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Vastaava työnjohtaja KVV- työnjohtaja IV- työnjohtaja 

 
VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN TARKASTUKSET (Vastaavan työnjohtajan tulee olla läsnä loppukatselmuksessa mukanaan lupapäätös ja suunnitelmat) 

 

 

 

TARKASTUS TAI TYÖVAIHE SUORITUS 
PVM SUORITTAJAN ALLEKIRJOITUS 

Märkätilojen vedeneristykset   
Vesikaton varusteet   
Katto- ja pintavesien johtaminen, 
pihakallistukset   

Rakennuksen julkisivut   

Sähkötarkastuspöytäkirja   

Loppukatselmus   

TARKASTUS TAI TYÖVAIHE SUORITUS 
PVM 

SUORITTAJAN 
ALLEKIRJOITUS 

Paikan merkitseminen   

Sijaintikatselmus   

Aloituskokous/ -ilmoitus   

Korkeusaseman tarkastus   

Pohjatarkastus (kun kaivu on tehty)   

Salaojitus ja kaivot asennettu   

Soratäytön tiiveys ja rakeisuus   

Alapohja ja maanvaraiset rakenteet   

Perustustarkastus (ennen täyttöä) 
Perustusten routa- ja kosteussuojaus 

  

Betonirakenteiden terästykset (holvit)   

Betonirakenteiden terästykset (perustukset)   

Rakennuksen yläpohja ja vesikattorakenteet   

Lämmöneristys ja vaipan tiiviys   

Rakennustarvikkeiden ja valmiiden 
rakennusosien suojaus 

  

Rakenteiden tuuletus ja mahdollinen 
radonsuojaus 

  

Savuhormit ja tulisijat   

Rakenteiden kuivaaminen ennen pinnoitusta   

KVV-TYÖNJOHTAJAN TARKASTUKSET ERILL. 
PK (X) 

Jätevesijärjestelmän tarkastus    

Rakennuksen ulkopuoliset vesi- ja 
viemärilaitteet 

   

Vesijohdon koepainetarkastus    

KVV-lopputarkastus ja käytön opastus    

IV-TYÖNJOHTAJAN TARKASTUKSET ERILL. 
PK (X) 

IV-kanaviston tiiviys / rakennusaikainen suojaus    

IV-kanaviston puhtaus / eristys    

IV-mittaus / -lopputarkastus ja käytön opastus    



       
        PIENTYÖMAAN TARKASTUSASIAKIRJA   Lupanumero ___________________ 
 
 
 
 

RAKENNUSVALVONNAN KATSELMUKSET 
 

MUITA MERKINTÖJÄ ( esim. työnjohtajat ) 
 
  LVI- INSINÖÖRIN KATSELMUKSET 

 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN MERKINTÖJÄ VARTEN 

 
 

Jätevesijärjestelmä / 
pienpuhdistamo …… / …… 20…… 

__________________________________________________ 

KVV- loppukatselmus …… / …… 20…… 
__________________________________________________ 

IV- loppukatselmus …… / …… 20…… ___________________________________________________ 

Aloituskokous …… / …… 20…… _________________________________________________ 
Osittainen 
loppukatselmus …… / …… 20…… _________________________________________________ 

Loppukatselmus …… / …… 20…… _________________________________________________ 
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