TAIVALKOSKEN KUNTA
RAKENNUSVALVONTA
KIRKKOTIE 6 (PL 25)
93400 TAIVALKOSKI
Rakennushankkeeseen
ryhtyvä

Rakennuspaikka

RAKENNUSTYÖN
TARKASTUSASIAKIRJA
MRL 150.3 §, M RA 77 .1§, 77.2 §
ja RakMK osa A1

Lupanumero _________________

nimi

puhelin

lähiosoite

postinumero ja -toimipaikka

kylä

tilan nimi/kortteli

rno/tontin nro

rakennuspaikan osoite
Rakennettavat
rakennukset

SUUNNITTELIJAT JA KESKEISET OSAPUOLET MRL 122 § ja MRA 71 § sekä RakMK osat A 1 ja D 6
Pääsuunnittelija

Rakennussuunnittelija
Rakennesuunnittelija
LVI-suunnittelija
Sähkösuunnittelija

Nimi
osoite
Nimi

Vastaava työnjohtaja

kvv-työnjohtaja
iv-työnjohtaja
erityisalojen vastaava
työnjohtaja
Rakennustyön valvoja

Nimi

Rakennusurakoitsija

Kvv-urakoitsija
IV-urakoitsija
Sähköurakoitsija

Nimi

puhelin

osoite
Nimi

puhelin

osoite
puhelin

osoite

Nimi

puhelin

osoite
Nimi

puhelin

osoite
Nimi

puhelin

osoite
Nimi

puhelin

osoite
Nimi

puhelin

osoite
puhelin

osoite

Nimi

puhelin

osoite
Nimi

puhelin

osoite
Nimi

puhelin

osoite
Nimi

puhelin

osoite
Nimi

muu urakoitsija

puhelin

osoite

Nimi

Erityisalojen valvoja

puhelin

osoite

Nimi

Muu erityissuunnittelija

puhelin

osoite

puhelin

MRA 73 §
Vastaavan työnjohtajan tulee huolehtia siitä, että
1. rakentamisen aloittamisesta ilmoitetaan rakennusvalvontaviranomaiselle;
2. rakennustyö suoritetaan myönnetyn luvan mukaisesti ja siinä noudatetaan rakentamista koskevia säännöksiä ja määräyksiä;
3. rakennustyön aikana ryhdytään tarvittaviin toimiin havaittujen puutteiden tai virheiden johdosta;
4. luvassa määrätyt katselmukset pyydetään riittävän ajoissa ja suoritetaan aloituskokouksessa tai muutoin
määrätyt tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa;
5. rakennustyömaalla ovat käytettävissä hyväksytyt piirustukset ja tarvittavat erityispiirustukset, ajan tasalla oleva rakennustyön
tarkastusasiakirja, mahdolliset testaustulokset sekä muut tarvittavat asiakirjat; Mitä vastaavasta työnjohtajasta säädetään, koskee
soveltuvin osin erityisalan työnjohtajaa.

TYÖVAIHETARKASTUS
Vastaavan työnjohtajan on pidettävä päiväkirjaa työn edistymisen mukaisesti ja tehtäviensä ohella suoritettava alla olevat
tarkastukset ja vahvistettava ne allekirjoituksellaan. Työvaihetarkastuksen yhteydessä tulee tarkastaa myös
rakennustuotteiden kelpoisuus (RakMK osa A1).
Ne tarkastukset, jotka myös viranomaiset tekevät, on ilmoitettu rakennuslupapäätöksessä MRL 150.1 §.
Päiväys
Rakennustyön aloituksen edellytykset
tarkistettu. Rakennuslupaan on tutustuttu.
Vastaava työnjohtaja hyväksytetty
Kvv- ja iv-laitteiden työnjohtajat hyväksytetty

Aloituskokous pidetty
Rakennuksen sijainnin merkintä suoritettu
Rakennuksen korkeusasema tarkistettu
Lausunto perustamis- ja pohjaolosuhteista
toimitettu rakennusluvan liitteeksi
Rakennustöiden aloittamisilmoitus
rakennusvalvontaan MRL 149.3 §
Perustustöiden tarkastukset - täyttötöiden
tarkastukset - sokkelin korkeus on riittävä raudoitukset - salaojat ja kaivot - routa- ja
vesieristeet - pintamaiden muotoilu

Rakenteiden tarkastukset - alapohja ja
maanvastaiset rakenteet - rakennuksen
runkorakenne - lämpöeristykset ulkoseinät ja julkisivuverhous - yläpohja- ja
vesikattorakenteet - osastoivat rakenteet

Hirsirakenteiden laskeutumisvarat riittävät
Kattoristikot/yläpohja on jäykistetty ja
nurjahdussiteet asennettu
Rakennekatselmus pyydetty
Savuhormit, tulisijat ja suojaetäisyydet
tarkastettu
Hormikatselmus pyydetty
rakennusvalvonnasta
Palo-osastoinnit ja -ovet tarkastettu
Rakenteiden kuivuudet on tarkastettu

Huomautuksia

Allekirjoitus

Vesi- ja kosteuseritykset tarkastettu
IV-kanavat puhtaat ja puhdistettavissa
IV-laitteet lämpö- ja paloeristetty
Ilmanvaihtolaitteet tarkistettu
Ilmamäärät säädetty ja pöytäkirja laadittu
Jätevesijärjestelmä tarkastettu ja käyttö- ja
huolto-ohjeet laadittu
Vesijohtojen painekoe suoritettu
Vesi- ja viemärilaitteet tarkastettu
Lämmityslaitteet tarkastettu
Nestekaasulaitteiston asennustarkastus
Öljylämmityslaitteisto tarkastettu ja
palotarkastaja on sen katsastanut
Sähkölaitteiden asennustarkastus suoritettu
ja laadittu pöytäkirja
Palo- ja häkävaroittimet on asennettu
Talo- ja lapetikkaat, kattosillat, hätäpoistumistiet sekä kattoturvavarusteet
tarkastettu

Osoitemerkinnät suoritettu
Jätehuoltosopimus tehty
Käyttöönottotarkastuksen (osittaisen
loppukatselmuksen) toimittamisen
edellytykset varmistettu ja tarkastus pyydetty
rakennusvalvonnasta
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet
valmiina
Rakennustyö on suoritettu suunnitelmien
mukaisesti sekä mahdolliset poikkeamiset
hyväksytetty (merkitty sivulle 4).
Loppukatselmuksen toimittamisen
edellytykset varmistettu ja tarkastus pyydetty
rakennusvalvonnasta

Rakennusvalvonta-/muun viranomaisen
suorittamat katselmukset
Rakennuksen sijainnin merkintä
Hormikatselmus
Rakennekatselmus
Käyttöönottokatselmus
Loppukatselmus

päiväys

suorittaja

huomautukset

Huomautukset, poikkeamiset säännöstenmukaisuudesta sekä selvitykset poikkeamisen johdosta tehdyistä
toimenpiteistä ja niiden hyväksynnöistä MRA 79 §.

Lomake on tarkastuksen yhteydessä esitettävä viranomaiselle ja lopputarkastuksessa luovutettava
rakennustarkastajalle.

_____ / _____ / 20___ _________________________________________________
Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus

