
                     13.3.2018 

JANAKKALAN KUNTA  RAKENNUSTYÖN  
Rakennusvalvonta  TARKASTUSASIAKIRJA 
 
Rakennustöiden vastaava työnjohtaja allekirjoituksellaan varmistaa, että pääsuunnittelija ja muut työnjohtajat ovat 
omalta osaltaan huolehtineet heille määrätyt velvoitteet.  

                        Tämä tarkastuspöytäkirja luovutetaan allekirjoituksilla varustettuna rakennusvalvontaviranomaiselle  
                                                     loppukatselmuksen yhteydessä 
  
Lupatunnus  

Rakennuspaikka Kaupunginosa kylä  
 

Korttelin nro / tilan nimi Tontin nro / tilan RN:o 

Osoite 
 

Rakennushankkee-  
seen ryhtyvä 

Nimi 
 

Työnjohtajat Vast.tj vaadittu: Kyllä  ___  Ei ___ Nimi 
 

Kvv-tj vaadittu: Kyllä  ___  Ei ___ 
Nimi 
 

Iv-tj vaadittu: Kyllä  ___  Ei ___ 
Nimi 
 

TOIMENPIDE Vtj 

kuittaa kaikki kohdat 
Toimenpide Päiväys Todettu (lyhyt kommentti tai huomautus, jolla 

tarvittaessa täydennetään tehtyä tarkastusta) Allekirjoitus 

Sijainti- ja  
korkeusasema 

Maanpinnan muotoilu ja 
korkeusasema maastoon 
nähden oikea 

 
  

Sijainti on oikea     

Perustaminen Maapohjan laatu vastaa 
suunnitelmia / pohjatutkimus 
tehty 

 
  

Kaivettu perustamissyvyyteen 
ja kallistus reunoille päin on 
tehty 

 
  

Perustusten routaeristykset 
on tehty    

Rakennuspohjan 
kuivatus 

Salaojien sijoitus on oikea ja 
salaojasorakerros on tehty    

Salaojien tarkastuskaivot on 
tehty    

Alapohja ja 
maanvastaiset 
rakenteet 

Tuuletetun alapohjan 
tuuletusaukot on tehty    

Alapohjan kapillaarikatkos 
tehty sorastuksella    

Ulkoseinän veden- ja 
kosteudeneristystyöt 
tehty 

 
  

Radonsuojaus on tehty    

Rakennustarvikkeet: 
varastointi ja suojaus 

Rakennustarvikkeet on 
varastoitu irti maasta ja 
suojattu riittävästi  

 
  

Rakennusjätteiden 
käsittelystä on huolehdittu    

Runkorakenteet Perustuksen ja 
runkorakenteen liitos on 
suunnitelman mukainen 

 
  

Runkorakenteet ovat 
suunnitelman mukaiset     

Ristikkorakenteet ovat 
suunnitelmien mukaiset ja 
kaikki nurjahdus- / tuulisiteet 
asennettu 

 
  

Palkkirakenteet on asennettu 
ja tuettu / jäykistetty 
suunnitelmien mukaan 

 
  

Runkorakenteiden jäykisteet 
on asennettu suunnitelmien 
mukaisesti 

 
  

Kantavan ja kevyen 
rakenteen väliin on jätetty 
riittävä painumavara 

 
  

Lämmöneristeet  Lämmöneristeet on asennettu 
suunnitelman mukaisesti    

Höyryn-/ ilmansulku on asen- 
nettu suunnitelman mukaan    

    

 



Yläpohja ja vesikate 
Yläpohja ja vesikate 

Aluskate on tyyppihyväksytty 
ja asennettu oikein yli 
ulkoseinälinjan 

 
  

Kattoläpiviennit on asennettu 
ohjeiden mukaisesti    

Vesikatto on valmis ja 
varustettu tarvittavin tikkain, 
lumiestein ja kattosilloin 

 
  

Yläpohjassa olevien 
varusteiden / laitteiden 
asennukset, eristykset ja 
kulkusillat on tehty 

 
  

Rakenteiden 
tuulettuminen 

Yläpohjan tuuletus on 
varmistettu (myös vinot 
osuudet) 

 
  

Alapohjan tuuletus 
(rossipohjat)    

Ulkoseinät, (verhouksien 
ilmaraot, ym.)    

