FORSSAN KAUPUNKI
Rakennusvalvonta
Vesihuoltoliikelaitos

HAKEMUS

ILMOITUS

PÄÄTÖS

Vastaava työnjohtaja MRL 122 §

Kvv- työnjohtaja 122 a §

lv-työnjohtaja 122 a §

Muun erityisalan työnjohtaja,
122 a §
(vain yksi työnjohtotehtävä mahdollinen samassa hakemuksessa)
Lupatunnus

Saapumispäivä

1. VASTUUHENKILÖ, täyttää kohdat 1.-7.
Nimi

Henkilötunnus

Katuosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Puhelin

Rakennusalan koulutus / valmistumisvuosi

Työnjohtokokemus
vuotta

Sähköpostiosoite

Hyväksytty enintään 5 vuotta aiemmin Forssassa vastaavanlaiseen työhön

Muut voimassa olevat vastuut
kpl

kyllä
ei
2. RAKENNUSPAIKKA
Rakennushankkeeseen ryhtyvä
Rakennuspaikan katuosoite

Postinumero

Kiinteistötunnus
Rakennushanke tai toimenpide
3. SUORITETTAVA TYÖ (Vain yksi työnjohtotehtävä mahdollinen samassa hakemuksessa)
RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN
Vastaava työnjohtaja
ILMANVAIHTO

MUUN ERITYISALAN VASTATTAVA TYÖ
Maankaivu, täyttö, louhinta
Paalutus
Rakennuksen muutos- ja korjaustyö
Rakennuksen purkaminen

Jännitetyt / 1-luokan betonirakenteet
Perustusten vahvistaminen
Elementtien asennus
Teräsrakenteet

lv-työnjohtaja
KVV-LAITTEET
Kaikki kiinteistön vv-laitteet
Vain kiinteistön sisäpuoliset vv-laitteistot
Muu, mikä
Vain ulkopuoliset jäte-ja sadevesiviemärit
Ns. vanhan kiinteistön liittämistyö
Sijaisuus ajalle (mistä-mihin)
4.HAKEMUKSEN LIITTEET (liitteitä ei tarvita, jos edellisestä vastaavanlaisesta tehtävästä Forssassa on kulunut vähemmän kuin 5 vuotta)
kpl todistusjäljennöksiä koulutuksesta
kpl työtodistusjäljennöksiä
5. PÄÄTÖKSEN TOIMITTAMINEN
Noudetaan
Postitetaan hakijalle
6. TYÖN SUORITTAJA
Rakennusliike tai työn tekijän nimi

Postitetaan työn suorittajalle
Postitetaan rakennushankkeeseen ryhtyvälle
Puhelin virka-aikana

Postiosoite
7. HAKIJAN PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS
Rakennushankkeeseen ryhtyvän valtuuttamana sitoudun johtamaan vastuuvelvollisena edellä mainittua työtä.
Paikka, päivämäärä ja allekirjoitus

8. PÄÄTÖS JA ALLEKIRJOITUS, viranomainen täyttää
MRL 122 b §:n rakennustyön johtotehtävien
vaativuusluokat:
poikkeuksellisen vaativa
Päätös
Hyväksytty
Paikka / päivämäärä
Forssa
Pykälä
MUUTOKSENHAKU

vaativa

Hylätty, peruste
Rakennustarkastaja

/

tavanomainen

Päätöksen lunastusmaksu
Tarkastusinsinööri
Suunnittelupäällikkö

20__

Päätökseen saa hakea muutosta oikaisumenettelyllä.

Osoite
Rakennusvalvonta, Turuntie 18, 30100 Forssa
Vesihuoltoliikelaitos, Perkiöntie 7, 30300 Forssa

vähäinen

Puhelinvaihde
(03) 41411
(03) 41411

€

122 c § (17.1.2014/41)
Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimukset
Vastaavan työnjohtajan ja eritysalan työnjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on:
1) 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;
2) 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;
3) 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.
122 d § (17.1.2014/41)
Työnjohtajan hyväksymistä koskeva hakemus
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava rakennusvalvontaviranomaiselta vastaavan työnjohtajan hyväksymistä ennen rakennustyön aloittamista. Erityisalan työnjohtajan hyväksymistä rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava ennen kyseisen erityisalan rakennustöiden aloittamista.
Hakemuksessa on selvitettävä työnjohtajan kelpoisuus kyseiseen työnjohtotehtävään. Vastaavaa työnjohtajaa koskevaan hakemukseen on liitettävä kirjallinen ilmoitus, jossa työnjohtaja sitoutuu vastuuvelvollisena johtamaan rakennustyötä.
122 e § (17.1.2014/41)
Työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan hyväksyminen
Rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy vastaavan työnjohtajan tai erityisalan työnjohtajan, jos tämä täyttää 122 c §:ssä säädetyt
kelpoisuusvaatimukset.
Rakennusvalvontaviranomaisen on peruutettava hyväksyminen, jos siihen on tehtävien olennaisen laiminlyömisen johdosta tai muusta vastaavasta syystä aihetta. Rakennusvalvontaviranomaisen on tarvittaessa kuultava työnjohtajaa.
Jos rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt henkilön enintään viittä vuotta aikaisemmin vastaavaksi työnjohtajaksi tai erityisalan työnjohtajaksi vastaavanlaiseen rakentamishankkeeseen kunnassa, uutta hyväksyntää ei tarvitse hakea. Tällöin riittää, että rakennusvalvontaviranomaiselle ilmoitetaan vastaavana työnjohtajana tai erityisalan työnjohtajana toimimisesta sekä toimitetaan 122 d
§:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus.
122 f § (17.1.2014/41)
Työnjohtajan tehtävän alkaminen ja päättyminen
Vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan tehtävät ja vastuu alkavat välittömästi sen jälkeen, kun hänet on hyväksytty tai
ilmoitus työnjohtajana toimimisesta on jätetty, ja päättyvät loppukatselmukseen. Työnjohtaja voi vapautua tehtävästä ennen loppukatselmusta vain pyytämällä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselta vapautusta tai siten, että rakennusvalvontaviranomainen
hyväksyy toisen henkilön työnjohtajan tilalle.

Päivitetty 16.11.2016

