
Urakkasuoritus
Rakennustyöt
Vesi- ja viemärityöt   
Ilmanvaihtotyöt        
Sähkötyöt              

Osakkeen omistajan allekirjoitus

Olen huolehtinut siitä, että edellä mainitut tarkastukset on suoritettu ja tarkastusasiakirjassa 
mainitut tiedot ovat oikeat

Urakoitsija tai urakoitsijan vastuuhenkilön yhteystiedot                                                            

Vastuuhenkilön nimi:                                                                                                                         

LVI-urakoitsija / paikkakunta
Vastuuhenkilön nimi:                                                                                                                         

Sähköurakoitsija / paikkakunta
Vastuuhenkilön nimi:                                                                                                                         

Matkapuh. Puh.
Tarkastusasiakirjan yhteenveto

Taloyhtiön tarkastusasiakirja osakkaan muutostyössä                                            1 (4)           

                                           

vastuuhenkilön allekirjoitus

                                          

nimen selvennys                       

                                     

Olen tehnyt rakennusvaiheiden tarkastukset vähintään tarkastusasiakirjan mukaisessa 
laajuudessa ja todennut rakentamisen vastaavan hyvää rakennustapaa

Sähkösuunnittelija

                                   

Huoneistotiedot                                                                       

Osakkaan yhteystiedot                                                                                                                   

Suunnittelijoiden yhteystiedot                                                                                                       
Arkkitehti

Asunto-osakeyhtiön nimi:
Huoneiston osoite:  

Nimi:  
Osoite: 
Puh.                                                                        Matkapuh. 

LVI-suunnittelija
Matkapuh. Puh.

Matkapuh. Puh.

Urakoitsijan tai urakoitsijan vastuuhenkilön tai osakkaan valvojan vakuutus

Osakkeen omistajan vakuutus

                                           
                                           
                                           

                                        

Aika ja paikka                 

                                     

Muut mahdolliset liitteet              kpl:ta

Nimen selvennys               

Tämä tarkastusasiakirja sisältää yhteensä neljä (4) sivua 
                                                                                                              

Matkapuh. Puh.

Matkapuh. Puh.
Rakennesuunnittelija

Matkapuh. Puh.

Matkapuh. Puh.
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Taloyh

Taloyhtiön remonttiohjeet on vastaanotettu ja ohjeisiin on tutustuttu.      
Tarkastetut työvaiheet                                                               Tarkastajan allekirjoitus

Mahdolliset iv-piirustukset on hyväksytty rakennusvalvonnassa ja ovat 
työmaan käytössä.                 
Piirustuksista on toimitettu kopiot isännöitsijälle.                      
Kanavat on asennettu suunnitelman mukaan.                      
Kanavien ja venttiilien mitoitus on määräyskokoelman D2 mukainen.
Mahdollinen palo-, ääni- ja lämpöeristys on asennettu. 

Poistoventtiilit ovat järjestelmään sopivat.

Mahdolliset vaaditut palo-, säätöpellit ja puhdistusluukut on asennettu.
Kanavien puhtaus on todettu.
Ilmavirtamittaus on suoritettu ja allekirjoitettu pöytäkirja on työmaalla.
Korvausilmareitti (= riittävät oviraot) on varmistettu.
Käyttettyjen tuotteiden kelpoisuus on todettavissa esim. 
tyyppihyväksyntätodistuksella.                                       
Nuohoojan lausunto painovoimaisista hormeista on työmaalla.
Käytetyistä iv-tarvikkeista on tekniset esitteet luovutettu isännöitsijälle.

muutostöiden aloitusta, on työmaalla.
Lyhyt selvitys iv-teknisistä töistä: (tarvittaessa käytä paperin kääntöpuolta) 
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Alkuperäisten putkien kunto on silmämääräisesti tarkastettu.

