
Luvan saaja/rakennuttaja Lupanumero

Kiinteistötunnus Vastaava työnjohtaja

Rakennustyön vastaavan työnjohtajan on pidettävä tarkastusasiakirjaa työn edistymisen mukaisesti 

ja suoritettava alla olevat tarkastukset ja vahvistettava ne allekirjoituksellaan.

TOIMENPIDE Nimikirjoitus Pvm. Huomautukset

Vastaavan rakennustyönjohtajan hakemus toimitettu

rakennusvalvontaan.

Aloituskokous pidetty ja pöytäkirja toimitettu alle-

kirjoitettuna rakennusvalvontaan.

Töiden aloitus ilmoitettu rakennusvalvontaan

Rakennuspohjan rakennuskelpoisuus ja perus-

tamistapa todettu yhteensopivaksi rakennesuun-

nitelmien ja mahd. pohjatutkimuksen kanssa.

Rakennepiirustukset toimitettu rakennusvalvontaan.

Sääsuojaussuunnitelma tehty

Säilytettävä puusto ja niiden suojaus tehty

Rakennuksen paikan merkitseminen pyydetty ja tehty

Rakennuksen pluskoron tarkistus.

Mahdollinen muutos ilmoitettu rakennusvalvontaan

Naapurikiinteistöjen katselmukset/räjäytystyöt

(pöytäkirja)

Paalutustyöt tehty (pöytäkirja)

Betoniterästen asennus tehty rakennepiirustusten

mukaisesti ja anturat/perusmuuri voidaan betonoida.

Salaojat ja -kaivot tehty, radonputkisto ja -kaista 

asennettu sekä routaeristeet asennettu ja tarkastettu.

Ulkopuoliset vesi- ja kosteuseristykset tehty ja 

tarkastettu.

Alapohjan kapillaarikatkot tehty ja tiivistetty.

Runko- ja vesikattorakenteet tehty ja tarkastettu.

Sijaintikatselmus pyydetty asemakaava-alueella.

Välipohjan raudoitus tehty ja tarkastettu.

Rakennusvalvonta suorittanut rakennekatselmuksen.

Savuhormit muurattu/asennettu. 

Palosuojaukset tyyppihyväksynnän mukaiset

Lämpöeristeet ja ilmasulut asennettu ja tarkastettu.

Tiiveydet tarkistettu

Betonilattioiden kosteusmittaus ja pöytäkirja tehty

KÄÄNNÄ
Rakennustyön tarkastusasiakirja

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue RAKENNUSTYÖN
Rakennusvalvonta     TARKASTUSASIAKIRJA              



Märkätilojen seinien vesieristykset tehty ja tarkistettu

Märkätilojen lattiarakenteiden kallistukset ja vesieris-

tykset tehty ja tarkistettu

Palovaroittimet testattu ja lukumäärä.

Portaat, kaiteet ja käsijohteet asennettu määräysten

mukaisesti.

Palo-osastoinnit, - ovet, -ikkunat ja -läpiviennit 

tarkastettu.

Varatiet / avattavat ikkunat, kiinteät painikkeet ja tikkaat

asennettu.

Huoltoluukut ja -sillat asennettu.

Talo-/ lapetikkaat, lumiesteet sekä kattosillat asennettu.

Kohteessa CE-merkinnöillä

varustetut tuotteet tarkastettu

Rakennuksen osoitenumerointi asennettu näkyvästi.

Talousveden tutkimusraportti tehty

Kaukolämpö-,öljylämmitys tai maalämpölaitteiden

tarkistus suoritettu. Nestekaasulaitteet tarkastettu.

Sähköurakoitsija suorittanut tarkastuksen sekä antanut 

pöytäkirjan ja sähköpiirustukset.

Rakennus on käyttöönottokunnossa. Käyttö- ja huolto-

ohje laadittu. Energiaselvitys (ilmanvuotoluku) päivitetty.

Sade- ja pintavesien johtaminen ja pihakorkojen

tarkistus tehty.

Ajantasapiirustukset toimitettu rakennusvalvontaan.

Rakennus pihatöineen on lopputarkastuskunnossa.

Rivi- ja kerrostalot, teollisuusrakennukset

VSS-laitteisto asennettu ja tarkastettu

 (pöytäkirja)

Turvavalaistus ja poistumistiemerkinnät 

asennettu (pöytäkirja)

Pelastustiet merkitty

Hissi- / liukuporrastarkastus tehty

Tämä asiakirja luovutetaan täytettynä rakennusvalvontaviranomaiselle 

loppukatselmuksessa.

Rakennustyön tarkastusasiakirja
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