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Rakennusvalvonta

Olen tarkastanut pääsuunnittelijana pääpiirustukset ja lupahakemuksen, kuten RakMk A2:ssa

määrätään ja merkinnyt rastilla (X) ne kohdat, jotka koskevat hakemusta

Pääsuunnittelija Kiinteistötunnus

Nimen selvennys Päiväys 

Lupatunnus ( viranomainen täyttää) 

Yleistä: Energiatehokkuus (RakMk D3/ 2012)

Hakemus on täytetty kokonaisuudessaan ja Energiaselvitys

allekirjoitettu kohdan 5.1. mukaisesti

Asiakirjojen määrä ja oikeellisuus on tarkistettu

Pääpiirustuksissa on määräysten mukainen

nimiö ja suunnittelijan allekirjoitukset

Suunnittelusta vastaavat on nimetty 

Asemapiirroksesta tulee ilmetä: 

Tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen ja ra- Verkoston ulkopuolisella alueella talousvesi-

japyykkien numerot kaivon ja jätevesien käsittelylaitoksen sijainti

sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka

Kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset

ja teiden/katujen nimet Sade-, salaoja ja pintavesien poisjohtaminen ja

 perusvesi-ja tarkastuskaivojen paikat

Tontille tai rakennuspaikalle rakennettavat sekä

olevat ja/ tai purettavat rakennukset ja raken- Rakennuksen sijaintiin vaikuttavat kaapelikanavat,

nelmat, etäisyydet rajoista ja muista rakennuksista voimajohdot ja putket

Rakennuksen etäisyys rantaviivasta tontin tai Piha-alueen järjestelyt; kulkutiet, ajoneuvo-

rakennuspaikan rajoittuessa rantaan sekä paikat, pelastustiet, luiskat, portaat, tukimuurit

etäisyys rajoista

Väestönsuojan uloskäynnit, maanalaiset 

Tontin tai rakennuspaikan korkeussuhteet öljysäiliöt yms. Maalämpöputkisto

Vesijohdot ja viemärit kaivoineen ja johtaminen Säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat 

kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin puut sekä istutettava alueet, leikkipaikat, 

oleskelualeet ja autopaikat

Rakennuksen paloluokka, autopaikkalaskelma sekä 

selvitys kerrosalan käytöstä on esitetty pää- Ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laituripaikat

piirustuksissa tai erillisellä liitteellä. 

Sisäänkäyntien paikat merkitty 

Ilmansuunnat
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Pohjapiirustuksista tulee ilmetä: 

Rakenteet sekä niissä olevat aukot, kuilut ja Rakennuksen ja osien päämitat

roilot sekä alakattojen alueet. Vaipan ulko- ja 

alapuoliset rakenteet ja laitteet (kuten pumppaamot) Lähelle rakennettaessa ulkoseinien ja tarvittaessa

muiden rakenteiden etäisyys lähirakennuksista

Oven aukeamissuunta sekä tarvittavat kynnykset

Kerroksien ja tasojen korkeusasemat

Pääasialliset kiinteät kalusteet ja varusteet

Uloskäytävien leveydet

Vesipisteet ja lattiakaivot

Porrashuoneiden, porrassyöksyjen ja tasanteiden

Huoneiden ja tilojen käyttötarkoitus mitoitus

Palo-osastot ja osastoivien  rakennusosien Liikkumis- ja toimintaesteisille tarkoitettujen 

paloluokat wc- ja pesutilojen mitoitus

Leikkauspiirustuksista tulee ilmetä:

Rakenteet, rakennusosat sekä niissä olevat aukot Suojakaiteiden korkeudet 

ja ulkonemat, portaat, luiskat, hissi- ja muut

kuilut sekä parvet, tarvittaessa alakatot. Korkeusmittoina: maanpinnan ja julksivupinnan 

leikkauskohdat, julkisivupinnan ja vesikaton leikkaus-

Vaipan ulkopuoliset rakenteet ja rakennusosat kuten kohta. Sokkelin, räystään, vesikaton harjan tai

räystäät aurinkokerääjät sekä alapohjan alaiset muun ylimmän osan korkeusasemat

rakenteet

Vesikaton kaltevuus

Rakennuksen ja sen osien sekä rungosta 

ulkonevien osien pysty- ja vaakasuuntaiset mitat Olemassa oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta

sekä rakenteet kuten tukimuurit, ulkonemat, kuilut

Kerroskorkeudet ja tarvittavat tasojen ja kerrosten

korkeusasemat Salaojien sijainti rakennuksen välittömästä läheisyy-

dessä

Vapaa korkeus ulkonemien alla sekä ajo- ja kulku-

väylien vapaa korkeus Piha-alueen pinta ja korkeusasemat. Tarvittaessa

vietto naapurin puolelle, mahdolliset täytöt ja

Ylä-, ala- ja välipohjien rakenteiden kokonaismitat leikkaukset. 

Julkisivupiirustuksista tulee ilmetä:

Ikkunat, ikkunajaotukset, syvennykset ja ulkonemat Ulkotasot, katokset, parvekkeet, ulkoprtaat

ovet ja luiskat kaiteineen ja käsijohteineen

Näkyviin jäävät pilarit ja palkit Olemassa oleva maanpinta ja suunniteltu maanpinta

Mainos- ja muut julkisivu tai vesikattopinnassa olevat Aidat, tukimuurit ja rakennuksen tai rakennelman

 laitteet muut osat

Savupiiput, korkeus merkittynä Julkisivujen ilmansuunnat

Räystäs- ja sokkelilinja Julkisvupintojen materiaalit ja -värit

merkitään tekstein

Hätäpoistumistiet. Vesikaton varusteet


