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pvm vastaava tj. HUOMAUTUKSET 
1. vast. työnjohtaja hyväksytty

2. kvv työnjohtaja hyväksytty

3. paikka ja korkeusasema merkitty

4. maapohjan kantavuus selvitetty

5. perustaminen tehty

6. alapohja ja maanvaraiset rakenteet

7. perustusten kuivatus

8. routaeristys ja täyttö

9. rak. materiaalien ja –osien kelpoisuus
10. työmaajärjestelysuunnitelma tehty/

rak. tarvikkeiden varastointi ja suojaus
11. runkorakenne

12. ulkoseinät

13. yläpohja- ja vesikattorakenteet

14. märkätilojen kosteuseristys tehty

15. ulkopuoliset sadevesiviemärit tehty

16. lämmöneristykset tehty
17. ulkopuol. jätevesiviemärit ja

maasuodatin tms. (haja-asutus alue)
18. ilmanvaihto tehty

19. sisäpuoliset pohjaviemärit tehty

20. savuhormit tehty

21. öljylämmitys tarkastettu

22. sähkötarkastuspöytäkirja tehty

23. vesijohdon painekoe tehty

24. tulisijojen suojaetäisyys ja eduspellit
25. poistumistiet tehty määräysten

mukaisesti
26. kvv, lämmitys, ja ilmanvaihdon

säätö-, käyttö- ja huolto-ohjeet
27. rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet
28. jätehuolto järjestetty/

numerokilpi + postilaatikko
29. käyttöönottokatselmus

30. pihatyöt ja aitaaminen tehty

31. rakennuksen loppukatselmus

32. rakennuspaikan loppukatselmus

A s i a n m u k a i s e s t i t ä y t e t t y t a r k a s t u s a s i a k i r j a t u l e e p a l a u t t a a K i t t i l ä n k u n n a n 

r a k e n n u s t a r k a s t a j a l l e k ä y t t ö ö n o t t o k a t s e l m u k s e n t a i l o p p u k a t s e l m u k s e n y h t e y d e s s ä .

rak. luvan nro rakennuttaja rakennuspaikan osoite 

kylä tilan nimi ja RN:o kortteli/tontti 

TARKASTUSASIAKIRJA
vastaava työnjohtaja täyttää 
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