Rakenteiden 
kosteuden hallinta 

Rakenteiden kuivuus on 
todettu/mitattu ennen pinta- 
materiaalien asentamista 

 
  

Märkätilojen lattiakallistukset 
ovat määräysten / 
suunnitelmien mukaiset 

 
  

Märkätilojen vedeneristykset 
on tehty määräysten / 
ohjeiden mukaisesti 

 
  

Astianpesukoneen ja altaiden 
vuotosuojaus on tehty    

Vuotovesien pääsy 
rakenteisiin on estetty    

Paloturvallisuus 
(yliviivaa 
tarpeettomat) 

Palo-osastoinnit, pelastustiet, 
turva- ja merkkivalot, 
rakenteiden läpimenot, palo-
ovet, alkusammutinkalusto 

 
  

-   Asennustarkastus 
 

vss-tarkastus, savunpoisto, 
sprinklerlaitteisto    

 - Autotallit Autotallin palo-osastointi on 
tehty, läpiviennit tiivistetty / 
suojattu 

 
  

-  Autokatokset Autokatos on palo-osastoitu 
muusta rakennuksesta    

- Kattilahuoneet /  
  lämmityskattilat 

Kattilahuoneen palo-
osastointi vaade tarkastettu ja  
osastointi on tehty. 

 
  

Kiinteää tai nestemäistä polt- 
toainetta käyttävän lämmitys-  
kattilan palotarkastus on 
tilattu / tehty. 

 
  

 - Huoneistojen  
   väliset seinät 

Huoneistojen väliset seinät 
vastaavat palo- ja 
äänieristysmääräyksiä ja ovat 
toteutettu suunnitelmien 
mukaisesti. 

 

  

- Tulisijat ja   
   suojaetäisyydet 

Tulisijat ja suojaetäisyydet 
palaviin rakennusosiin    

- Savuhormit Hormin tyyppihyväksyntä on 
tarkastettu    

Muurattu hormi on tehty 
muurausohjeiden mukaan    

Hormin ja tulisijan yhteen -
sopivuus on tarkastettu 
palokuormien osalta 

 
  

Hormin suojaetäisyydet 
täyttyvät: 
läpiviennit 
muut suojaetäisyydet 
ylitys vesikatolla 

 

  

- Palovaroittimet Palovaroittimet on asennettu 
määräysten mukaisesti ja 
testattu 

 
  

- Varatiet, hätäpoistu-   
  mistiet ja -tikkaat 

Varatiet, hätäpoistumistiet ja 
–tikkaat  ovat määräysten ja 
luvan mukaiset 

 
  

Pintavedet ja 
rakennuspaikan 
viimeistely 

Rakennusten katoilta tulevat 
vedet ohjattu hallitusti alas    

Piha-alueen pintavesien 
ohjauksesta on huolehdittu    

Rakennuksien vierustat 
kallistavat rakennuksesta 
poispäin 

 
  



Piha-alueet viimeistelty, täytöt 
pysyvät omalla tontilla    

    

Rakennuksen käyttö- 
ja huolto-ohje 

Rakennuksen käyttö- ja 
huolto-ohje on laadittu 
tuotekansioineen 

 
  

Sähkölaitteet Käyttöönottotarkastus pidetty 
ja pöytäkirja on laadittu    

Tarvittaessa 
varmennustarkastus pidetty 
ja pöytäkirja on laadittu 

 
  

Ilmanvaihto Erillinen IV-tarkastusasiakirja 
on täytetty    

Vesi- ja 
viemärilaitteet 

Erillinen KVV-tarkastusasia- 
kirja on täytetty    

Radon Radonsuojaus on tehty ja 
tuuletus on vesikatolla    

Osoitenumero Kiinteistölle on asennettu 
ajotielle näkyvä, hyvin 
havaittava osoitenumero 

 
  

Suorituskyvyttömyys
-vakuus 

Suorituskyvyttömyysvakuus 
on annettu ja vakuusnumero    

Loppukatselmukset     

 - Osittainen   
   loppukatselmus 

Käyttöönotettavat osat 
täyttävät niille asetetut 
vaatimukset 

 
  

 - Osittainen   
   loppukatselmus 

Käyttöönotettavat osat 
täyttävät niille asetetut 
vaatimukset 

 
  

 - Osittainen   

   loppukatselmus 
Käyttöönotettavat osat 
täyttävät niille asetetut 
vaatimukset 

 
  

- Loppukatselmus Työt rakennuspaikalla valmiit 
ja kaikki luvan ehdot täytetty.    

 
HUOMAUTUKSIA:_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Vastaavan työnjohtajan allekirjoituksella vahvistettu tarkastusasiakirja luovutetaan 
lopputarkastuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle 

 
 
JANAKKALASSA 

 
 
_______ /______  20____ 

 
Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus ja nimen selvennys 

 
 
 

 


