
Rakennusvalvonta seuraavissa kunnissa: 
 

KANGASALA  LEMPÄÄLÄ  NOKIA  TYÖNJOHTAJAN   ( tj ) 
ORIVESI  PIRKKALA  TAMPERE     hakemus ( haettaessa 1.kertaa tj:ksi ko.kunnassa ) 

VESILAHTI  YLÖJÄRVI      ilmoitus   ( hyväksytty aiemmin tj:ksi ko.kunnassa ) 
    
 
 

Lupatunnus LVI-dnro Vastaanottaja Päivämäärä 

      
 

 

RAKENNUS- Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Tila RN:o 

PAIKKA                   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Osoite  Postinumero ja -toimipaikka 

              

 

 

TYÖNJOHTAJA Sukunimi Etunimi / -nimet Henkilötunnus 
                   
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Osoite Postinumero ja -toimipaikka Puhelin virka-aikana 
                   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Faksi Sähköpostiosoite 
             

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Alan koulutus (tutkinto) Valmistumisvuosi Aiempi hyväksyntä vast. 

             teht. ko. kunnassa; kyllä   

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 Muut voimassa olevat vastuut:        kpl ko. kunnassa        kpl muissa kunnissa 

 

 

SUORITETTAVA   vastaava työnjohtaja   kvv-työnjohtaja   iv-työnjohtaja 

TYÖ   maanrakennustyönjohtaja   paalutustyönjohtaja   teräsrakennetyönjohtaja 

   betonityönjohtaja   puurakennetyönjohtaja   elem.asennustyönjohtaja 

   purkutyönjohtaja   muu:        
 

Lisäselvitys   lomasijaisuus ajalle:          työnjohtajan vaihdos   vain ulkop. viemärit 

   muu lisätieto:        
 

 

TYÖNANTAJA Nimi    ( Rakennuttaja tai urakointiliike ) 
       

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Osoite Postinumero ja -toimipaikka Henk.- / Yhteisötunnus 
                   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Puhelin virka-aikana Sähköpostiosoite 
             
 

 

TODISTUKSET Tutkintotodistuksia        kpl Työtodistuksia         kpl Ansioluettelo   

 

 Haettaessa ensimmäistä kertaa ko. kunnassa työnjohtajaksi, todistukset liitetään hakemukseen oikeaksi 
 todistettuina jäljennöksinä tai todistukset näytetään rakennusvalvontaviranomaiselle alkuperäisinä. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 

HAKIJAN TIETOJEN    Rakennusvalvonnan rekisteristä ei saa missään muodossa luovuttaa henkilötietojani suora-

LUOVUTUS markkinointia eikä mielipide- tai markkinatutkimuksia varten ( Henkilötietolaki 30 § ). 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

PÄIVÄYS JA  Rakennushankkeeseen ryhtyvä on valtuuttanut minut hakemaan hyväksyntää työnjohtajaksi 
ALLEKIRJOITUS tähän rakennushankkeeseen. Sitoudun johtamaan vastuuvelvollisena edellä mainittua työtä. 

Ilmoitan tutustuneeni kyseiseen tehtävään liittyviltä osin maankäyttö- ja rakennuslakiin ja  
 - asetukseen sekä niiden nojalla annettuihin Ympäristöministeriön ohjeisiin YM5/601/2015. 
 

 Päiväys Allekirjoitus 
       
  _____________________________ 
 Nimen selvennys:       
 

 
 

PÄÄTÖS       hyväksytty,   §  _____ Vaativuusluokka:    _____________________________________
  

       hylätty,         Hylätyn päätöksen perustelut   ____________________________________________ 

 
 __________________________________________________________________________________ 

  
 Päättäjän päiväys, allekirjoitus, leima 

 
          13.3.2015 JM 
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