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TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO
Tälle lomakkeelle merkitään hankkeen kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut
rakennusvaiheiden
tarkastusten
vastuuhenkilöiden
tarkastusmerkinnät
huomautuksineen,
tarkastusasiakirjaan tehdyt merkinnät poikkeamisesta säännösten mukaisuudesta sekä selvitys
poikkeamisen johdosta tehdyistä toimenpiteistä.
Yhteenvetolomakkeen
yhteydessä.

kopio

luovutetaan

rakennusvalvontaviranomaiselle

RAKENNUSHANKKEEN TUNNISTETIEDOT
RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄ

Nimi

Osoite

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA Nimi

Osoite

KVV-TYÖNJOHTAJA

Nimi

Osoite

IV-TYÖNJOHTAJA

Nimi

Osoite

Nimi

Osoite

Nimi

Osoite

Kiinteistötunnus

Käytetty tarkastusasiakirja

Osoite

Rakennuslupatunnus

loppukatselmuksen
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RAKENNUSVAIHEIDEN TARKASTUSTEN VASTUUHENKILÖIDEN TARKASTUKSET
Olen todennut
− rakennusvaiheiden tarkastukset tehdyiksi tarkastusasiakirjan sekä aloituskokouksessa sovitun mukaisesti,
− rakennustuotteiden vastaavan rakentamismääräyskokoelman vaatimuksia ja kelpoisuusselvitykset tulleen kootuiksi laatukansioon,
− rakennustuotteiden tietojen tulleen kootuiksi tuotekansioon rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimista varten sekä
− rakentamisen tältä osin muutenkin vastaavan hyvää rakentamistapaa.
Olen myös todennut
− rakennustyön toteutetuksi käytettävissä olleiden suunnitelmien mukaisesti tai muutokset kirjatuiksi suunnitelmiin, jotka on lupapäätöksen
edellyttämällä tavalla toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle.

RAKENNUSVAIHE
RAKENNUSTYÖN ALOITTAMINEN
RAIVAUS JA PURKU
ASBESTIPURKU
KAIVU, KAIVANTOJEN KUIVANAPITO JA TUENTA
PAALUTUS
LOUHINTA
TÄYTTÖ JA TIIVISTYS
PERUSTAMINEN
PERUSTUSTEN KUIVATUS
ALAPOHJA JA MAANVASTAISET RAKENTEET
RUNKORAKENTEET
ULKOSEINÄT
YLÄPOHJA- JA VESIKATTORAKENTEET
MÄRKÄTILAT, RAKENTEELLISET ASIAT
RAKENNUSAIKAINEN KOSTEUDENHALLINTA
PALOTURVALLISUUS
ÄÄNENERISTYS
LIIKKUMISESTEETTÖMYYS

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön
allekirjoitus

Vastuuhenkilön nimen
selvennys
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RAKENNUSVAIHE

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön
allekirjoitus

Vastuuhenkilön nimen
selvennys

KÄYTTÖ- JA HUOLTOTURVALLISUUS
HYGIENIA-, TERVEYS- JA YMPÄRISTÖRISKIT
KIINTEISTÖN VESI- JA
VIEMÄRILAITTEET
LÄMMITYSLAITTEET
ILMANVAIHTOLAITTEET
RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS
(RAKENNUSTEKNISET TYÖT)
RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS
(LVI-TYÖT)
RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA
HUOLTO-OHJEET
RAKENNUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO
RAKENNUSPAIKAN VIIMEISTELY

RAKENNUSVAIHETTA KOSKEVAT TARKASTUKSEN VASTUUHENKILÖN HUOMAUTUKSET
Päivämäärä

Rakennusvaihe, huomautus ja huomautuksen tekijä (tarkempi selvitys tarvittaessa erillisessä liitteessä)
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Tarkastusasiakirjaan on tehty seuraavat rakennushankkeeseen ryhtyvän tai hänen edustajansa, suunnittelijan, urakoitsijan tai
käytetyn asiantuntijan perustellut huomautukset, jotka koskevat rakennussuorituksen poikkeamista säännösten mukaisuudesta.
Päivämäärä

Huomautus ja huomautuksen tekijä sekä selvitys poikkeamisen johdosta tehdyistä toimenpiteistä (tarkempi selvitys tarvittaessa erillisessä liitteessä)

Paikka

Aika

Yhteenvedon laatijan allekirjoitus

Yhteenvedon laatijan nimen selvennys

Jos rakennusvaiheen vastuuhenkilö on esimerkiksi urakkasopimuksen nojalla joku muu kuin rakennushankkeeseen ryhtyvän
edustaja, tulee huolehtimisvelvollisuuden täyttämisen osoittamiseksi rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajan allekirjoituksellaan todeta tarkastukset tehdyiksi ja kirjatuiksi tarkastusasiakirjan, sopimusten ja aloituskokouksen mukaisesti.
Rakennustyön valvonta sekä työn tarkastaminen ja todentaminen, samoin kuin työssä käytettyjen rakennustuotteiden kelpoisuuden toteaminen on hoidettu määräysten edellyttämällä tavalla. (MRL 119 §, RakMK A1, kohta 3.1)
Paikka

Aika

Rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajan allekirjoitus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän edustajan nimen selvennys

