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KOUVOLAN KAUPUNKI
RAKENNUSVALVONTA

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

Luvan saaja / omistaja Lupatunnus K-osa / kortteli / tontti osoite

Vastaava työnjohtaja KVV-työnjohtaja

Vaikeiden rakennustöiden työnjohtaja IV-työnjohtaja

Kunnossa olevat asiat ja työvaiheet rasti ruutuun, päiväys ja allekirjoitus.

Toimenpide /työvaihe Kunnossa Päivämäärä Vastuuhenkilön allekirjoitus

Rakennuslupa lainvoimainen.

Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu

Aloituskokous pidetty tai aloitusilmoitus tehty.

Vastaava työnjohtaja haettu / ilmoitettu.

Rakennepiirustukset toimitettu rakennusvalvontaan ennen työvaiheen
alkua ja hyväksytyt rakennesuunnitelmat työkohteessa

Sijainnin merkitseminen tehty.

Sijaintikatselmus suoritettu

Rakennekatselmus

Savuhormikatselmus.

Perusmaan ja kaivannon suunnitelmien mukaisuus

Salaojitus on tarkistettu (salaojat ja kaivot)

Radonsuojaus on tarkistettu (rakenteellinen ja putkitus)

Soratäytöt on tarkistettu (materiaali ja tiivistys)

Anturat / perusmuurit valukunnossa

Routaeristykset on tehty

Betonointityöt on tehty SRMK B4 mukaisesti

Vesi- ja kosteuseristykset tehty

Höyrynsulut, lämmöneristeet ja tuuletukset on tehty

Perustuksien täyttö ja eristys tehty

Kantavat runko ja vesikattorakenteet on tehty

Palo-ovet ja osastoivat rakenteet on tarkastettu

Osastoivien rakennusosien läpivientien tiiviys on tarkastettu

Ullakon / ullakko-ontelon palokatkot tehty

Savuhormit / tulisijat on tarkastettu ja todettu SRMK E3:n ja/tai
tyyppihyväksyntäpäätöksen mukaan tehdyiksi

Ulkopuolisten rakenteiden tiiviys on tarkastettu

Sadevesien / hulevesien poisjohtaminen ja pinnankorkeudet on
tarkastettu.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittu

Rakennuksen käyttöturvallisuuslaitteet on asennettu SRMK F2:n
mukaisesti

Lämmitysjärjestelmä

Lämmitysjärjestelmän säätötyöt

Rakennus käyttöönottokunnossa (osittainen loppukatselmus)

Pihat ja ulkopuoliset työt on tehty

Rakennus on loppukatselmuskunnossa
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Rakennuksen käyttöturvallisuuteen vaikuttavat muut lakisääteiset tarkastukset

Toimenpide / työvaihe Kunnossa Päivämäärä Nimikirjoitus

Sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja on

Öljylämmityslaitoksen tarkastuspöytäkirja on

Kaasulämmityslaitoksen tarkastuspöytäkirja on

Hissi tarkastuspöytäkirja on

Automaattinen sammutuslaitoksen tarkastuspöytäkirja on

Paloilmoituslaitos tarkastuspöytäkirja on

Savunpoistolaitos tarkastuspöytäkirja on

Kaukolämpökytkennän tarkastuspöytäkirja on

Väestönsuojan tarkastuspöytäkirja on

Huomautukset ja lisäselvitykset
Teksti Päivämäärä Vastuuhenkilön allekirjoitus

Vastaava työnjohtajan tulee kokonaisuudesta vastaavana tarkistaa ja varmentaa, että rakennustyön
aloittamisen edellytykset ja kunkin tarkastettavan työvaiheen toteuttamisen edellytykset ovat kunnossa.
Vastaavan työnjohtajan tulee valvoa rakennustyötä, tarkastaa työt vaiheittain ja todeta käytettyjen
rakennustuotteiden kelpoisuus ja varmentaa se allekirjoituksellaan tarkastusasiakirjaan. Mahdolliset
huomautukset numeroidaan ja selvitys kirjoitetaan takasivulle tai erilliseen pöytäkirjaan ja vahvistetaan
huomauttajan allekirjoituksella.

Vastaava työnjohtajan tulee huolehtia, että erityisalojen työnjohtajat huolehtivat velvoitteistaan.

Tarkastusasiakirja luovutetaan lopputarkastuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle arkistoitavaksi

Päiväys Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus

Nimen selvennys

Päiväys Rakennushankkeeseen ryhtyvän / edustajan allekirjoitus

Nimen selvennys
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