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KVV- ja IV-TYÖN TARKASTUSASIAKIRJA 
 
Rakennushankkeen tiedot 

Lupatunnus 

 
Rakennettava rakennus 
 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä Rakennuspaikan osoite 

 
 
Yhteystiedot 

KVV-työnjohtaja IV-työnjohtaja 

Eristyisalan työnjohtaja  

 

 

TYÖVAIHE 
Tarkastuksen toimittajan 

allekirjoitus 
Huomautukset 

Tarkastus-
päivämäärä 

Rakennuslupaan ja sen 
ehtoihin on tutustuttu 

   

Aloituskokous 
 

   

LVI-suunnitelmat ovat työ-
maalla ja niihin on tutustuttu 

   

KVV-TYÖT 
 
 

  

Ulkopuoliset jätevesiviemärit 
on tarkastettu 

   

Ulkopuoliset sadevesijärjes-
telmät on tarkastettu 

   

Jätevesi- ja sadevesikaivot 
on tarkastettu 

   

Sisäpuoliset pohjaviemärit on 
tarkastettu 

   

Kerrosviemärit on tarkastettu 
 

   

Vesijohtojen asennustarkas-
tus ja painekoe on suoritettu 

   

Palo-, lämpö- ja äänen-
eristykset on tarkastettu 

   

Energiaselvityksen tiedot on 
päivitetty 

   

Käyttö- ja huolto-ohjeet luo-
vutettu sekä opastus annettu 

   

Muu tarkastus 
 

   

 
 

   

 
 

   

KVV-työnjohtaja on suoritta-
nut muuttotarkastuksen 

   

KVV-työnjohtaja on 
suorittanut lopputarkastuksen 
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IV-TYÖT 
Tarkastuksen toimittajan 

allekirjoitus 
Huomautukset 

Tarkastus-
päivämäärä 

Kanaviston asennustarkastus 
on tehty 

   

Tiiveyskoe suoritettu (mikäli 
käytetyt kanavaosat eivät ole 
tyyppihyväksyttyjä) Pöytäkirja 

   

Lämmön- ja paloeristeet on 
tarkastettu 

   

Palon ja savun leviämistä 
rajoittavat laitteet tarkastettu 

   

Kanaviston puhdistettavuus / 
puhtaus on tarkastettu 

   

Koneellisen ilmanvaihdon 
tulo- ja poistoilmaventtiilit on 
tarkastettu 

   

Painovoimaisen ilmanvaih-
don venttiilit on tarkastettu 

   

Ilmamäärien mittaus ja säätö 
suoritettu. Pöytäkirja 

   

Ilmanvaihtolaitteiston 
keskiäänitasot RakMK C1:n 
mukaiset 

   

Käyttö- ja huolto-ohjeet luo-
vutettu sekä opastus annettu 

   

Muu tarkastus 
 

   

 
 

   

IV-työnjohtaja on suorittanut 
muuttotarkastuksen 

   

IV-työnjohtaja on suorittanut 
lopputarkastuksen 

   

 
 

   

Loppukatselmus 
 

   

 
Hakemus KVV- ja IV-työnjohtajaksi on jätettävä rakennusvalvontaan ennen ao. töiden aloittamista. 
 
KVV-/IV-työnjohtaja luovuttaa tämän tarkastusasiakirjan mahdollisine liitteineen loppukatselmuksessa 
rakennusvalvontaviranomaiselle ja kopion rakennuttajalle. 
 
 
Tarkastusasiakirjan pitämisestä vastuullisen allekirjoitus 
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