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TYÖMAAN TARKASTUSSUUNNITELMA

Tarkastettu    ........................................          ....................................................................................
         Pvm.                                         Rakennuttajan valvoja

1. Reunaelementit: Perustuksen ulkomitan ja koron tarkistus, elementit asennettu rakennesuunnitelman mukaisesti.
2. * Sisäpuolen täyttö ja reunaelementtien tuenta: Reunaelementtien asennuksen  jälkeen  perustuksen sisäpuolinen täyttö ja 

tiivistys sekä täytön vaaitus +,- 10mm.  Reunaelenentit  tuettu varovasti hiekalla  valua varten.  Vesi-, viemäri- ja sähkökanavat 
valmiiksi kaivettuna, tarkastettuna ja peitettynä. (Vaakatasossa kulkevat viemärit peitettynä niin että eristeeseen ei loveta).

1. Eristeiden asennus: Oikea laatu oikeassa paikassa, korkeussuunnassa korossa niin että laatan paksuus saadaan oikeaksi.
2. Lämmityslaite: Laitteen kiinnitys, asennuskorkeus, etäisyys valulaatikon yläreuna-valmis betonipinta 0- 5mm.
3. Ulkoseinien konsoli: Raudoitusdetaljin sekä pohjakuvan mukaisesti.
4. Kanavajärjestelmä: Asennus piirustusten mukaan, jokinen silmukka liitetty meno- ja tuloilmakanavalähtöihin. Kulmat ja jatkot 

kiinnitetty toisiinsa min. 2 ruuvilla.
5. * Lämmityslaitteen sähkö-/vesiliitinnät: Piirustusten ja tuote-esitteen mukaan. Vesi LVI-suunnitelman mukaan.
6. Raudoitus: Esitaivutetut raudoitukset, raudoitusmatot ja teräkset suunnitelman sekä detaljipiirustusten mukaisesti.

Tarkastus valun jälkeen, ennen lattiapinnoitteen asennusta.
1. * Betoni:  Kosteuden mittaus.
2. (* Radon:  Mitataan radon alttiilla alueilla).

Tarkastus valun jälkeen ennen käyttöönottoa.
1.    * Lämmityslaite: puhdistettu, johtojen ja putkien läpiviennit tiivistetty äänitiiviiksi.
2.    * Lämmityslaitteen toiminta: Koekäytetty tunnin ajan, tarkastettu ja puhdistettu.

* Rakennuttaja huolehtii

Huomautukset    ........................................................................................................................................................
Jotta VTT:n myöntämä tuotesertifi kaatti  ja takuu olisi voimassa on tarkastuspöytäkirja täytettävä ja lähetettävä Legalett:ille.
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1. * Maanvaraisen laatan murskepeti: Ruotimaton salaojakerros valmiiksi tiivistettynä ja vaaitettuna +,- 10mm, katso 
Sebbas & Partners Oy  kantavan rakenteen alustäyttö – ohje, sopeutettu oikein reunaelementtien  ja valmiin lattiapinnan alle. 
Katso kohteen rakenne-suunnittelu. Murskepeti vähintään 1.0m yli perustusten ulkomittojen.

2. * Paalutetun laatan murskepeti: (ruotimaton salaojakerros valmiiksi tiivistettynä ja vaaitettuna +,-10mm, sopeutettu oikein 
reunaelementtien  ja valmiin lattiapinnan alle. Katso kohteen rakennesuunnittelu. Murskepeti vähintään 1.0m yli perustusten 
ulkomittojen. Paalutukset paalutussuunnitelman mukaisesti tehtynä ja eristettynä.

3. * Perustuksen sijainti: Linjapukit  rakennettuna ja perustukset paikalleen mitoitettuna. Linjalangat asennettuna rakennuksen 
ulkomittojen mukaisesti 100mm alle reunaelementin yläpinnan tason.


