PORIN KAUPUNGIN
YMPÄRISTÖVIRASTO
RAKENNUSVALVONTA

Saapui

Dn:o

Jätti

Vastaanotti

Yhteystiedot

VASTAAVAA TYÖNJOHTAJAA JA ERITYISALOJEN
TYÖNJOHTAJAA KOSKEVA

Vastaava työnjohtaja (MRL 122 §)
Kiinteistön ilmanvaihtolaitteiston asennustöiden johtaja
(MRL 122 a §)

HAKEMUS/ ILMOITUS

Kiinteistön vesi- ja viemäritöiden työnjohtaja

MRL 122 d §

Muu erityisalan työnjohtaja

(MRL 122 a §)
(MRL 122 a §)

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET TAKASIVULLA

Irtisanoutuminen / muutos päätökseen §
1
RAKENNUSPAIKKA JA SEN
HALTIJA

2
SUORITETTAVA
TYÖ

Kaupunginosa tai kylä

Korttelin n:o tai tilan nimi

Tontin no: tai tilan Rn:o

Osoite

Nimi

Puh. virka-aikana

Osoite

Postitoimipaikka

Rakennuksen
rakentaminen

Lisärakennuksen
rakentaminen

Muutos- ja
korjaustyö

Rakennuksen
purkaminen

Maanrakennustyöt

Viimeistelytyö

Muu

Omakotitalo

Muu
asuinrakennus

Liikerakennus

Teollisuusrakennus

Talousrakennus

Lomarakennus

Muu

Tarvittaessa lyhyt lisäselvitys esim. rakennuksen laajuus, erikoisluonne.

3
RAKENNUSTYÖN
VAATIVUUS
MRL 120 a-g §
MRL 122 a-f §

Ympäristövaatimuksia
Ei ole

Työsuorituksessa
On

Ei ole erityismenetelmiä

On erityismenetelmiä

Vaativa

Poikkeuksellisen vaativa

Vaativa

Poikkeuksellisen vaativa

Rakennuksen suunnitteluratkaisut
Vähäinen

Tavanomainen

Rakentamisolosuhteet
Tavanomaisia

4
TYÖNJOHTAJA

Nimi

Syntymäaika/ henkilötunnus

MRL 122 e §

Koulutus

Ammatti

Osoite

Postitoimipaikka

Aikaisempi hyväksyntä vastaavaan tehtävään
Kyllä

Samanaikaisten tj-tehtävien määrä

Puh. virka-aikana
kpl.

Ei

Sitoudun johtamaan vastuuvelvollisena edellä mainittua työtä ja ilmoitan tutustuneeni kyseiseen tehtävään liittyviltä osin Maankäyttö- ja rakennuslakiin ja sen nojalla
annettuihin Suomen rakentamismääräyskokoelman määräyksiin ja ohjeisiin.
Päiväys

5
RAKENNUSHANKKEESEEN
RYHTYVÄN
ALLEKIRJOITUS

Allekirjoitus

Nimen selvennys

Nimi

Ammatti

Postiosoite

Puh. virka-aikana

Päiväys

Nimen selvennys

Allekirjoitus

MRL 122 d §

PORIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖVIRASTO
RAKENNUSVALVONTA 2015 / 1.0

TIETOJEN
LUOVUTUS

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

Hyväksyn

Hylkään, koska

PÄÄTÖS

Porissa

MUUTOKSENHAKUOHJE

/

20

§

Allekirjoitus

Päätökseen tyytymättömän on ilmoitettava siitä kirjallisesti päätöksen tehneelle viranhaltijalle neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
Ilmoitukseen on liitettävä tämä päätös alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä tiedoksianto on
tapahtunut. Asia siirretään viipymättä ympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

HAKEMUSLOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET
Tämä lomake täytetään yhtenä kappaleena haettaessa rakennusvalvontaviranomaiselta hyväksymistä vastaavaksi työnjohtajaksi tai erityisalan työnjohtajaksi. Lomaketta käytetään myös haettaessa muutosta aiempaan päätökseen tai irtisanouduttaessa siitä.
Hakija täyttää lomakkeesta kohdat 1-5 kirjoittamalla asianomaisiin paikkoihin niissä pyydetyt tiedot ja rastimalla kyseeseen tulevat ruudut. Muut kohdat jäävät viranomaisten täytettäviksi.
Seuraavassa selvennetään lomakkeen eri kohtia. Lisätietoja saa Porin kaupungin ympäristövirasto, rakennusvalvonta,
osoite Valtakatu 11, 28100 Pori, puh: 02-6211100.
1. Rakennuspaikka ja sen haltija
Rakennuspaikkaa koskevat tiedot merkitään virallisten
asiakirjojen mukaisesti. Rakennuspaikka yksilöidään
merkitsemällä joko kaupunginosan nimi sekä korttelin
ja tontin numero taikka kylän ja tilan nimi sekä tilan
rekisterinumero.

Hakemuksen/ ilmoituksen tietojen rekisteröinti.
Hakemuksessa pyydettyjä tietoja tallennetaan kaupungin tietojärjestelmässä ja arkistossa.

Rakennuspaikan haltija on sen omistaja tai vuokraaja eli
yleensä kyseisen rakennustyön suorittamista varten
haetun rakennusluvan haltija.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä,
että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista
koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn
luvan mukaisesti.

2. Suoritettava työ
Työnjohdon kohde voidaan yksilöidä vaivattomasti
rastittamalla ruutu kummaltakin esitäytetyltä riviltä.
Varsinkin rastitettaessa kohta muu, edellytetään yleensä
myös lyhyttä lisäselvitystä asianomaiseen kohtaan.
3. Rakennustyön vaativuus
Rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla sekä rakennustyön vastaavalla työnjohtajalla ja erityisalan työnjohtajalla tulee olla rakennushankkeen laadun ja tehtävän
vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus.
Vaativuusluokka määräytyy suunnittelutehtävän arkkitehtonisen, toiminnallisten ja teknisten vaatimusten,
rakennuksen ja tilojen käyttötarkoituksen, rakennuksen
terveellisyyteen ja energiatehokkuuteen liittyvien sekä
rakennusfysikaalisten ominaisuuksien, rakennuksen
koon, rakennussuojelun sekä kuormitusten ja palokuormien, suunnittelu-, laskenta- ja mitoitusmenetelmien,
kantavien rakenteiden vaativuuden ja ympäristöstä ja
rakennuspaikasta aiheutuvien vaatimusten perusteella.
Rakennustyön johtamisessa tarvittavaa kelpoisuutta
arvioidaan edellä säädetyn lisäksi myös rakentamisolosuhteiden ja työnsuorituksessa käytettävien erityismenetelmien perusteella.
4. Työnjohtaja
Työnjohtajan pätevyyden selvittämiseksi on syytä esittää koulutus- ja ammattitiedot mahdollisimman tarkoin.
Muualla saatu kokemus voidaan esittää erillisenä liitteenä. Suositeltavin tapa osittaa kokemus on esittää rakennusvalvontaviranomaiselle aiemmin henkilölle annetut
työtodistukset tai niiden oikeaksi todistetut jäljennökset.
5. 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.

HUOLEHTIMISVELVOLLISUUS RAKENTAMISESSA:

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös
siitä, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset
täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin
rakennushankkeessa toimivilla on heidän tehtäviensä
vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja
ammattitaito.
TYÖNJOHTAJAN JA ERITYISALAN TYÖNJOHTAJAN KELPOISUUSVAATIMUKSET:
Edellä tarkoitetun työnjohtajan on hyväksyntää koskevassa hakemuksessa osoitettava kelpoisuutensa vastaavana työnjohtajana toimimiseen. Hakemukseen on liitettävä kirjallinen ilmoitus, jossa hakija sitoutuu vastuuvelvollisena johtamaan rakennustyötä.
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.

