RAKENNUSVALVONTA

Rakennuspaikan osoite

MRL 153§:n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus
loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto

Kiinteistötunnus

Rakennuslupatunnus

loppukatselmus
Rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti
osittainen loppukatselmus
ilmoitus koskee seuraavia rakennuksia tai rakennusten osia:

Edellä ilmoitetut rakennukset ja niiden osat ovat turvallisia, terveellisiä ja käyttökelpoisia, ja ne on rakennettu
rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.
rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset, sekä niissä vaaditut toimenpiteet on tehty
muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen oleellisesti vaikuttavat tarkastukset ja niissä vaaditut
toimenpiteet on tehty
rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheita tarkastaneet henkilöt ovat varmentaneet tekemänsä tarkastukset
rakennustyön tarkastusasiakirjaan ja tarkastusasiakirjan allekirjoitettu yhteenveto on tämän ilmoituksen liitteenä
rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on riittävässä laajuudessa valmis ja toimitettavissa rakennuksen omistajalle
ympäristösuojelulain mukainen lupa on lainvoimainen
ympäristölupaa ei tarvittu
Paikka:

Aika:

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan allekirjoitus ja nimensevennys

LIITE: Tarkastusasiakirjan yhteenveto

HELSINGIN KAUPUNKI
RAKENNUSVALVONTAVIRASTO

TARKASTUSASIAKIRJAN
YHTEENVETO

Liite MRL 153 §:n mukaiseen
rakennushankkeeseen
ryhtyvän ilmoitukseen

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 kopio luovutetaan rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen yhteydessä luovutettavan
MRL 153 §:n mukaisen ilmoituksen liitteenä. Osittaisen loppukatselmuksen yhteydessä liitetään yhteenvedon kopio em.
ilmoitukseen niiltä osin, kun rakennus tai sen osa ja rakennuksen ympäristö otetaan käyttöön.

Rakennushankkeen tunnistetiedot

RAKENNUSHANKKEESEEN
RYHTYVÄ

Nimi

PÄÄSUUNNITTELIJA

Nimi

VASTAAVA TYÖNJOHTAJA

Nimi

KVV-TYÖNJOHTAJA

Nimi

IV-TYÖNJOHTAJA

Nimi

Nimi

Nimi

Kiinteistötunnus

Käytetty tarkastusasiakirja

Rakennuspaikan osoite

Rakennuslupatunnus

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus
Olen todennut
-

rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet suoritetuiksi rakennusluvan, rakentamista koskevien säännösten ja määräysten,
aloituskokouksessa sovitun sekä hyvän rakentamistavan mukaisesti

-

rakennusvaiheeseen liittyvät kosteudenhallinnan edellyttämät toimenpiteet suoritetuiksi

-

rakennusvaiheeseen sisältyvät työvaiheet tarkastetuksi ja tarkastusasiakirjaan asianmukaisesti dokumentoiduksi, sekä mahdollisesti
havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet tehdyiksi

-

rakennusvaiheeseen kuuluvien rakennustuotteiden ominaisuuksien vastaavan suunnitelmien ja määräysten vaatimuksia (kelpoisuus) ja
niiden kelpoisuusselvitykset tulleen tallennetuiksi rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen liitteeksi

Rakennusvaihe
RAKENNUTYÖN ALOITTAMINEN
RAIVAUS JA PURKU
PILAANTUNEEN MAAPERÄN PUHDISTUS
POHJAVEDENHALLINTA
KAIVU, KAIVANTOJEN TUENTA JA KUIVANAPITO
PAALUTUS
LUOHINTA
TÄYTTÖ JA TIIVISTYS
PERUSTUKSET
PERUSTUKSIEN KUIVAUS
ALAPOHJA JA MAANVASTAISET RAKENTEET
RUNKORAKENTEET (tarvittaessa jaoteltava
toteutusluokittain)
ULKOSEINÄRAKENTEET
YLÄPOHJA- JA VESIKATTORAKENTEET
MÄRKÄTILARAKENTEET
RAKENTEIDEN RAKENNUSFYSIIKKA
PALOTURVALLISUUS
MELUNTORJUNTA JA ÄÄNIOLOSUHTEET
KOSTEUDENHALLINTA
ESTEETTÖMYYS
KÄYTTÖ- JA HUOLTOTURVALLISUUS
HYGIENIA-, TERVEYS- JA YMPÄRISTÖRISKIEN EHKÄISY
VESI- JA VIEMÄRIJÄRJESTELMÄT
LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄT
RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS
(RAKENNUSTEKNISET TYÖT)
erillinen liite
RAKENNUSTUOTTEIDEN KELPOISUUS
(LVI-TYÖT)
erillinen liite
RAKENNUKSEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE
RAKENNUKSEN KÄYTTÖÖNOTTO

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus Nimen selvennys

Rakennusvaihe
HULEVESIEN HALLINTA JA
RAKENNUSPAIKAN VIIMEISTELY
HYVÄKSYTTYJEN SUUNNITELMIEN
MUKAINEN TOTEUTUS (pääsuunnittelija)

Päiväys

Rakennusvaiheen vastuuhenkilön allekirjoitus Nimen selvennys

Rakennusvaihetta koskevat vastuuhenkilön huomautukset
Päivämäärä

Rakennusvaihe, huomautus ja huomautuksen tekijä (tarkempi selvitystarvittaessa erillisessä liitteessä

Tarkastusasiakirjaan on tehty seuraavat 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 varmentaa tarkastukset tehdyiksi ja kirjatuiksi tarkastusasiakirjan, sopimusten ja aloituskokouksen
mukaisesti.
Olen todennut tarkastukset tehdyiksi tarkastusasiakirjan, sopimusten sekä aloituskokouksessa sovitun mukaisesti.

Paikka:

Aika:

Rakennushankkeeseen ryhtyeen edustajan allekirjoitus

Rakennushankkeeseen ryhtyneen edustajan nimen selvennys

