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 HYVINKÄÄN KAUPUNKI  RAKENNUSTYÖN 

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI TARKASTUSASIAKIRJA 
Rakennusvalvonta  Linjasaneeraus kohteisiin 
 

Rakennustöiden vastaava työnjohtaja allekirjoituksellaan varmistaa, että pääsuunnittelija ja muut työnjohtajat 
ovat omalta osaltaan huolehtineet heille määrätyt velvoitteet. Mikäli kohteessa ei ole rakennustöiden 
työnjohtajaa, allekirjoituksen suorittaa omalta osaltaan ko. kohdan työnjohtaja sekä pääsuunnittelija. 

Tämä sivu liitetään Lupapisteeseen ennen loppukatselmusta allekirjoitettuna 
 

Lupapisteen asiointitunnus  

Rakennuspaikka Kaupunginosa/kylä  Korttelin nro/ tilan nimi  Tontin nro/ tilan RN:o 

Osoite 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä(t)  Nimi 

Työnjohtajat Vtj    Puh. 

Kvv-tj    Puh. 

Iv-tj    Puh. 

VTJ KUITTAA KAIKKI KOHDAT 

TOIMENPIDE Päiväys  Allekirjoitus 

Rakennustuotteiden varastointi ja suojaus   

Märkätilat   

 

Paloturvallisuus   

Äänieristys putkien läpiviennit   

Vesi- ja viemärilaitteet   

Lämmityslaitteet   

Ilmanvaihtolaitteet   

Käyttö- ja huolto-ohjeet   

Materiaalien ja rakennusosien kelpoisuus   

Loppukatselmus   

Rakentamisen aikaiset työvaihehyväksynnät: VTJ kuittaa kaikki kohdat 

MÄRKÄTILAT 
Lattia kallistukset oltava vähintään 1:100 ja lattiakaivon läheisyydessä 
  vähintään 1:50 

  

Vedeneristykset on tehty suunnitelmien mukaisesti   

Vedenerityksien läpivientikohdat on tiivistetty   

PALOTURVALLISUUS 

Osastoinnit ja läpiviennit on tiivistetty   

20
.1

1.
20

20
 

Putkien kotelot, hormit ja luukut täyttävät vaaditun palosuojauksen   

Alakatot ja luukut täyttävät vaaditun palosuojauksen   

PELA:n lausunnon ehdot on huomioitu ja toteutettu   
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KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet laadittu Päiväys  Allekirjoitus  

MATERIAALIEN JA RAKENNUSOSIEN KELPOISUUS 

  Rakennusaineiden ja tarvikkeiden tuotekansio on ajan tasalla ja siitä   
  selviää missä rakennusmateriaalit on valmistettu ja mistä ne on  
  toimitettu ja mihin tuote-erään rakennusmateriaalit ja -tarvikkeet  
  kuuluvat. 
  Tuotekansioon on kerätty tarvikkeiden kelpoisuustodistukset ja  
  niiden hyväksyntää koskevat merkinnät. 

  

KÄYTTÖÖNOTTO JA LOPPUKATSELMUS 

Lämmityslaitteet on tarkastettu   

Sähkölaitteistojen käyttöönottotarkastuspöytäkirja on esitetty ja  
  liitetty Lupapisteeseen 

  

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet on tarkastutettu ao. viranomaisella   

Kaikki rakennusluvan ehdot on täytetty   

Rakennusjätteiden käsittelystä on huolehdittu asianmukaisesti   

Muu tarkastus   

Muu tarkastus   
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