
Rakennusluvan tarkastusasiakirja 
 
 
    

Lupatunnus       Rakennuspaikan osoite       

Rakennuspaikka 
Kylä 

      

Kortteli / Kiinteistön nimi 

      

Tontti/Tila 

      

Toimenpide       

Rakennuttaja 
Nimi 

      

Puhelin 

      

Rakentaja 
Nimi 

      

Puhelin 

      

Vastaava työnjohtaja 
Nimi 

      

Puhelin 

      

KVV-työnjohtaja 
Nimi 

      

Puhelin 

      

IV-työnjohtaja 
Nimi 

      

Puhelin 

      

Kosteudenhallinta-
koordinaattori 

Nimi 

      

Puhelin 

      

TYÖVAIHE Vastuuhenkilö*) Päivämäärä Allekirjoitus 

Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu  Rakennuttaja / Vastaava työnjohtaja              

Työsuojelun vastuuhenkilö on nimetty                    

Selvitys rakennuspaikan perustamisolosuhteista on tehty  Vastaava työnjohtaja              

Aloituskokous on pidetty 
Vastaava työnjohtaja tilaa 
katselmuksen              

Rakennuksen sijainnin merkitseminen on tehty 
Vastaava työnjohtaja tilaa 
katselmuksen              

CE‐merkittyjen tuotteiden käyttömääräyksiin on 
tutustuttu 

Rakennuttaja / Vastaava työnjohtaja              

Työssä on käytetty CE‐merkittyjä tuotteita määräysten 
mukaisesti 

Vastaava työnjohtaja              

Rakennesuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan, 
PDF 

Vastaava työnjohtaja              

Salaojat ja kaivot on tarkastettu  Vastaava työnjohtaja              

Routaeristykset on tarkastettu  Vastaava työnjohtaja              

Betoniraudoitukset on tarkastettu  Vastaava työnjohtaja             

Rakennuksen sijainti/korkeusasema on tarkastettu,  
rakennusluvan mukainen 

Vastaava työnjohtaja             

Sijaintikatselmus on tehty (suoritetaan muun 
viranomaiskatselmuksen yhteydessä) 

Vastaava työnjohtaja tilaa 
katselmuksen             

Rakenteet on tarkastettu  Vastaava työnjohtaja             

Rakennekatselmus on tehty 
Vastaava työnjohtaja tilaa 
katselmuksen             

Vesi‐ ja kosteuseristykset on tarkastettu  Vastaava työnjohtaja             



Rakennusluvan tarkastusasiakirja 
 
 
    

Lämpöeristykset on tarkastettu  Vastaava työnjohtaja             

Palo‐osastointi ja suojaetäisyydet on tarkastettu  Vastaava työnjohtaja             

Palokatkot on toteutettu määräysten mukaisesti  Vastaava työnjohtaja             

Katto‐ ja pintavesien johtaminen sekä pihakorkeudet on 
tarkastettu 

Vastaava työnjohtaja             

Rakennuksen käyttö‐ ja huolto‐ohje on laadittu  Vastaava työnjohtaja             

Kosteudenhallintasuunnitelma on tehty ja sitä on 
noudatettu 

Vastaava työnjohtaja             

Savuhormit ja tulisijat on tarkastettu määräysten 
mukaisesti 

Vastaava työnjohtaja             

Savuhormien ja tulisijojen tarkastuspöytäkirja on laadittu   Vastaava työnjohtaja             

Sähköasennusten tarkastuspöytäkirja on laadittu 
(vastaava sähköasentaja) 

Vastaava työnjohtaja             

Käyttöveden koeponnistuspöytäkirja on laadittu 
(LVI‐vastaava) 

Vastaava työnjohtaja             

Ilmanvaihdon mittauspöytäkirja on laadittu 
(IV‐vastaava) 

Vastaava työnjohtaja             

Rakennus voidaan ottaa käyttöön  Vastaava työnjohtaja             

Käyttöönottokatselmus on tehty 
Vastaava työnjohtaja tilaa 
katselmuksen             

Loppukatselmus on tehty 
Vastaava työnjohtaja tilaa 
katselmuksen             

Työvaiheiden tarkastusta koskevat huomautukset 

      

*) Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että tämä tarkastusasiakirja on laadittu ja luovutettu rakennuksen käyttöönotto-/loppukatselmuksessa 
rakennusvalvontaviranomaiselle. 
*) Vastaava työnjohtaja tilaa viranomaistarkastukset riittävän ajoissa. 
*) Vastaava työnjohtaja on läsnä viranomaistarkastuksissa. 
*) Poikkeamiset lupaehdoista ja rakentamisnormeista kirjataan tähän tarkastusasiakirjaan. 
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