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1. Rakennuslupa Rakennusluvan numero 

2. Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 

Rakennuspaikan osoite 

3. Hakija
(rakennuspaikan
haltija)

Hakijan nimi 

4. Vastaava
työnjohtaja

Vastaava työnjohtaja 

5. KVV-työnjohtaja KVV-työnjohtaja 

6. IV-työnjohtaja IV-työnjohtaja

7. Vastaava
työnjohtajan
tarkastukset

(vastaavan
työnjohtajan tulee
olla mukana
loppukatselmuksessa)

Tarkastus tai työvaihe Suorituspvm Suorittajan 
allekirjoitus 

 Paikan merkitseminen 
 Sijaintikatselmus 
 Aloituskokous/ -ilmoitus 
 Korkeusaseman tarkastus 
 Pohjatarkastus (kun kaivuu on tehty) 
 Salaojitus ja kaivot asennettu 
 Soratäytön tiiveys ja rakeisuus 
 Alapohja ja maavaraiset rakenteet 
 Perustustarkastus (ennen täyttöä) 
 Perustusten routa- ja kosteussuojaus 
 Betonirakenteiden terästykset (holvit) 
 Rakennuksen yläpohja ja 

vesikattorakenteet 
 Lämmöneristys ja vaipan tiiviys 
 Rakennustarvikkeiden ja valmiiden 

rakennusosien suojaus 
 Rakenteiden tuuletus ja mahdollinen 

radonsuojaus 
 Savuhormit ja tulisijat 
 Märkätilojen vedeneristys 
 Vesikaton varusteet 
 Katto- ja pintavesien johtaminen, 

pihakallistukset 
 Rakennuksen julkisivut 
 Ei muutoksia energiatodistukseen /-

selvitykseen 
 Loppukatselmus 
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8. KVV-
työnjohtajan 
tarkastukset 

 
 erillinen pöytäkirja 

Tarkastus tai työvaihe Suorituspvm Suorittajan 
allekirjoitus 

 Jätevesijärjestelmän tarkastus   
 Rakennuksen ulkopuoliset vesi- ja 

viemärilaitteet 
  

 Vesijohdon koepainetarkastus   
 KVV-lopputarkastus ja käytön opastus   

9. IV-työnjohtajan 
tarkastukset 

 
 erillinen pöytäkirja 

Tarkastus tai työvaihe Suorituspvm Suorittajan 
allekirjoitus 

 IV-kanaviston tiiviys / rakennusaikainen 
suojaus 

  

 IV-kanaviston puhtaus / eristys   
 IV-mittaus / lopputarkastus ja käytön 

opastus 
  

10. Rakennus-
valvonnan 
katselmukset 

 Katselmus Suorituspvm Muuta  
huomioitavaa 

 Sijainnin merkitseminen   
 Sijaintikatselmus   
 Aloituskokous   
 Hormikatselmus   
 Runkokatselmus   
 Käyttöönottokatselmus   
 Osittainen loppukatselmus   
 Loppukatselmus   
 __________________________________   
 __________________________________   
 __________________________________   

11. Asiakirjat 
(esitettävä 
katselmuksessa) 
 

 KVV- ja IV-työn tarkastusasiakirjat (MRL 150 f §)  
 Päivitetty energiatodistus / -selvitys  
 Tiiveysmittausraportti (mikäli laskennassa ilmanvuotoluku on alle 4 (m³/(h m²))  
 Ilmanvaihdonmittaus- ja säätöpöytäkirja  
 Sähkötarkastuspöytäkirja  
 Putkistojen koepaineen pöytäkirja  
 Hormikatselmuspöytäkirja, vastaava työnjohtaja täyttää  
 Maalämpökaivon porausraportti 
 Valmishormin tyyppihyväksyntäpäätös ja asennusohje (CE-merkintänäkyvissä)  
 Pälkäneen kunnan Vesihuoltolaitoksen lisäliittymissopimus esitettävä 

laajennushankkeissa 
12. Muita 

merkintöjä 
 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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