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Lupatunnus Rakennuksen numero 

Luvan hakija Kiinteistötunnus 

Rakennuspaikan osoite  

 
Tarkastusasiakirjan yhteenvedon tulee sisältää ainakin kiinteistö- ja lupatiedot, aloituskokouksessa sovitut 
rakennusvaiheiden tarkastusten suorittajien tarkastusmerkinnät, tarkastusasiakirjaan tehdyt merkinnät poikkeamista 
säännösten mukaisuudesta sekä selvitys poikkeamisen johdosta tehdyistä toimenpiteistä.  
 
Varsinaisena tarkastusasiakirjana voidaan pitää esim. ympäristöministeriön opasjulkaisuja ”Pientalotyömaan valvonta 
ja tarkastuskirja” tai ”Asuinkerrostalotyömaan tarkastuskirja” tai jotain muuta tarkastuskirjaa.  
 
Tämä lomake on MRA 77 §:n mukainen tarkastusasiakirjan yhteenveto, jonka kopio luovutetaan 
loppukatselmuksen yhteydessä rakennusvalvontaviranomaiselle arkistoitavaksi lupa-asiakirjojen yhteyteen.  
 
Vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että tarkastus tilataan ajoissa ja suoritetaan oikea-aikaisesti. Tarkastukset 
on suoritettava ja allekirjoitettava ennen ko. rakennusvaiheen viranomaiskatselmusta 
(viranomaiskatselmukset mainittu lupapäätöksessä). 
 

Tarkastettava työvaihe Vastuuhenkilö Pvm. Allekirjoitus 

Aloituskokouksen pitäminen 
(rakennushankkeeseen ryhtyvä)   

Kvv-aloittamiskokous 
(vastaava työnjohtaja)   

Iv-aloittamiskokous 
(vastaava työnjohtaja)   

Korkeusaseman tarkistaminen 
(pääsuunnittelija)   
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Rakennesuunnitelmat 
(pääsuunnittelija)   

Kvv-suunnitelmat 
(pääsuunnittelija)   

Iv-suunnitelmat 
(pääsuunnittelija)   

Palotekninen 
suunnitelma 

(pääsuunnittelija)   

Ääneneristysselvitys 
(pääsuunnittelija)   

Päivitetty energiaselvitys 
(pääsuunnittelija)   

Pohjatarkastus (maanvarainen) 
(pohjatutkija)   

Pohjatarkastus (paalutettu) 
(rakennesuunnittelija)   

Täyttö- ja tiivistystyöt 
(vastaava työnjohtaja)   

Salaojat 
(vastaava työnjohtaja)   

Routaeristykset 
(vastaava työnjohtaja)   

Rakennuksen perustukset 
(rakennesuunnittelija)   

Perustusten vesieristys 
(vastaava työnjohtaja)   

Radonsuojaus 
(vastaava työnjohtaja)   

Tuulettuva ryömintätilainen 
alapohja 

(vastaava työnjohtaja)   
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Tarkastettava työvaihe Vastuuhenkilö Pvm. Allekirjoitus 

Sijaintikatselmus tarkastettu 
(pääsuunnittelija)   

Kantavat runkorakenteet 
(rakennesuunnittelija)   

Ulkoseinärakenteet 
(vastaava työnjohtaja)   

Yläpohja- ja vesikattorakenteet 
(vastaava työnjohtaja)   

Märkätilat 
(vastaava työnjohtaja)   

Katto- ja pintavesien 
poisjohtaminen 

(vastaava työnjohtaja)   

Piha-alueet ja istutukset 
(pääsuunnittelija)   

Sää- ja olosuhdesuojaus, 
kosteudenhallinta 

(vastaava työnjohtaja)   

Paloturvallisuus 
(vastaava työnjohtaja)   

Savuhormi 
(vastaava työnjohtaja)   

Ääneneristys 
(vastaava työnjohtaja)   

Rakennustuotteiden kelpoisuus 
(vastaava työnjohtaja)   

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet 
(ulkopuoliset työt) 

(kvv-vastaava työnjohtaja)   
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet 
(sisäpuoliset työt) 

(kvv-vastaava työnjohtaja)   

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteet 
(kvv-vastaava työnjohtaja)   

Lämmityslaitteet    

Ilmanvaihtolaitteet 
(IV-vastaava työnjohtaja)   

Käyttö- ja huolto-ohjeet 
(rakennushankkeeseen ryhtyvä)   

Rakennuksen käyttöönotto 
(vastaava työnjohtaja)   

    
    
    
    
Huomautuksia, mm. poikkeamat suunnitelmista tai rakentamismääräyksistä 

Kun kaikki tarkastukset on tehty, vastaava työnjohtaja varmentaa rakennusvalvontaviranomaisen arkistoon toimitettavan 
yhteenvedon tarkastusasiakirjasta allekirjoituksellaan ja nimen selvennyksin. 

Päiväys Allekirjoitus 

Nimen selvennys 

 


