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 IV - TYÖN MUISTILISTA JA  
TARKASTUSASIAKIRJAN MALLI 
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1. TYÖN ALOITTAMISEN EDELLYTYKSET  

 Tarkistettu lupaehdot IV:n osalta 

 IV-suunnitelmat toimitettu rakennusvalvontaan 

 IV- työnjohtaja hyväksytty 

 Talotekniikan aloituskokous pidetty 

Olen todennut, että yllä mainitut asiat on asianmukaisesti hoidettu ja rakennustyö voidaan aloittaa: 
      

2.  LOPPUKATSELMUKSEN PITÄMISEN EDELLYTYKSET  

 Luvassa määrätyt katselmukset pidetty ja leimattu 

 Erityiset lupaehdot tarkastettu ja toteutettu 

 Aloituskokouksessa kirjatut asiat toteutettu 

 Käyttö- ja huolto-ohje IV:n osalta laadittu ja tarkastettu 

 IV- työnjohtajan tarkastusasiakirja laadittu 

 Muutossuunnitelmat tehty ja toimitettu rakennusvalvontaan 

Olen todennut, että käyttöön otettava rakennuksen osa on IV -tekniikan osalta turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. 

IV-työnjohtajan allekirjoitus 

Olen todennut, että rakennustyö on IV-tekniikan osalta valmis, rakennus on kaikilta osin otettavissa käyttöön, viranomaisvalvonnan kannalta 
säädetyt ja määrätyt tarkastukset ja niiden vaatimat toimet on suoritettu ja loppukatselmus voidaan IV-tekniikan osalta suorittaa. 

IV-työnjohtajan allekirjoitus 

 

IV - TEKNIIKAN  TARKASTUSASIAKIRJAN MALLI 

Rakennusvaihe:  
Rakennusvaiheen vastuuhenkilö varmentaa allekirjoituksellaan rakennusvaiheen tarkastetuksi, kun rakennustuotteiden kelpoisuus on osoitettu 
ja niiden tiedot koottu tuotekansioon sekä eri työvaiheet on tarkastettu. 
Suunnitelmat ja asiakirjat:  
IV- työnjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että työmaalla on käytettävissä kuhunkin työvaiheeseen tarvittavat suunnitelmat, työselostukset, 
asennusohjeet ja muut työn toteutuksessa tarvittavat asiakirjat. 
Materiaalin ja rakennustuotteen kelpoisuus:  
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön tehtävä on todeta, että käytettävät materiaalit ja rakennustuotteet ovat suunnitelmien mukaisia ja niiden kel-
poisuudesta on työmaalla riittävät selvitykset riittävine ohjeineen. 

Työvaiheen tarkastus:  
Työvaiheen tarkastuksen vastuuhenkilö merkitsee työvaiheen tarkastetuksi. 

Rakennusvaiheet ja niiden työvaiheet Työvaiheiden eri osien tarkastukset, pvm:t ja allekirjoitukset 

 Suunnitelmat ja asiakirjat 
Materiaalin ja rakennus-
tuotteen kelpoisuus Työvaiheen tarkastus 

Ilmanvaihtotyöt    

Kanavien asennus ja kannakointi                   

Työaikainen suojaus                   

Puhdistusluukut                   

Kanaviston tiiveys                   

Äänenvaimentimet                   

Lämmön- ja paloeristeet                   

Palopellit                   

Läpiviennit                   

Päätelaitteet                   

Raitisilmasäleiköt                   

Ulospuhalluslaitteet                   

Ilmanvaihtokoneet ja niiden vaatimat huoltotilat                   

Kanaviston puhdistus ennen käyttöä                   

Virtausmittaukset ja säädöt                   

Äänimittaukset                   

Toimintakokeet                   

Suunnitelmien mukaisuus                   

                        

Rakennusvaihe tarkastettu kokonaisuudessaan,  pvm ja vastuuhenkilön allekirjoitus:       
 

Rakennusvalvontakeskus 
Byggnadstillsyncentralen 

https://www.kauniainen.fi/asuminen_ja_ymparisto/rakennusvalvonta
https://www.kauniainen.fi/asuminen_ja_ymparisto/rakennusvalvonta
anne.vanhanen
Leima
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