
Kaarinan kaupunki RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA 

Rakennusvalvonta Lupanumero:  

 
Katselmustilaukset: (02) 588 4815 (klo. 9 – 15) 

Sähköpostitukset: rakennusvalvonta@kaarina.fi 
 

Rakennuttaja  

Rakennustoimenpide  

Rakennuspaikan osoite  

Vastaava työnjohtaja 
Nimi: 

Sähköposti: Puhelinnumero: 

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA 
Työvaiheiden tarkastukset pvm Huomiot Puumerkit 

Rakennuslupa-asiakirjoihin on tutustuttu    

Aloittamisilmoitus rakennusvalvontaan tehty    

Rakennuksen paikan merkitseminen suoritettu  Tilaus: rpm@kaarina.fi  

Aloituskokous    

Kaivu-/louhintatyöt suoritettu    

Salaojat ja –kaivot tarkastettu    

Paalutus tarkastettu, paalutuspöytäkirja toim. rakvalv    

Routaeristykset tarkastettu    

Radonputkitus /-tiivistykset tarkastettu    

Alapohjan alustäyttö, kapillaarisuuden katk, tarkastettu    

Tuuletettu alapohja, huoltomahd.  ja tuuletus tarkastettu    

Raudoitukset tarkastettu, perustukset    

Raudoitukset tarkastettu, alapohja    

Raudoitukset tarkastettu, ontelolaattojen saumaterästys    

Raudoitukset tarkastettu,    

Betonin kuivuminen, päällysmat. ohjearvojen mukaiset    

Raudoituskatselmus 1 (mikäli lupaehdoissa, raktark)    

Raudoituskatselmus 2 (mikäli lupaehdoissa, raktark)    

Sijaintikatselmus  Tilaus: rpm@kaarina.fi  

Rakenteet tarkastettu, alapohja    

Rakenteet tarkastettu, kantavat + vp    

Rakenteet tarkastettu, vesikatto - yp    

Rakenteet tarkastettu,    

Kantavan puutavaran lujuus, tarkastettu    

Rakennekatselmus 1 (mikäli lupaehdoissa, raktark)    

Rakennekatselmus 2 (mikäli lupaehdoissa, raktark)    

Harjannostajaiset    

Lämpöeristeet tarkastettu, alapohja    

Lämpöeristeet tarkastettu ulkoseinät    

Lämpöeristeet tarkastettu, yläpohja    

Savuhormi, tulisijat, kiuas, suojaetäisyydet tarkastettu    

Palo-osastoinnit, -katkot ja –suojaukset tarkastettu    

Öljylämmityskatselmus (mikäli lupaehdoissa, palotark)    

Kosteuseristykset tarkastettu    

Vesieristykset, märkätilat/muut tilat tarkastettu    

Kattoturvatuotteet tarkastettu    

Sähköasennusten tarkastus tehty    

Käyttö- ja huolto-ohje tarkastettu    

Jäteastia, osoitenumero, postilaatikko    

Osittainen loppukatselmus, (muutto), (raktark+palo+LVI)  Kopio tark.listasta rak.valvontaan  

Maanpinnan muotoilut asemapiirroksen mukaiset    

Piha-alue istutuksineen valmis     

Loppukatselmus (raktark)    



 

Vastaavan työnjohtaja tilaa ja hänen tulee olla läsnä kaikissa viranomaiskatselmuksissa.  
 
Vastaavan työnjohtajan tulee varmistaa, että viranomaiskatselmuksissa rakennuspaikalla on kaikki hankkeeseen 
liittyvät lupapäätökset, viralliset suunnitelmat sekä ajan tasalla oleva tarkastusasiakirja.  
 
Työmaatarkastusten yhteydessä tulee tarkastaa myös käytettyjen rakennustuotteiden kelpoisuus. 
 
Mahdolliset poikkeamiset sekä selvitykset poikkeamisen johdosta tehdyistä toimenpiteistä kirjataan tähän 
tarkastusasiakirjaan tai sen liitteeksi. Merkittävistä poikkeamisista tulee ilmoittaa rakennusvalvontaan.  
 
Vastaava työnjohtaja luovuttaa tarkastusasiakirjakopion mahdollisine liitteineen osittaisessa loppukatselmuksessa 
(käyttöön otto) rakennusvalvontaviranomaiselle.  
 
Rakennustyön tarkastusasiakirja, Maankäyttö- ja rakennuslaki 150 § 3 mom, MRA 77 § ja RakMk A1  

  

RAKENNUSSUORITUKSEN SÄÄNNÖNMUKAISUUDESTA POIKKEAMISET 

Työvaihe, poikkeaminen Tehdyt toimenpiteet pvm 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN ALLEKIRJOITUS 

Paikka ja päiväys 

Allekirjoitus 
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