
Talousrakennus (941)
Saunarakennus (931)

Rivitalo (021)
Vapaa-ajan rak. (041)
Navetta, sikala,  (811)

Jatkolupa
Purkulupa
Muu

Tarkempi selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä.

Rakennuksen paloluokka
 P1  P2 P3

4. Pääsuunnit-
telijan yhteys-
tiedot

Rakennushankkeen pääsuunnittelijan nimi ja osoite Koulutus Kokemus v.

Puhelin

5. Rakennustyön
vaativuus

Maankäyttö- ja rakennuslaki 123 § 2 ja 3 momentti Vaativuustaso RMK A2
 AA  A  B  C

6. Työn suoritta-
jan yhteystie-
dot (urakoitsi-
ja)

Nimi

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Puhelin

7. Rakennus-
hankkeeseen
ryhtyvän alle-
kirjoitus

Allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka

Päivämäärä

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista
koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus
huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö.

8. Tietojen
luovutus

Rakennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä
      muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta  varten (julkisuuslaki 16 § 3 momentti)

Rakennusluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide-
      tai markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 §)



9. Työnjohtajat MRL 122 § Rakennustyönjohto
Lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä rakennustyössä tulee olla työn suorituksesta ja sen laadusta
vastaava, joka johtaa rakennustyötä sekä huolehtii rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myön-
netyn luvan ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn suorittamisesta (vastaava työnjohtaja). Tarpeen mukaan
rakennustyössä tulee olla erityisalan työnjohtajia sen mukaan kuin asetuksella säädetään.

Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyy kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Rakennustyötä
ei saa aloittaa tai jatkaa, ellei työssä ole hyväksyttyä vastaavaa työnjohtajaa. Hyväksyntä tulee peruuttaa, jos siihen
tehtävien laiminlyömisen johdosta tai muusta vastaavasta syystä on aihetta.

MRA 71 § Erityisalan työnjohto
Rakennustyössä tulee olla kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston rakenta-
misesta vastaava työnjohtaja sen mukaan kuin tehtävien vaativuus edellyttää. Rakennustyössä voi lisäksi olla ra-
kennusluvassa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana määrättäviä muiden erityisalojen vastuullisia työnjohtajia.
Erityisalan työnjohtajien hyväksyntää koskee soveltuvin osin, mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään.

Rakennustyön erityisalan työnjohtajien kelpoisuutta arvioitaessa otetaan huomioon maankäyttö- ja raken-
nuslain 123 §:n 1 ja 2 momentin säännökset. Vähimmäiskelpoisuudesta annetaan tarkempia säännöksiä
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.

Sitoudun johtamaan vastuuvelvollisena edellä mainittua työtä ja ilmoitan tutustuneeni kyseiseen tehtävään
liittyviltä osin maankäyttö- ja rakennuslakiin (voimaan 1.1.2000) ja sen nojalla annettuihin Suomen rakenta-
mismääräyskokoelman asianomaisiin määräyksiin ja ohjeisiin.

10. Vastaava
työnjohtaja
(MRL 122 §)

Allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka

Päivämäärä

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Puhelin

Kokemus, vuotta

Alan koulutus Aikaisempi hyväksyntä
 Kyllä  Ei

11. Kiinteistön
vesi- ja viemä-
rilaitteiston
asennustöi-
den johtaja
(MRL 122 §,
MRA 71 §)

Allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka

Päivämäärä

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Puhelin

Kokemus, vuotta

Alan koulutus Aikaisempi hyväksyntä
 Kyllä  Ei

12. Kiinteistön
ilmanvaihto-
laitteiston
asennustöi-
den johtaja
(MRL 122 §,
MRA 71 §)

Allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka

Päivämäärä

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Puhelin

Kokemus, vuotta

Alan koulutus Aikaisempi hyväksyntä
 Kyllä  Ei

13. Muu erityis-
alan työnjoh-
taja

Allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka

Päivämäärä

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Puhelin

Kokemus, vuotta

Alan koulutus Aikaisempi hyväksyntä
 Kyllä  Ei

14. Viranomaisen
päätös

Hyväksyn esitetyt työnjohtajat johtamaan vastuuvelvollisena em. työtä. Päiväys

Pykälä

10. Hyväksyn esitetyn vastaavan työnjohtajan
11. Hyväksyn esitetyn kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston asennustöiden johtajan
12. Hyväksyn esitetyn kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston asennustöiden johtajan
13. Hyväksyn esitetyn muu erityisalan työnjohtaja
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