
VASTAAVA TYÖNJOHTAJAN MUISTIO, KÄYTTÖÖNOTTOKATSELMUS (muistilista, omakotitalot) 

DOKUMENTIT KATSELMUKSEEN    on ei puutteet 

Rakennusluvan-, aloituskokouksen ehdot ja tarkastusasiakirja          ___________________ 

Sijainti- ja runkokatselmus tehty ja hyväksytty (merkitty tarkastusasiakirjaan)         ___________________ 

LV tarkastukset (painekoe, lämmin/kylmävesi, lämmitys, toimintakoe)         ___________________ 

Ilmastoinnin tarkastukset (säätöpöytäkirja, toimintakoe)          ___________________ 

Sähkön käyttöönottotarkastuspöytäkirja (ST 51.21.05 tiedot)          ___________________ 

Päivitetty energiatodistus (pääsuunnittelija varmentaa)          ___________________   

Rakennuksen käyttö – ja huolto-ohje laadittu           ___________________ 

Piirustukset katselmukseen (leimatut rakenne-, lupa- ja LVI-piirustukset)         ___________________ 

Jätevesitarkastukset (haja-asutusalue, käyttö- ja huolto ohje luovutettu)         ___________________ 

PALOTURVALLISUUS 

Palo-osastoinnit tehty             ___________________ 

Hormikatselmus tehty, öljylämmityksessä katsastustodistus paloviranomaiselle         ___________________ 

Tulisijat tarkastettu (suojaetäisyys, eduspelti), öljylämmityksessä katsastustod         ___________________ 

Saunan kiuas (suojaetäisyydet ja suojakaiteet)           ___________________ 

Käyntiluukut ullakkotiloihin             ___________________ 

Palovaroittimet 1/60 m2 (sähköverkko- ja akkuvarmennettu)(1.2.2009 jälk luvat)         ___________________ 

KÄYTTÖTURVALLISUUS 

6 mm <700 ikkunoissa turvalasi (laminoitu)           ___________________ 

Portaat hyvin kiinnitetty ja käsijohteet tukevasti kiinni           ___________________ 

Kaiteet riittävän korkeat ja aukot sallituissa rajoissa           ___________________ 

Parveke turvallinen             ___________________ 

Varauloskäynnit kunnossa (max hyppykorkeus 3,5 m)          ___________________ 

Kodinkoneissa kippisuojat (liesi, astianpesukone jne)           ___________________ 

ULKONA 

Käyttöönotettavat sisäänkäynnit turvalliset           ___________________ 

Kattoturvatuotteet asennettu (lumiesteet, kattosillat, tikkaat)          ___________________ 

Ylimääräinen jäte poistettu             ___________________ 

Pihalla ei vaarallisia kohtia (tai rajattu pois)           ___________________ 

Jätehuolto järjestetty             ___________________ 

Talonumero selvästi näkyvissä            ___________________ 

VÄHINTÄÄN KÄYTTÖÖN   

Ruuanlaitto (liesi, vesipiste, kylmälaitteet, liesituuletin)          ___________________  

Peseytyminen (suihku, lämmin ja kylmä vesi) ja WC           ___________________ 

Nukkuminen  (lämmitys- ja ilmanvaihto toimii)           ___________________ 
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