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Ruoveden kunta
Rakennustarkastus
Ruovedentie 30, 34600 RUOVESI

Rakennustyön aloituskokous
Aloituskokouksen ajankohdasta sovitaan rakennustarkastajan kanssa kaksi viikkoa ennen rakennustyön alkamista.
Aloituskokouksen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä. Kokoukseen hänen lisäkseen osallistuvat vähintään
työmaan vastaava työnjohtaja, pääsuunnittelija ja rakennustarkastaja. Lisäksi erikoissuunnittelijoiden, -työnjohtajien ja
–urakoitsijoiden läsnäolo on suotavaa.

Rakennusluvan numero __________________
RAKENNUSPAIKKA
Kylä_________________________________ Tilan nimi ______________________________ Rek. N:o___________
Osoite __________________________________________________________________________________________
Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi _______________________________________________________________
osoite ______________________________________________________________ puhelin ____________________

ALOITUSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Aika: _____ / _____ 20____

Paikka: _________________________________________________

Puheenjohtaja ______________________________________ sihteeri _____________________________________

Läsnäolijat / vastuuhenkilöt
Rakennushankkeeseen ryhtyvä
Pääsuunnittelija
Vastaava työnjohtaja
Rakennussuunnittelija
LV- suunnittelija
IV- suunnittelija
Rakennesuunnittelija
KVV- työnjohtaja
IV- työnjohtaja
Jätevesijärjestelmän suunnittelija

Rakennustarkastaja

puhelin

läsnä (X)
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1. Todettiin että rakennustyöt aloitetaan / on aloitettu ____/____ 20 ____
2. Käytiin läpi rakennuslupa-asiakirjat ja todettiin että seuraavat erikoissuunnitelmat on toimitettava
rakennustarkastustoimistoon ennen ko. työvaiheen aloittamista:
____________________________________________

__________________________________________

____________________________________________

__________________________________________

3. Todettiin että rakennuslupaehtojen mukaan seuraavat viranomaiskatselmukset pidetään tässä rakennuskohteessa:
(vastaava työnjohtaja kutsuu viranomaisen katselmukseen).
______________________________

_____________________________

___________________________

4. Käytiin läpi tällä työmaalla käytettävä tarkastusasiakirjamenettely ja sovittiin että (X) merkityt tarkastus- tai
mittauspöytäkirjat on esitettävä viranomaistarkastuksissa ja kopiot niistä on luovutettava käyttöönotto- tai
lopputarkastuksessa tarkastavalle viranomaiselle arkistointia varten.
□ Vastaavan työnjoht. tark. asiakirja
□ IV- työnjoht. tark. asiakirja

□ KVV- työnjoht. tark. asiakirja
□ IV- mittauspöytäkirja

□ Sähkötarkastuspöytäkirja

□ Putkiston koepainemittaus

□

□

6. Rakennusaikainen jätehuolto hoidetaan seuraavasti: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7. Työmaan osoitenumerointi on

□ hoidettu

□ hoidetaan

____ / ____ 20____ mennessä

8. Todettiin että rakennushankkeeseen ryhtyvällä □ on riittävästi asiantuntijoita käytettävissään.
□ on riittävästi asiantuntijoita sen jälkeen kun seuraavat suunnittelijat tai työnjohtajat on nimetty:
______________________________________________________________________________________________
9. Käyttö- ja huolto-ohjekansion kokoamisesta vastaa: _______________________________________________
huolto-ohje tarkastetaan lopputarkastuksessa.
10. Muut asiat:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
11. Sovittiin, että rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa erikoissuunnitelmien toimittamisesta
rakennustarkastustoimistoon ja vastaava työnjohtaja viranomaiskatselmusten tilaamisesta.
Rakennushankkeeseen ryhtyvä toimittaa tästä pöytäkirjasta kopion kaikille läsnä olleille, vastuuhenkilöille,
rakennustarkastajalle, sekä mahdollisesti myöhemmin nimettäville suunnittelijoille ja työnjohtajille.
_______________________________________
Puheenjohtaja

__________________________________________
Sihteeri

