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Rakennushankkeeseen ryhtyvä: _______________________________ 

Lupanumero:   ______-______- R 

Kiinteistötunnus:  304 - _____ -_____ -_____  

Rakennuspaikan osoite:  _______________________________ 
    

Toimenpide Päiväys Allekirjoitus Huomautukset 

Rakennuslupa on lainvoimainen, vastaava työnjohtaja 
tutustunut lupaehtoihin ja -suunnitelmiin       
Rakennustyön vastaava työnjohtaja hyväksytty       
Vastaava työnjohtaja perehtynyt rakennuspaikkaan       
Rakennesuunnitelmat toimitettu Lupapisteeseen       
Rakennustarkastaja hyväksynyt rakennesuunnitelmat       
Rakennuspohjan kuivatussuunnitelmat toimitettu 
Lupapisteeseen       
KVV-/IV-työnjohtaja hyväksytty (jos vaadittu)       
KVV-/IV-suunnitelmat toimitettu Lupapisteeseen       
Rakennustarkastaja hyväksynyt KVV-/IV-suunnitelmat       
Rakennuksen sijainti merkitty       
Työn aloittamisesta on ilmoitettu rakennusvalvontaan       
Rakennustarkastaja suorittanut sijaintikatselmuksen       
Maapohjan kantavuus selvitetty       
Rakennusjätteiden käsittelystä huolehdittu       
Pohjaviemäröinti ja radonputkitus tehty       
Pohjarakennekerrokset tehty       
Perustukset tehty ja korkeusasema tarkastettu, on vähintään 
+2.20       
Salaojien sijoitus ja korkeusasema tarkastettu, 
tarkastuskaivot asennettu       
Routaeristys asennettu       
Pintamaan kallistukset tehty, vietto poispäin rakennuksesta       
Rakennustyön vastaava työnjohtaja laatinut 
kosteudenhallintasuunnitelman työmaalle       
Rakennusmateriaalien ja -osien kelpoisuus ja varastointi 
tarkastettu       
Puurakenteet on eristetty betoni-/kivirakenteista       
Ulkoseinien kantava runko tehty. Nurjahdusmahdollisuus ja 
painumat huomioitu.       
Yläpohjarakenteet ja vesikattorakenteet tehty. Vinotuet 
asennettu. Vesikaton läpivientien tiivistykset tarkastettu.       
Tuulenohjaimet asennettu       
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Toimenpide Päiväys Allekirjoitus Huomautukset 

Alapohjarakenne tehty ja tarkastettu       
Rakennustarkastaja suorittanut rakennekatselmuksen       
Lämmöneristeet ja tuulensuojat asennettu. Tuuletusvälit 
tarkastettu.       
Ilman- tai höyrynsulku tehty, kosteustekninen toimivuus 
varmistettu       
Palokatkot ja osastoivat rakenteet tehty määräysten 
mukaisesti       
Savuhormit tehty palomääräysten mukaisesti       
Rakennustarkastaja suorittanut tarvittaessa 
hormikatselmuksen       
Julkisivumateriaali /-väritys hyväksytetty 
rakennustarkastajalla, mikäli ei ole mainittu tai poikkeaa 
pääpiirroksista.       
Vesikatolle on talotikkaat, lapetikkaat ja tarvittavat 
kulkusillat       
Rakennus on varusteltu räystäs- ja syöksykouruin        
Märkätilojen kallistukset ja vesieristyksen materiaalit 
määräysten mukaisia ja asennusalusta riittävän kuiva 
asennukseen       
Betonin kosteuspitoisuus tarkastettu ennen lattiamateriaalin 
asentamista       
Vuotovesialtaat tarkastettu       
Sähköasennukset tehty, käyttöönottotarkastuksesta tehty 
pöytäkirja, joka on viety Lupapisteeseen       
Sisäänkäyntien ja terassin rakenteet tehty 
käyttöturvallisuusmääräysten mukaisesti       
Hätäpoistumistiet tarkastettu ja testattu       
Kulkutiet ja portaat tehty määräysten mukaisesti       
Tulisijojen suojaetäisyyksien ja -varusteiden määräysten 
mukaisuus tarkastettu       
Sähköverkkoon kytketty paloilmoitinjärjestelmä asennettu ja 
tarkastettu       
Rakennus käyttöönottokunnossa       
Rakennustarkastaja suorittanut 
käyttöönottokatselmuksen       
Rakennuksen numerokilpi ja postilaatikko asennettu       
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet koottu kansioon ja 
luovutettu rakennushankkeeseen ryhtyvälle sekä toimitettu 
Lupapisteeseen       
Rakennus ja tontti lopputarkastettavissa       



