
PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO
ALOITUSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

          

                              
Rakennustoimenpide

          
omakotitalo paritalo rivitalo kerrostalo teollisuus rakennus

      kpl       asuntoa       kpl       asuntoa       kpl       asuntoa       kpl       asuntoa       kpl       asuntoa

Aika Paikka

                    
koko hankkeeseen rakennusteknisiin töihinAloituskokous

järjestetään liittyen
rakentamista valmistelevaan toimenpiteseen LVI-töihin

1. JÄRJESTÄYTYMINEN

Puheenjohtaja                                                                                                             Pöytäkirjan pitäjä

                    
2. RAKENNUSHANKKEEN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN KESKEISET OSAPUOLET

Rakennushankkeeseen ryhtyvä 1)
                                                                                                    Puhelin Allekirjoitus

                    

Rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja

                    

Pääsuunnittelija

                    

Rakennussuunnittelija

                    

Geotekninen suunnittelija

                    

Rakennesuunnittelija

                    

KVV-suunnittelija

                    

IV-suunnittelija

                    

Vastaava työnjohtaja

                    

KVV-työnjohtaja

                    

IV-työnjohtaja 2)

                    

Pääurakoitsija

                    

                    
Rakennushankkeeseen ryhtyvän, pääsuunnittelijan ja vastaavan työnjohtajan on oltava paikalla

1)
 Jollei rakennushankkeeseen ryhtyvä ole läsnä aloituskokouksessa, tulee hänen nimeämänsä edustajan olla paikalla

2)
 Tarvitaan, jos rakennukseen tulee koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä (poisto tai sisäänpuhallus ja poisto)

  

Kunta                                                     Lupatunnus                                  Osoite



3. RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄLLE MÄÄRÄTYT VELVOITTEET

lupapäätös on pöytäkirjan liitteenä3.1 Lupa-asiakirjoissa
määrätyt velvoitteet

Kokouksessa käytiin läpi rakennusluvan velvoitteet

          

          

          

3.2 Muut velvoitteet

          
4. RAKENNUSTYÖN TARKASTUS

Ympäristötoimiston tarkastusasiakirja

Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja

Kerrostalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirja

4.1 Hankkeessa käytettevä
tarkastusasikirja

Työmaapäiväkirja

Suunnittelijoiden kelpoisuus Vastuullisten työnjohtajien kelpoisuus

osoitettu lupahakemuksen yhteydessä hyväksytty hakemuksesta vtj kvv-tj iv-tj

osoitetaan aloituskokouksessa todettu ilmoituksesta vtj kvv-tj iv-tj

osoitettava seuraavien osalta erikseen: hakemus tai ilmoitus seuraavien osalta erikseen:

                    

4.2 Suunnittelijoiden ja
vastuullisten työnjohtajien
kelpoisuus

                    

Nimi

                    

          Rakennustekniset asiat
          KVV-asiat
          IV-asiat

          Maarakennusasiat

4.3 Tarkastuksen
vastuuhenkilöt

                    
Nimi

                    

4.4 Työvaiheiden tarkastuksia
suorittavat henkilöt

                    
4.5 Rakennushankkeeseen
ryhtyvän oman valvonnan
järjestäminen

          
          

4.6
Rakennusvalvontaviranomaise
n tehtävät työn suorituksen
valvonnassa

          
          

Rakennustuotetiedot kootaan tuotekansioon, vastuuhenkilö:

Rakennustuotteiden kelpoisuustodistukset kootaan laatukansioon

4.7 Rakennustuotetietojan
kokoaminen rakennuksen
käyttö- ja huolto-ohjetta varten

          

5. HANKKEEN TEKNISET ERITYISPIIRTEET

Pääsuunnittelija on varmistanut rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelmien yhteensopivuuden

Sijainti ja korkeusasema on varmistettu rakennuspaikalla aloituskokouksessa

5.1 Rakennuksen sijainti ja
korkeusasema

Varmistettava työmaalla:

Pääsuunnittelija on varmistanut kuivatuksen onnistumisen5.2 Kattovedet, pintavedet,
perustusten kuivatusvedet ja
niiden poisjohtaminen           

Suunnitelmien yhteensopivuus on varmistettu/varmistetaan

Materiaalien ja tarvikkeiden yhteensopivuus on varmistettu/varmistetaan

Märkätile-asennuksen ja putkitöiden yhteensopivuus on varmistettu/varmistetaan

5.3 Märkätilojen vedeneristys

Työn suorittajan pätevyys on varmistettu/varmistetaan

5.4 Muuta                    

          



6. MÄÄRÄYKSET RAKENNUSTYÖN HAITTOJEN VÄLTTÄMISEKSI

Työmaa aidattava Pohjaveden tarkkailu järjestettävä

Ilmoitus ympäristöviranomaiselle melua aiheuttavasta työstä Kaivannon tuenta järjestettävä

Katu puhdistettava Pölyn ja lian leviäminen ympäristöön estettävä

Rakennusjäte on lajiteltava 1)

                    

                    
7. RAKENNUSTYÖN ALOITTAMISEN EDELLYTYKSET

Aloittamisen edellytykset on täytetty ja rakennustyö voidaan aloittaa

Rakennustyötä ei voida aloittaa seuraavilta osin ennen, kuin sitä koskeva laadunvarmistusselvitys on hyväksytty
Asiasta annetaan erillinen päätös

Aloittamisen edellytysten
täyttyminen ja rakennustyön
aloittaminen

          
          

8. ALOITUSKOKOUKSESSA OSOITETTUJEN MENETTELYJEN NOUDATTAMINEN

Maankäyttö- ja
rakennusasetus 74 § 3
momentti

Aloituskokouksessa tai laadunvarmistusselvityksessä  osoitettuja menettelyjä on noudatattava rakennustyössä

Suomen
rakentamismääräyskokoelma
(AI)

Edellä tarkoitetun aloituskokouksen tuloksena on kirjallinen sitoumus niistä selvityksistä ja toimenpiteistä, joilla
rakennushankkeeseen ryhtyvä täyttää huolehtimisvelvollisuutensa. Vastaavan työnjohtajan on ilman viivytystä
ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle, jos rakennustyön aikana tulee tarvetta poiketa tai poiketaan
aloituskokouksessa osoitetuista menettelyistä.

9. ALLEKIRJOITUKSET

Paikka ja aika

           /          20    

Päiväys ja allekirjoitukset
nimenselvennyksineen

          
Rakennuttaja tai hänen edustajansa

          
Rakennusvalvontaviranomainen

1) Rakennusjäte on lajiteltava, jos syntyvän rakennusjätteen määrä on yli 5 tonnia.

Lisätietoja           
          
          

Paalutustyön johdosta järjestettävä ennakkokatselmus
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