
RAKENNUSTYÖN
TARKASTUSASIAKIRJA

Rakennusvalvonta
Luvan saaja/rakennuttaja Lupanumero

Kylä Tilan nimi Rn:o

Vastaava työnjohtaja

Rakennustyön vastaavan työnjohtajan on pidettävä tarkastusasikirjaa työn edistymisen mukaisesti ja
suoritettava alla olevat tarkastukset ja vahvistettava ne allekirjoituksellaan.

TOIMENPIDE PVM JA NIMIKIRJOITUS HUOMAUTUKSET

Aloituskokous pidetty ja pöytäkirja

toimitettu rakennusvalvontaan.

Rakennuspohjan rakennuskelpoisuus ja perustamistapa

todettu yhteensopivaksi rakennesuunnitelmien ja

mahd. pohjatuktimuksen kanssa.

Rakennepiirustukset toimitettu rakennusvalvontaan,

tarkatettu ja leimattu. Vastaavan työnjohtajan

anomus hyväksytty.

Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitse-

minen pyydetty ja suoritettu.

Betoniterästen asennus tehty rakennuspiirustusten

mukaisesti ja anturat/perusmuuri voidaan betonoida.

Salaojat ja -kaivot tehty sekä routaeristeet

asennettu ja tarkastettu.

Vesi- ja kosteuseristykset tehty ja tarkastettu.

Runko- ja vesikattorakenteet tehty.

Välipohjan raudoitus tehty.

Rakennusvalvonta suorittanut rakennekatselmuksen.

Ilmanvaihtokanavat ja eristykset tehty ja tarkastettu.

Saostuskaivot ja imeytysalue tehty ja tarkastettu.

Vesi- ja viemärilaitteistot tehty ja tarkastettu.

Savuhormit muurattu.

Rakennusvalvonta suorittanut hormikatselmuksen.

Lämpöeristeet sekä ilmansulut asennettu tarkastettu.

Märkätilojen seinä- ja lattiarakenteet vesieristeineen

tehty ja tarkastettu.

Sähköurakoitsija suorittanut tarkastuksen sekä

antanut pöytäkirjan ja sähköpiirustukset.

Öljylämmitys- / nestekaasulaitteiston käyttöön-

ottokatselmus suoritettu.

Talo- ja lapetikkaat sekä kattosillat asennettu.

Varatiet / avattavat ikkunat, kiinteät painikkeet ja tikkaat.

Portaat, kaiteet ja käsijohteet asennettu.

Palo-osastoinnit / palovaroittimet.

Rakennuksen osoitenumerointi asennettu näkyvästi.

Rakennus on käyttöönottokunnossa.

Käyttö- ja huolto-ohje laadittu.

Rakennus pihatöineen on lopputarkatuskunnossa.

Muutoskuvat toimitettu rakennusvalvontaan.
Tämä asiakirja luovutetaan täytettynä rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksessa.
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