
YHTEENVETO RAKENNUSTYÖN
TARKASTUSASIAKIRJASTA 

Lupatunnus Osoite Kaupunginosa Kortteli Tontti / Tilan RN:o 

Rakennuttaja Nimi Puh. 

Rakentaja Nimi Puh. 

Vastaava 
työnjohtaja 

Nimi Puh. 

Kvv-työnjohtaja Nimi Puh. 

Iv-työnjohtaja Nimi Puh. 

Kosteudenhallinta-
koordinaattori 

Nimi Puh. 

TEHTÄVÄ Vastuuhenkilö1) Päivämäärä Allekirjoitus 
Rakennuslupaan ja sen 
ehtoihin on tutustuttu 
Aloituskokous 
on pidetty 
CE-merkittyjen tuotteiden käyttö-
määräyksiin on tutustuttu 
Rakennepiirustukset  
on toimitettu rakennusvalvontaan 
Kaivanto on tarkastettu ja 
pohjatarkastus on suoritettu 
Rakennuksen paikan 
merkitseminen on suoritettu 
Salaojat ja kaivot  
on tarkastettu 
Routaeristykset  
on tarkastettu 
Betoniraudoitukset  
on tarkastettu 
Sijaintikatselmus  
on suoritettu 
Rakenteet on tarkastettu ja 
rakennekatselmus on suoritettu 
Savuhormit on tarkastettu ja 
savuhormikatselmus on suoritettu 
Vesi- ja kosteuseristykset  
on tarkastettu 
Lämpöeristykset  
on tarkastettu 
Työssä on käytetty CE-merkittyjä 
tuotteita määräysten mukaan. 
Palo-osastoinnit ja –suojaukset 
on tarkastettu 
Palokatkot on toteutettu  
palokatkosuunnitelman mukaisesti 
Kosteudenhallintaselvitys/suunni-
telma on tehty ja sitä on noudatettu 
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TEHTÄVÄ Vastuuhenkilö1) Päivämäärä Allekirjoitus 
Kvv-loppukatselmus 
on suoritettu 
IV-loppukatselmus 
on suoritettu 
Öljylämmityslaitteisto on tarkastettu 
ja palotarkastaja on sen katsastanut 
Sähköasennusten käyttöönotto-
tarkastus on suoritettu 
Rakennustyö vastaa energiaselvityk-
sessä esitettyä 
Turva- ja merkkivalaistus 
on tarkastettu 
Savunpoistojärjestelmä 
on tarkastettu 
Väestönsuoja ja sen laitteet  
on tarkastettu 
Katto- ja pihavesien johtaminen 
sekä pihakorkeudet on tarkastettu 
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 
on laadittu 
Verottajalle on ilmoitettu ennen käyt-
töönotto- ja loppukatselmusta teh-
dyistä työsuorituksista (rakentamis-
ilmoitus) 

Rakennus on käyttöönottokunnossa 
ja loppukatselmus on suoritettu 

1) Mikäli vastuuhenkilönä on vastaava työnjohtaja, riittää kirjaukseksi pelkkä päiväys ja allekirjoitus

 Työvaihetarkastusten yhteydessä tulee tarkastaa myös ko. työvaiheeseen sisältyvien rakennustuotteiden
kelpoisuus.

 Vastaavan työnjohtajan tulee olla mukana viranomaiskatselmuksissa.
 Vastaavan työnjohtajan on varmistettava, että luvat, virallistetut piirustukset ja tämä tarkastusasiakirjan

yhteenveto asianmukaisesti täytettynä ovat mukana katselmuspaikalla.
 Mahdolliset poikkeamiset säännöstenmukaisuudesta sekä selvitykset poikkeamisen johdosta tehdyistä

toimenpiteistä kirjataan tämän asiakirjan liitteeksi.
 Vastaava työnjohtaja luovuttaa tämän tarkastusasiakirjan yhteenvedon mahdollisine liitteineen loppukat-

selmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennusvalvonta
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