
Rakennuspaikan osoite Lupa nro

Rakennettava kohde

Työnjohtaja Puh
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MRL 150 §:n mukaan rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla
pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Tämä lomake on luovutettava rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen
yhteydessä arkistoitavaksi lupa-asiakirjojen yhteyteen. Kopio lomakkeesta liitetään kiinteistön asiakirjoihin. Tarkastusasiakirjan lisäksi
vastaavia työnjohtajia kehotetaan pitämään omaa yksityiskohtaisempaa työmaapäiväkirjaa.

Ulkona käytetyt liittimet on vähintään kuumasinkittyjä ja
painekyllästetyn puun liittimet on vähintään ruostumattomia.

RAKENNUSTÖIDEN TARKASTUSASIAKIRJA

Rakennekatselmus on suoritettu.

Rakennuksen korkeusaseman määrittäminen tehty

Kapillaarikatko on toteutettu suunnitelman mukaisesti.

Perustustuksen betoniterästen asennukset ja muottien tuennat
sekä sokkelikorko on tarkistettu ja hyväksytty ennen valuja.

Aloituskokouspöytäkirja on käyty hankkeeseen ryhtyvän sekä
nimettyjen vastuuhenkilöiden kanssa läpi.

Rakennuksen sijainnin merkitseminen tehty

Rakennuksen sijaintikatselmus on pidetty

Palo-osastoinnit on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.

Pohjakatselmus pidetty kun pintamaat on poistettu. Maapohjan
kantavuus on todettu riittäväksi.
Pohjatäyttö on toteutettu suunnitelman mukaisesti kerroksittain
tiivistettynä.

Salaojien ja routaeristeiden asennus hyväksytty ja perusmuurin
ympärystäyttö tehty ja hyväksytty
Lattiaeristeet, -raudoitus, -tekniikka, lattia / sokkeli- ja alapohjan
läpivientitiivistykset sekä radonputket on tarkistettu ennen valuja.

Kantavat rakenteet on toteutettu suunnitelmien mukaisesti

Rakennuslupa myönnetty, lupapäätökseen perehdytty ja
lainvoimaisuus tarkistettu
Rakennusluvan edellyttämät vastuuhenkilöt on hyväksytetty
rakennusvalvonnassa.

Aloituskokous pidetty.

Toimenpide

Rakenne-, kosteudenhallinta ja LVIS-suunnitelmat on tehty,
toimitettu työmaalle ja läpikäyty asianosaisten kanssa.
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Huomautuksia

Kosteudenhallinnan varmentaminen suoritettu.

Ajantasaiset suunnitelmat, selvitykset ja pöytäkirjat kerätty
talokansioon. Rakentamisilmoitus tehty.

Loppukatselmus suoritettu

Hulevesijärjestelmä on tarkistettu. Talon vieressä kallistus 1:20
3m:n matkalla. Pintavedet ei valu naapurin tontille.
Kiinteistön liittymä tarkistettu (sijainti, leveys, tieliittymärumpu
asennettu tarvittaessa)
Rakennus ja pihat on toteutettu rakennuslupapiirustusten ja -
ehtojen mukaisesti.

Käyttö- ja huolto-ohjekirja on laadittu. Perehdytykset suoritettu.

Rakentamisilmoitus verottajalle on tehty.

Osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus) suoritettu

Portaat, kaiteet, varatiet , turva- ja palolasi-ikkunat ja
turvallisuusvarusteet ovat määräysten mukaiset.
LVIS asennukset suoritettu ja tarvittavat pöytäkirjat suoritetuista
tarkastuksista / selvityksistä on laadittu.
Rakennusmateriaalien tuote- ja kelpoisuus-selvityksistä koottu
kansio on laadittu.

Savuhormien, tulisijojen ja kiukaiden turvaetäisyydet ja
palosuojaukset on hyväksytty.
Rakenteiden pinnoitettavuus on varmistettu
kosteudenhallintasuunnitelman mukaisesti.
Märkätilojen seinä- ja lattiarakenteet vesieristeineen hyväksytty
sekä kuivan ja kostean tilan erottaa tulvakynnys.

Rakennuksen yläpohjan tuuletus, tuulenohjaimet, lintuverkot
kulkureitit piipulle ja huollettaville kohteille yms. on tarkastettu.

Lämpöeristeiden asennus hyväksytty

Höyrynsulun ja läpivientitiivistyksien asennus hyväksytty

Toimenpide

Vesikattorakenteet aluskatteineen, vesikattovarusteineen ja
läpivienteineen on asennettu ja tarkistettu.

Julkisivurakenteet tuuletusväleineen hyväksytty


