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Vastaava TATE-suunnittelija:___________________     Rakennuslupa:____________________________

1. Rakennusluvan hakeminen. Laadittava ennen luvan hakemista ja liitetään hakemukseen

 Tarvittavat TATE - suunnittelijat on nimetty ja todettu yhdessä rakennutta-
jan ja pääsuunnittelijan kanssa, että heillä on rakennushankkeen laadun ja
tehtävän vaativuuden edellyttämä koulutus ja kokemus

 On todettu yhdessä rakennuttajan ja pääsuunnittelijan kanssa, että
kullekin TATE – osa-alueelle on varattu riittävästi suunnitteluresursseja.

 Rakennuksen käyttötavan, ympäristön ja tilaajan tavoitteiden vaikutus
talotekniikan ratkaisuihin on otettu huomioon

 Taloteknisten järjestelmien LVI, SÄH, RAU, SPR suunnitelmat on laadittu
riittävällä tarkkuudella rakennusluvan hakemiseksi ja valittujen ratkaisujen
yhteensopivuus on varmistettu/tarkastettu

 Talotekniikan tarvitsemat tilavaraukset (tekniset tilat, hormit,
kerroskorkeus jne) on todettu riittäviksi

 Tarvittavat liittymät on varmistettu (lämpö, vesi/viemäri, sammutus-
järjestelmät, sähkö)

 Energiatodistukseen ja – selvitykseen liittyvien TATE -osuuksien
laskenta on todettu tehdyksi säädösten mukaisesti

 Asema-, pohja- ja julkisivupiirustuksissa on esitetty ne talotekniikan
asiat, jotka on määräyksissä edellytetty

 Huomautukset, tarkennukset, lisäykset jne erillisessä liitteessä

Olen varmistanut, että yllä mainitut tehtävät on
suoritettu ja talotekniikan osalta rakennuslupa on haettavissa:_____________________________________________________________________

2. Muu suunnittelu

 Rakennuslupapäätöksen vaikutus talotekniikkaan on selvitetty
 Talotekniikan aloituskokouksessa sovittujen suunnittelu-asioiden koordi-

nointi on tehty ja vastuutettu
 Talotekniikan suunnittelijakokouksia on pidetty riittävä määrä
 Todettu eri järjestelmien muuntojoustavuus ja huollettavuus
 Todettu, että eri järjestelmien yhteensovitukset on suunniteltu
 Talotekniikan asennusreittien yhteensovitus on tehty ennen toteutussuun-

nittelun aloitusta
 Talotekniikan tuotteiden kelpoisuuden toteaminen on suunniteltu, vastuu-

henkilöt nimetty ja tarvittava tarkastusasiakirja laadittu

 Täsmennetty ne tuotteet, joiden kelpoisuuden toteaminen on
esiteltävä vastaavalle TATE- suunnittelijalle

 Käyttö- ja huolto-ohje laatiminen on talotekniikan osalta suunniteltu
ja laatijat vastuualueineen nimetty

 Palokatko suunnitelma on laadittu ja tarkastettu sen toteutettavuus.
 Luvassa määrätyt talotekniikan toteutuskuvat on toimitettu sähköi-

sesti rakennusvalvontaan ennen rakennuksen käyttöönottoa
 Huomautukset, tarkennukset, lisäykset jne erillisessä liitteessä

Olen varmistanut, että yllä mainitut tehtävät on suoritettu:_________________________________________________________________________

3 Talotekniikan toteutus, tarkastukset ja toimintakuntoon saattaminen. Liitetään tarkastusasiakirjaan

 Todettu, että talotekniikan eri järjestelmien asennusten valvonta- ja
tarkastussuunnitelmat on tehty rakennusvaiheittain ja vastuuhenkilöt nimetty
ja todettu, että ne ovat oikein suhteutettu järjestelmien vaativuuteen

 Määritetty ne tarkastukset, joihin osallistuu vastaava TATE- suunnittelija
 Laadittu vastaavan TATE- suunnittelijan johdolla TATE- järjestelmien

toimintakokeiden koordinointi sekä tämän vaiheen tehtävä, - valvonta- ja
tarkastussuunnitelma (ainakin tarkastetaan säätöjen/viritysten sekä RAU-
järjestelmään liittyvien TATE- järjestelmien toiminta ja varmistetaan LVISA-
järjestelmien yhteistoiminta)

 Rakennustuotteiden kelpoisuudet on todettu suunnitelmien
mukaisesti.

 Käyttö- ja huolto-ohje on laadittu ja tarkastettu talotekniikan osalta
 Käyttö- ja huoltohenkilökunnalle on suunniteltu/annettu TATE-

järjestelmien koulutusta ja käytön opastusta riittävästi suhteessa
järjestelmien vaativuuteen.

 Todettu, että kaikki suunnittelut tarkastukset, toimintakokeet ja muut
tarpeelliset tehtävät on asianmukaisesti suoritettu

 Huomautukset, tarkennukset, lisäykset jne erillisessä liitteessä

Rakennuksen TATE- järjestelmät toimivat suunnitellusti
yhdessä ja rakennus voidaan tältä osin ottaa käyttöön:___________________________________________________________________________

 Käyttöönottoon liittyvät huomautukset erillisessä liitteessä

mailto:rava.kirjaamo@espoo.fi