  
 
 
RAKENNUSTYÖN 
TARKASTUSASIAKIRJA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sivu 3/4 

 

Kustavin kunnanvirasto 
Keskustie 7 

23360 Kustavi 
Sähköpostiosoitteet: 

Vaihde: (02) 842 6600 
Fax: (02) 844 8100 
kustavi@kustavi.fi 
etunimi.sukunimi@kustavi.fi 
 

 
 

Rakennustarkastaja 
Toimistovirkailija  

 
 
Jussi Lehto 
Johanna Nurmi 

 
 
0500 740 006 
044 706 2023 

 

Toimenpide Päiväys Allekirjoitus Huomautukset 

Rakennustarkastaja tilattu suorittamaan 
loppukatselmuksen       
Mikäli erityisalojen työnjohtajia (KVV- tai IV) ei ole 
lupaehdoissa vaadittu, tulee rakennustyön vastaavan 
työnjohtajan tehdä alla mainitut kirjaukset tarpeellisilta 
osin.       
KVV-työnjohtaja       
Pohjaviemäreiden asennukset tarkastettu        
Ulkopuoliset vesijohto- ja jätevesiputkistot tarkastettu       
Mahdollinen kiinteistökohtainen jätevesien 
käsittelyjärjestelmä asennettu ja käyttöönotettu       
Käyttövesi- ja lämmitysputkistojen tiiveys tarkastettu 
painekokeella, pöytäkirja viety Lupapisteeseen       
Jätevesiviemärin tuuletus asennettu ja tarkastettu       
Lämmityslaitteet säädetty ja rakennushankkeeseen 
ryhtyvälle on annettu käyttöopastus       
Lämmityslaitteiden osalta on tehty käyttöönottotarkastus, 
josta laadittu pöytäkirja on toimitettu Lupapisteeseen       
Rakennuksen LVI-laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet koottu 
rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeiden kansioon       
KVV-työt tarkastettu ja tarvittavat asiakirjat toimitettu 
Lupapisteeseen       
Rakennustyön aikaiset muutokset dokumentoitu ja toimitettu 
Lupapisteeseen       
KVV-työt valmiit       
IV-työnjohtaja       
IV-kanavat ja laitteet asennettu ja tarkastettu       
IV-kanavien lämmöneristykset tarkastettu kylmissä tiloissa        
IV-kanaviston päätelaitteet suojattu rakennustyön ajaksi       
Ilmavirrat säädetty ja säätötyöstä laadittu pöytäkirja viety 
Lupapisteeseen       
Ilmanvaihtotyöt tarkastettu kokonaisuutena ja tarvittavat 
laadunvarmistusasiakirjat toimitettu Lupapisteeseen       
IV-työt valmiit       
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Rakennustyön vastaava työnjohtaja: 

 

__________________________________________ _____ . _____ . 202___ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

KVV-työnjohtaja: 

 

__________________________________________ _____ . _____ . 202___ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

IV-työnjohtaja: 

 

__________________________________________ _____ . _____ . 202___ 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

 

 

 

 

 

 

Tämä tarkastusasiakirja tulee esittää jokaisessa viranomaiskatselmuksissa. 


