
TARKASTUSASIAKIRJA

Vastaava työnjohtaja

Luvan hakija: __________________________ Lupatunnus:  _________________

Tila / Rno:    __________________________ Rakennus:     _________________
 
Rakennuspaikan osoite: ____________________________ ______________________
 
Vastaava työnjohtaja: _____________________________ _______________________

Maankäyttö- ja rakennuslain 150§:n mukaan rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen 
varmistamiseksi ja tarkastusten todentamiseksi rakennustyömaalla pidetään rakennustyön
tarkastuskirjaa.
Oheinen lomake on MRA 77§:n mukainen tarkastuskirjan yhteenveto, joka tulee luovuttaa 
rakennusvalvontaviranomaiselle käyttöönotto/loppukatselmuksen yhteydessä 
arkistoitavaksi lupa-asiakirjojen yhteyteen. Tarkastuasiakirjan täyttämiseksi vastaavia 
työnjohtajia kehoitetaan pitämään rakennuskohteista omaa työmaapäiväkirjaa, joka voi 
olla esim. Ympäristöministeriön opasjulkaisu "Pientalotyömaan valvonta"

TOIMENPIDE Pvm           Allekirjoitus

1. Rakennuslupa myönnetty, lupapäätökseen 
perehdytty ja lainvoimaisuus tarkastettu.

2. Pääsuunnittelija nimetty

3. Vastaava työnjohtaja hyväksytty

4. Kvv-työnjohtaja hyväksytty

5. Aloituskokous pidetty

6. Rakenne- ja LVIS-suunnitelmat tarvittavilta osin tehty

7. Rakennuksen sijaintikatselmus
VIRANOMAISTARKASTUS

8. Pohjakatselmus kun louhinta- ja/tai kaivutyö suoritettu

9. Soratäytön laatu ja tiiveys tarkastettu ja hyväksytty
(huom. kapillaarikatko)

10. Rakennuksen kaikkien betoniterästen asennukset ja 
muottien tuennat tarkistettu ja hyväksytty ennen valuja
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Vastaava työnjohtaja

TOIMENPIDE Pvm            Allekirjoitus

11. Salaojien ja routaeristeiden asennus on hyväksytty ja
perusmuurin ympärystäyttö on tehty ja hyväksytty

12. Rakennuksen kantavat rakenteet on hyväksytty

13. Rakennekatselmus, 
VIRANOMAISKATSELMUS

14. Lämpöeristeiden asennus on hyväksytty

15. Alapohjarakenteet on hyväksytty

16. Savuhormit ja palonsuojaukset on hyväksytty

17. Hormikatselmus, 
VIRANOMAISKATSELMUS

18. Vesikattorakenteet aluskatteineen ja läpivienteineen on
asennettu ja hyväksytty

19. Ilmanvaihtolaitteet asennuksineen on hyväksytty

20. Rakennuksen paloteknisten osastointien rakenteet 
on hyväksytty

21. Märkätilojen seinä- ja lattiarakenteet vesieristeineen 
on hyväksytty

22. Julkisivurakenteet tuuletusväleineen on hyväksytty

23. Katto ja pintavesien poisjohtaminen tontilla on 
hyväksytty

24. Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden asennus on 
hyväksytty

25. Lämmitysjärjestelmän asennustyö on hyväksytty

26. Sähköasennukset on hyväksytty

27. Rakennusmateriaalien kelpoisuusselvityksistä koottu 
kansio on luovutettu rakennuttajalle

28. Käyttö- ja huolto-ohjekirja on tehty

29. Verottajalle on tehty rakentamisilmoitus

30. Käyttöönottokatselmus, 
VIRANOMAISTARKASTUS

31. Rakennus - ja pihatyöt ovat lopputarkastuskunnossa

32. Loppukatselmus, 
VIRANOMAISTARKASTUS
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