
Pieksämäen kaupunki VASTAAVAA TYÖNJOHTAJAA JA ERITYISALOJEN
Rakennustarkastaja TYÖNJOHTAJAA KOSKEVA HAKEMUS/ILMOITUS/PÄÄTÖS

 Vastaava työnjohtaja (MRL 122 §)
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta vastaava

      työnjohtaja (MRA 71 §)
Ilmanvaihtolaitteiston rakentamisesta vastaava työnjohtaja (MRA 71 §)

 Muun erityisalan vastuullinen työnjohtaja. Mikä (MRA 71 §)?

Saapumis-
päivämäärä

Kiinteistötunnus Lupanumero

1 Rakennus-
   paikka

Kaupunginosa/Kylä Kortteli ja tontti/
Rakennuspaikka

Tila/Määräala tilasta
ja RN:o

Nimi ja ammatti2 Rakennus-
   paikan
   haltija Postiosoite Puhelin (työ/koti)

3 Suoritettava
    työ

Rakennushanke
Rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §) Muu korjaus- ja muutostyö (MRL 125.3 §)
Korjaus- ja muutostyö, joka verrattavissa  Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen
rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2 §)        muuttaminen (MRL 125.4 §)

 Toimenpidelupa  Muu
4 Rakennuksen
   käyttötarkoitus

5 Rakennustyön
   vaativuus
   (MRL 123 §
   2 ja 3 mom)

Nimi ja ammatti Syntymäaika

Postiosoite Puhelin (työ)

Koulutus, selvitys toimimisesta vastaavissa tehtävissä ja muu kelpoisuutta osoittava selvitys

 opintotodistuksia         kpl  työtodistuksia          kpl  selvitys työnjohtotehtävistä
 Työnjohtaja on

 osa-aikainen  kokopäiväinen
Työnjohtajalla on valvottavanaan samanaikaisesti
 tämän lisäksi              kohdetta

6 Työnjohtaja

Sitoudun johtamaan edellä mainittua työtä vastuuvelvollisena

Paikka ja päivämäärä                                                Työnjohtajan allekirjoitus

Nimi ja ammatti7 Työn suorittaja
    (mikäli
     tiedossa) Postiosoite Puhelin (työ)

8 Hakijan
   (rakennuttaja
   tai urakoitsija)
   allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä                                                 Hakijan allekirjoitus

Viranomaisen nimi

 Hyväksytty Hylätty

Liitteenä  oikaisuvaatimusohje

9 Päätös

Päivämäärä                             §                     Allekirjoitus



OIKAISUVAATIMUS

Tähän viranhaltijan päätökseen ei maankäyttö- ja rakennuslain 187 § 1 momentin mukaan
saa valittamalla hakea muutosta. Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia
oikaisuvaatimuksella rakennuslautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti
14 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä tätä päivää lukuun ottamatta Pieksämäen
kaupungin rakennustarkastajalle, osoite PL 125, 76101  PIEKSÄMÄKI. Käyntiosoite
Vilhulantie 5, 76850  NAARAJÄRVI.
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