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Rakennushankkeeseen ryhtyvä 

 
Vastaava työnjohtaja 

 
Rakennuspaikka 

 
Osoite 

 
Rakennus tai rakennuksen osa 

 
Lupatunnus 

 
 
SUORITETTU TEHTÄVÄ                                                TARKASTUSPVM.  VASTUUHENKILÖN ALLEKIRJ. 

Lupa on lainvoimainen ja luvan ehtoihin on tutustuttu 

 

  

Työnjohtajat on hyväksytty rakennusvalvonnassa 
(VTJ, KVV-, ja IV-tj., erityistyönjohtaja) 

  

Rakennesuunnitelmat ja erityissuunnitelmat on 
toimitettu rakennusvalvontaan ja työmaalle 

  

Aloituskokous on pidetty tai aloitusilmoitus tehty 
sekä lupa rakennustyön aloittamiselle saatu 

  

Rakennustyön aikaiset muutokset on hyväksytetty 
suunnittelijoilla ja tilaajilla 

  

Pohjakatselmus on suoritettu ja massanvaihto ja 
täytöt tehty kerroksittain tiivistäen ja tarkastettu 

  

Hulevesien johtaminen sekä pihan korkeusasema on 
tarkastettu 

  

Salaojajärjestelmä on asennettu ja tarkastettu 

 

  

Kapillaarikatkokerros on asennettu ja tarkastettu 

 

  

Raudoitukset on tarkastettu 

 

  

Routaeristeet on asennettu ja tarkastettu 

 

  

Radonsuojaus on tehty ja tarkastettu 

 

  

Perustusten ulkopuolinen vedeneristys on tehty ja 
tarkastettu 

  

Kattoristikoiden asennus on tarkastettu 

 

  

Vesikatto, alusrakenteet ja tuuletusjärjestelyt on 
tarkastettu 

  

Runkorakenteet on tarkastettu sekä 
rakennekatselmus suoritettu 

  

Lämmöneristeet on asennettu ja tarkastettu 

 

  

Höyryn- ja ilmansulkukerros on asennettu ja tiiviys 
tarkastettu 
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Veden- ja kosteudeneristykset on asennettu ja 
tarkastettu 

  

Betonirakenteiden päällystettävyys on tarkastettu 
ennen pinnoitusta 

  

Savupiippu- ja tulisijasuunnitelma on tehty ja 
tarkastukset suoritettu 

  

• Savupiipun tiedot 
 

  

• Tulisijan tiedot 
 

  

Paloturvallisuutta koskevat tekniset vaatimukset on 
tarkastettu 

  

Portaat, kaiteet, käsijohteet ja turvalasit on tarkas-
tettu (kaidekorkeus, suojaavat osat/kiipeilyn esto) 

  

Energiaselvitys ja -todistus sekä mahdollinen 
päivitystarve on tehty ja tarkastettu 

  

• Todettu ilmanvuotoluku q50 

 

  

Sähköverkkoon kytketyt palovaroittimet on asennettu 

 

  

Sähkölaitteiden käyttöönottotarkastus on tehty ja 
pöytäkirja saatu 

  

KVV- ja IV-tarkastusasiakirjat ja pöytäkirjat on saatu 

 

  

Rakennustuotteiden määräysten mukaisuus on 
tarkastettu (CE-merkintä) 

  

Vesikattovarusteet ja kattoturvatuotteet on asennettu 
ja tarkastettu 

  

Uloskäytävät, varatiet ja pelastustiet on tarkastettu 

 

  

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittu ja 
asukaskansiot koostettu 

  

Rakennustyö on tarkastettu mahdollista käyttöön-
ottokatselmusta varten ja katselmus suoritettu 

  

Rakennustyö on tarkastettu loppukatselmusta 
varten ja katselmus suoritettu hyväksytysti 

  

Rakentamisilmoitus Verohallintoon on tehty 
(kotitalouksien hakemat rakennusluvat) 

  

Maalämpökaivon porauspöytäkirja on laadittu ja 
loppukatselmus suoritettu 

  

Kosteudenhallintasuunnitelman mukaiset työt 
tarkastettu 

  

Savupiipun ja tulisijan yhteensopivuus on tarkastettu 
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Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että lupa, hyväksytyt pääpiirustukset ja tämä 

tarkastusasiakirja ovat asianmukaisesti täytettynä katselmuspaikalla (MRA 73 §). 
 

Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava katselmusten tilaaminen ja hänen tulee olla mukana 

viranomaiskatselmuksissa (MRA 73 §, MRL 150 §). 

 

Työvaihetarkastuksen yhteydessä vastaavan työnjohtajan tulee tarkastaa myös kyseiseen 

työvaiheeseen sisältyvien rakennustuotteiden kelpoisuus. 

 

Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa määrätty laadunvarmistusselvitys rakentamisen laadun 

varmistamiseksi liitetään tähän tarkastusasiakirjaan (MRL 121a §). 

 

Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa määrätyn asiantuntijatarkastuksen loppulausunto 

rakennustyön suunnitelmanmukaisuudesta liitetään tähän tarkastusasiakirjaan (MRL 150 b §). 

 

Vastaava työnjohtaja luovuttaa kopion tästä tarkastusasiakirjasta pöytäkirjanliitteineen 

loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle (MRL 153 §). 

 

 
Lisäselvitykset sekä poikkeamiset perusteluineen rakentamista koskevista säännöksistä (MRL 150 f §). 
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