Sekoittajien vesivirtaamat on säädetty ja mitattu.
Mahdolliset käyttövesipatterin virtaamat on säädetty.
Lattiakaivon yhteensopivuus vedeneristysmateriaalin kanssa on varmistettu.

Lyhyt selvitys rakennusteknisistä töistä: (tarvittaessa käytä paperin kääntöpuolta) 

Uusittu korokerengas on asennettu vesieristystoimittajan tai suunnittelijan 
ohjepiirustuksen mukaan. Ko. piiros on työmaalla.

Viemäreiden kaltevuudet ovat määräyskokoelman D2 mukaiset.
Viemäreiden suunnanmuutokset ovat määräyskokoelman D2 mukaiset.
Viemäreiden mitoitus on määräyskokoelman D2 mukaiset.

tyyppihyväksyntätodistuksella.                                         

Vesijohdot on vaihdettavissa ja liitoskohdat tarkastettavissa.

Mahdollisen putkivuodon sattuessa vuotovesi ohjautuu seinä- ja/tai lattiapinnalle.
Liitoksien veden pitävyys on testattu koepaineella (10 bar ja 30 min).
Viemäreiden materiaali on ……………………………………………….

Vesijohtojen materiaali on ……………………………………………….                      
Vesijohtojen mitoitus on määräyskokoelman D2 mukainen.

Mahdolliset putkipiirustukset on hyväksytty rakennusvalvonnassa ja ovat työmaan 
käytössä.                 
Piirustuksista on toimitettu kopiot isännöitsijälle.                    

Taloyhtiön tarkastusasiakirja vesi- ja viemäriteknisistä töistä                                                   

Taloyhtiön remonttiohjeet on vastaanotettu ja ohjeisiin on tutustuttu.      
Tarkastetut työvaiheet                                                               Tarkastajan allekirjoitus
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Purkutyön jälkeen on vanhat rakenteet kuivat ja hyväkuntoiset.

Vesieristetoimittajan ilmoittama vähimmäismenekki seinässä on………. 
…………………………….               l/m2 tai kg/m2.

Sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja on laadittu ja on 
toimitettu työmaalle.

Lattiakaivoa ei ole uusittu. Uusittu korokerengas on asennettu 
vesieristetoimittajan tai suunnittelijan ohjepiirustuksen mukaan. Ko. piirros 
on työmaalla.

Uuden lattiakaivon yhteensopivuus vedeneristysmateriaaliin on 
varmistettu. VTT:n vesieristyssertifikaatti on työmaalla.

Märkätilan lattian kallistukset on mitattu ja ne ovat vähintään 1:100.            

Taloyhtiön tarkastusasiakirja rakennus- ja sähköteknisistä töistä                                                   

Taloyhtiön remonttiohjeet on vastaanotettu ja ohjeisiin on tutustuttu.      
Tarkastetut työvaiheet                                                               Tarkastajan allekirjoitus

Käytetyn vedeneristysjärjestelmän nimi on …………………………              
Vesieristettävän seinän pinta-ala on …………………………….m2.
Vesieristettävän lattian pinta-ala on ……………………………...m2.
Vesieristettä on sivelty seinään ……………………………..l tai kg.
Vesieritettä on sivelty lattiaan ……………………………….l tai kg.
Vesieristettä on sivelty seinään ………………….l / m2 tai kg / m2.

vesieristettä on sivelty lattiaan …………………. l / m2 tai kg / m2.
Vesieristetoimittajan ilmoittama vähimmäismenekki lattiassa on ………. 
…………………………….                   l/m2 tai kg/m2.

Lyhyt selvitys rakennusteknisistä töistä: (tarvittaessa käytä paperin kääntöpuolta) 

Kynnyksen korkeus on vähintään 15 mm.                                        

Mahdolliset uudet vesi- ja lämpöjohtoputket eivät läpäise vesieristystä.
Seinät on vesieristetty lattiasta mitattuna …………………mm:iin.

Märkätilan ovirako on vähintään 10 mm.                              


