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Rakennusvalvonta
Karstuntie 4, 08100 LOHJA
PL 71, 08101 LOHJA
Puh. 019 3690
rakennusvalvonta@lohja.fi

Rakennuspaikka

Kiinteistötunnus

Kiinteistön nimi

Lupatunnus

Tontin/rakennuspaikan osoite
Vastaava
työnjohtaja

Nimi

Koulutus

Osoite

Sähköpostiosoite

Puhelin virka-aikana

1. Savupiipun
tarkastus
Vastaavan
työnjohtajan
tarkastuskohteet

Savuhormi pääpiirustusten ja leikkauspiirustuksen mukainen =>
Tulisijan ja savuhormin paino huomioitu alustassa ja kantavuus on riittävä
Paikalla muurattu tiilipiippu
Valmishormi, merkki: _______________________ CE-merkintä: __________________
Tuotekilpi on asennettu
Savuhormin ja tulisijan yhteensopivuus varmistettu (mm. koko, teho,
polttoaine, savukaasujen lämpötila luokka T)
Savuhormin suojaetäisyydet Ympäristöministeriön asetuksen *, RakMK E3 ja
CE- merkinnän mukaiset
Läpiviennit, niiden tiivistäminen ja paloeristeet (mm. höyrynsulku, aluskate)
Savuhormin korkeus pääpiirustusten, Ympäristöministeriön asetuksen * ja
RakMK E3 mukainen
Savuhormin tuennat ja vakavuus
Savuhormin pinnoitus, rappaus, slammaus
Savuhormin pellitys ja suojus
Talotikkaat, kattosillat ja muut henkilöturvavarusteet (RakMK F2)
Savuhormin huolto- ja käyttöohjeet työmaalla

Nuohoojamestarin
tarkastuskohteet

Savuhormin nuohousluukut ja nuohottavuus
Savupeltien toiminta ja tiiveys sekä häkäreikä (3 %) tai erillinen häkähormi
Tuotekilpi on asennettu
Huomautuksia:

Päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys

2. Tulisijojen
tarkastus
ennen
käyttöönottoa
(huom. kiukaat)
Vastaavan
työnjohtajan
tarkastuskohteet
Nuohoojamestarin
tarkastuskohteet

Vastaava työjohtaja
Asentaja / muurari
Tulisija,
merkki: _____________________ CE-merkintä: ___________________
Tulisijan horminkantokyky varmistettu valmistajalta (hormi tulisijan päällä)
Tulisijan liitos hormiin
Takkaimuri vaadittu suunnitelmissa
Korvausilman johtaminen huonetilaan ja tulisijalle
Tulisijan suojaetäisyydet RakMK E8 ja valmistajan asennusohjeen mukaiset
Palamaton lattiasuojus (huom. tulisijan alusta)
Tulisijan käyttö- ja huolto-ohjeet työmaalla
Kannellinen, palamaton tuhka-astia on kiinteistöllä
Tulisijan liitos hormiin
Tulisijan nuohousluukut ja nuohottavuus
Huomautuksia:
Päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys

Vastaava työjohtaja

10.3.2018

Asentaja / muurari
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3. Liitteet
(tarvittaessa)

Muutoslupa on haettu / Muutospiirustukset on hyväksytty Lupapisteessä.
Hyväksytyt suunnitelmat ovat liitteenä, jos savuhormi poikkeaa pääpiirustuksista.
Savuhormin esite ja tyyppihyväksyntätodistus
Valmistajan todistus tulisijan horminkantokyvystä (kun hormiliitos tulisijan päältä)
Muut mahdolliset liitteet:

CE-TUOTEKILPI
CE-merkinnän tulee olla itse tuotteessa tai sen etiketissä. Jos tämä ei tuotteen luonteen vuoksi ole
mahdollista tai perusteltua, sen tulee olla pakkauksessa tai mukana olevissa kaupallisissa
asiakirjoissa.
Kilpi sisältää valmistajatiedot sekä koodin, joka paljastaa tuotteen ominaisuudet.
Kilpi tulee olla asennettuna savuhormiin ja tulisijaan pysyvästi ennen osittaista- tai
loppukatselmusta.
Kilvet on suositeltavaa kuvata tarkastuspöytäkirjan liitteeksi.

TÄYTTÖOHJE
Vastaava työnjohtaja seuraa savuhormin sekä tulisijan rakentamista sekä tarkastaa järjestelmän
ennen sen käyttöönottoa sekä merkitsee tekemänsä tarkastukset tarkastuspöytäkirjaan.
Jokaisesta savuhormista sekä tulisijasta (takat, kiukaat, kaminat yms.) täytetään erikseen
oma tarkastusasiakirja!
Kopion tarkastuspöytäkirjasta liitetään viimeistään viikkoa ennen osittaista- ja
loppukatselmusta Lupapisteeseen. Alkuperäinen tarkastuspöytäkirja arkistoidaan koko
hanketta koskevan tarkastusasiakirjan yhteyteen.
Dokumentoinnissa syntyvät valokuvat yms. dokumentit tulee liittää Lupapisteeseen yhtenä
tarkastuspöytäkirjan liitetiedostona (PDF). Materiaalien dokumentoinnissa on hyvä valokuvata
esim. kuormakirjat, lähetysluettelot ja materiaali tiedot.
Kaikki mainitut asiakirjat, piirustukset ja liitteet tulee olla tarkastuksilla esitettävänä.
Rakenteita ei saa peittää ennen kuin vastaava työjohtaja ja asentaja / muurari ovat tarkastamisella
hyväksyneet peittämisen.
Tulisijoja ei saa käyttää ennen kuin vastaava työjohtaja ja asentaja / muurari ovat tarkastamisella
hyväksyneet käyttöönotettavaksi.
Ympäristöministeriön asetuksen * = Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja
paloturvallisuudesta
MRL 125§, RakMK E3, RakMK E8, RakMK F2

