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MÄNTSÄLÄN KUNTA 

Rakennusvalvonta 

Heikinkuja 4 

04600 MÄNTSÄLÄ 

puh. (019) 264 5000 

fax (019) 264 5212 

palvelupiste@mantsala.fi 

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA 
(Vastuuhenkilöiden ja urakoitsijoiden tarkastuksia) 

 

 

Lupanumero _______________________ 

1. Rakennushankkeen tiedot  

Kiinteistötunnus Osoite 

Rakennettava rakennus  

 

2. Yhteystiedot  

Rakennusluvan saaja Puhelinnumero 

Vastaava työnjohtaja Puhelinnumero 

KVV-työnjohtaja Puhelinnumero 

IV-työnjohtaja Puhelinnumero 

Erityisalan työnjohtaja Puhelinnumero 

Pääsuunnittelija Puhelinnumero 

Vastaava rakennesuunnittelija Puhelinnumero 

Pohjarakennesuunnittelija Puhelinnumero 

 
 

Työvaiheet on tarkastettu rakennus- ja rakennesuunnitelmien sekä aloituskokouksessa sovitun 

mukaisesti. 

3. Työvaihe 
Tarkastuksen toimittajan 
allekirjoitus ja nimenselvennys 

Huomautukset Päivämäärä 

Aloituskokous pidetty / 
aloitusilmoitus tehty 

   

Rakennuksen paikka ja sen 
korkeusasema on mitattu 

   

Sijaintikatselmus on suoritettu    

Pohjatarkastus / maanpohjan laatu    

Soralaadut ja salaojakerrokset    
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3. Työvaihe 
Tarkastuksen toimittajan 
allekirjoitus ja nimenselvennys 

Huomautukset Päivämäärä 

Täyttö ja tiivistykset tehty 
huolellisesti 

   

Salaojat ja kaivot / sijoitus ja 
korkeusasemat 

   

Radonsuojaukset    

Rakennusmateriaali- ja tuotekansio 
kerätty 

   

Rakennustarvikkeiden laatu    

Rakenteiden suojaus ja 
rakennusmateriaalien säilytys 
työmaalla 

   

Työmaan turvallisuus ja siisteys    

Jätehuolto tapahtuu 
jätehuoltolakien mukaisesti 

   

Perustusten rakenteet    

Kantavat rakenteet    

Raudoitukset    

Betonointi    

Kosteuseristyslevyt / 
sokkelin vedeneristys 

   

Routaeristeet    

Höyrysulut / ilmasulut    

Lämpöeristeet    

Perustusten ja rungon liittyminen    

Vesikatto, kate ja aluskate    

Rakenteiden jäykistys    

Rakenteiden tuuletus / alapohja, 
ulkoseinä, yläpohja 

   

Ilmatiiveys mitattu    

Vuotovesien pääsy rakenteisiin 
estetty 

   

Kattovesien johtaminen,  
kattovesiviemärit 
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3. Työvaihe 
Tarkastuksen toimittajan 
allekirjoitus ja nimenselvennys 

Huomautukset Päivämäärä 

Maanpinnan kallistukset  
rakennuksen ulkopuolella 

   

Kosteudenhallintasuunnitelma 
tehty 

   

Märkätilojen lattiakallistukset    

Märkätilojen vedeneristykset    

Rakenteiden kuivuus on  
todettu / mitattu ennen  
pintamateriaalien asennusta 

   

Erillinen IV-tarkastusasiakirja 
täytetty 

   

Erillinen KVV-tarkastusasiakirja 
täytetty 

   

Lämmityslaitteet / 
lämmöntuottolaitteisto 

   

Sähkölaitteiden 
käyttöönottotarkastus 

   

Huolto- ja käyttöohje    

Hissitarkastus / asennustarkastus    

Palotekninen suunnitelma     

Suorituskyvyttömyysvakuus on 
annettu 

   

Energiatodistus on annettu / 
päivitetty 

   

Portaat, kaiteet, käsijohteet ja 
luiskat 

   

Pihamaan korkeusasema    

Istutukset    

Piha- ja istutussuunnitelma    

Purkamisselvitykset    

Katto- ja lapetikkaat, lumiesteet    

Siirtymäsillat    

Hoitosillat, turvavälineet    
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3. Työvaihe 
Tarkastuksen toimittajan 
allekirjoitus ja nimenselvennys 

Huomautukset Päivämäärä 

Varatiet, hätäpoistumistiet  
ja -tikkaat 

   

Hormitarkastus ja suojaetäisyydet    

Tulisijat ja suojaetäisyydet    

Palo-ovet    

Öljylämmityslaitteiston 
asennusvakuus on annettu 

   

Osastoivien rakenteiden läpimenot    

Erityinen palotarkastus    

Palo- ja pelastustiet    

Turva- ja merkkivalot    

Paloilmoitinlaitteisto    

Alkusammutuskalusto    

VSS-tarkastus / asennustarkastus    

Savunpoisto / asennustarkastus    

Sprinkler-laitteisto / 
asennustarkastus 

   

Kelpoisuusselvitykset, kalusteiden 
palotodistukset 

   

Lattioiden pintakerrosluokat    

Osittainen loppukatselmus    

Osittainen loppukatselmus    

Osittainen loppukatselmus    

Loppukatselmus    

 

4. Tarkastusasiakirjasta vastuullisen allekirjoitus  

Päiväys 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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