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OMAKOTIRAKENTAJAN TARKISTUSLISTA 
 

 

Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava omakotityömaalla mm., että 

Pohjarakennustöissä 
 

- peruskaivanto kaivetaan niin kallistaen, että kaivantoon ei jää vettä kerääviä 

painanteita 

Runkorakenteissa 
 

- puurunko ja kattoristikot sekä niiden nurjahdusalttiit sauvat vinoreevataan 

Savuhormeissa 
 

- kaikki palava-aineiset rakenteet jäävät ko. hormityypin suojaetäisyyden ulkopuolelle 

- piipun pituus on vähintään YM:n savupiippuasetuksen 10 §:n mukainen 

Rakennuksen ulkopuolella  
 

- osoitenumero asennetaan paikoilleen (teiden risteyksessä oleviin rakennuksiin 

asennetaan ympäröivien teiden numero- ja tienimikilvet; numerokilvet mielellään 

valaistuina) 

- kiinteistön jäteastia(t) asennetaan paikoilleen  

- nimellä ja osoitemerkinnällä varustettu postilaatikko asennetaan paikoilleen  

- talotikas ja piipulle johtava lapetikas asennetaan paikoilleen  

- korkealle savupiipulle asennetaan nuohoustaso, jonka yläpinta on korkeintaan 

1200 mm piipun yläpinnasta  

- vesikatolle asennetaan lumiesteet 

- maanpinta rakennuksen seinustoilla muotoillaan n. 3 metrin matkalta seinustalta 

poispäin viettäväksi vähintään 1:20 kaltevuudessa 

- pihamaan kallistuksissa huomioidaan pintavesien poisjohtaminen siten, että vesiä 

ei johdeta naapuritontille (rajalle esim. ojanne) 

Autosuojissa ja teknisissä tiloissa  
 

- autosuojat ja kattilahuoneet osastoidaan muista tiloista EI 30 –luokan osastoivin 

rakennusosin 
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- näiden tilojen iv- ja vv- osastoläpiviennit varustetaan vähintään EI 30 -paloluokan 

täyttävillä palopelleillä tai palomanseteilla ja sähköläpiviennit määräysten 

mukaisilla osastoläpivienneillä 

- paloviranomaiselta pyydetään öljylämmityslaitoksen katsastus 

Asuintiloissa 
 

- jokaisesta asuinhuoneesta on vähintään kaksi poistumisreittiä, joista vähintään 

toisen on oltava virallinen uloskäytävä, jolloin toinen poistumistie voi olla varatie 

esim. ikkuna, jonka aukon leveys on vähintään 500 mm ja korkeus vähintään 600 

mm, kuitenkin niin, että korkeuden ja leveyden summa on vähintään 1500 mm 

- ullakkokerroksen seinustalle asennetaan varatienä toimivan ikkunan kohdalle 

hätäpoistumistikas ja tikkaalle johtavaan ikkunaan kiintopainikkeet  

- asuintilat varustetaan kerroksittain vähintään yhdellä sähköverkkoon kytketyllä 

palovaroittimella alkavaa 60 m2 kohden, kuitenkin niin, että jokaisessa 

makuuhuoneessa ja aulatilassa on vähintään yksi palovaroitin 

- keittiön vesipisteiden alapuolinen rakenne täydennetään vesitiiviiksi niin, että 

mahdollinen vesivuoto voidaan havaita, esim. tiivistyskittaamalla allaskaapin 

alatason läpiviennit ja saumat  

- kiukaan suojaetäisyydellä ei ole mitään palava-aineisia rakenteita tai rakenteet 

suojataan määräysten mukaisesti esim. korokepalojen varaan asennetuilla 

palamattomilla levyillä  

- saunan ikkunoihin, jotka ovat kiukaan yläpuolella, asennetaan kiinteä toppari, 

joka rajoittaa ikkunan aukeamiskulman niin, että ikkuna ei pääse aukeamaan 

kiukaan päälle  

- portaat, parvekkeet ja terassit varustetaan kaiteella, jonka aukkojen vapaa 

vaakasuora läpäisyväli on korkeintaan 100 mm ja korkeus vähintään 1000 mm  

- portaat varustetaan molemmin puolin käsijohteella  

- porrasaskelmien välinen pystysuora läpäisyväli pienennetään niin, että se on 

korkeintaan 100 mm  

- lattia suuluukullisen takan edessä suojataan palamattomalla materiaalilla, joka 

ulotetaan vähintään 100 mm suuluukun molemmille sivuille ja vähintään 400 mm 

sen eteen  

- lattia avotakan edessä suojataan palamattomalla materiaalilla, joka ulotetaan 

vähintään 150 mm suuaukon sivuille ja 750 mm sen eteen tulipesän etureunasta 

mitattuna 

- kynnysten korkeus on korkeintaan 20 mm 

 

Tämä tarkistuslista ei ole kattava luettelo työnjohtajien tarkastustehtävistä, vaan 

pitää sisällään vain joukon yleisimpiä pientalotyömailla havaittuja puutteita. 

 

 

 

 


