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RAKENNUSKOHDE 

 
Rakennuslupanumero   

   

Rakennuspaikka   

Kylä/kunnanosa Tilan nimi/korttelin nro  
  

Osoite Tilan RN:o/tontin nro/rakennuspaikan nro 
   

Rakennettavat rakennukset ja käyttötarkoitus   

   
Rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi  Puhelin 

   
Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja  Puhelin 

  
Vastaava työnjohtaja(rakennustyön suorituksesta ja sen laadusta vastaava) Puhelin 

   
Kvv-työnjohtaja  Puhelin 

   
Lv-työnjohtaja  Puhelin 

  
Pääsuunnittelija (suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta vastaava) Puhelin 

   
Rakennussuunnittelija (arkkitehtisuunnitelmat)  Puhelin 

   
Rakennussuunnittelija (rakennesuunnitelmat)  Puhelin 

   
Erityissuunnittelija (vesi- ja viemärilaitteet)  Puhelin 

   
Erityissuunnittelija (ilmanvaihtolaitteet)  Puhelin 

   
Sähkösuunnittelija (sähkösuunnitelmat)  Puhelin 

   



TYÖVAIHEET JA NIIDEN TARKASTUSTEN KIRJAAMINEN TYÖMAALLA 
 
 

Olen todennut rakennustyön työvaiheet tehdyiksi, tuotekansion olevan ajan tasalla ja rakentamisen tältä 
osin vastaavan suunnitelmia ja muutoinkin hyvää rakentamistapaa. Huomautukset tehdään sivulle 4. 

    

1. Rakennustyön aloittaminen 2. Erityissuunnitelmat on esitetty 
   viranomaiselle 
 rakennuslupa on lainvoimainen  perustussuunnitelmat 
 vastaava työnjohtaja on hyväksytty  rakennesuunnitelmat 
 Kvv –työnjohtaja on hyväksytty  vesi- ja viemärisuunnitelmat 
 Iv –työnjohtaja on hyväksytty  ilmanvaihtosuunnitelmat 
  

Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys 
    

3. Rakennuksen paikka ja korkeusasema 4. Rakennuksen perustaminen 

 rakennuksen paikka on merkitty  perustamistapaselvitys on tehty 
 sokkelin korkeus on määrätty  paalutuspöytäkirja toimitettu viranomaiselle 
 sijaintikatselmus on toimitettu  pohjakatselmus on toimitettu 
   rakennus voidaan perustaa suunnitelmien 
   mukaisesti 
   perustusten terästys on tarkastettu 
   betonirakenteet suojattu jäätymiseltä 
   salaojitus on tarkastettu 
   sade- ja pintavesien kuivatusjärjestelmä on 
   tarkastettu 
   routaeristys on tarkastettu 
   perustusten kosteuseristys on tarkastettu 
   rakennusmateriaalien kelpoisuus todettu 
  

Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys 
    

5. Rakennuksen alapohja 6. Rakennuksen runkorakenne 

 painuvat maakerrokset poistettu  alasidepuu on eristetty betoni- 
 alapohjan täyttömateriaali on sopiva  /kivirakenteesta 
 alapohjan täyttö tiivistetty kerroksittain  yhteen naulattujen runkotolppien väli on 
 kapillaarisen nousun katkaiseva täyttökerros  lämpöeristetty 
 on toteutettu  kantavat seinärakenteet toteutettu 
 alapohjan lämpöeristys on tarkastettu  suunnitelmien mukaisesti 
 maanvaraisen laatan terästys on tarkastettu  välipohjan kantavat rakenteet toteutettu 
 betonirakenteet suojattu jäätymiseltä  suunnitelmien mukaisesti 
 alapohjan kantavat rakenteet toteutettu  yläpohjan kantavat rakenteet toteutettu 
 suunnitelmien mukaisesti  suunnitelmien mukaisesti 
 tuuletetun alapohjan tuuletus on oikein  osastoivat rakenteet toteutettu vaadittavalla 
 järjestetty  tavalla 
 rakennusmateriaalien kelpoisuus todettu  kalusteiden ja laitteiden kiinnityspohjat 
   asennettu 
   rakennusmateriaalien kelpoisuus todettu 
  

Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys 
    

7. Rakennuksen vesikatto 8. Savupiiput ja palomuurit 

 aluskate asennettu valmistajan ohjeitten  teräksiset valmishormit varustettu CE – 
 mukaan  merkinnällä 
 vesikaton alusrakenteet asennettu katteen  hormit asennettu valmistajan ohjeen 
 valmistajan ohjeitten mukaan  mukaan 
 vesikate asennettu valmistajan ohjeitten  suojaetäisyydet todettu säädösten 
 mukaan  mukaisiksi 
 vesikaton läpiviennit ja pellitykset tarkastettu  hormien puhdistusluukut sijoitettu 
 rakennusmateriaalien kelpoisuus todettu  asianmukaisesti 
   rakennusmateriaalien kelpoisuus todettu 
  

Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys 
     



9. Rakennuksen ilmanvaihtolaitteet 10. Rakennuksen lämpöeristeet 
 ilmanvaihtolaitteet asennettu suunnitelmien yläpohjan lämmöneristys toteutettu 
 mukaisesti suunnitelmien mukaisesti 
 ilmanvaihtolaitteiden eristys toteutettu ulkoseinien lämmöneristys toteutettu 
 vaadittavalla tavalla suunnitelmien mukaisesti 
 rakennusmateriaalien kelpoisuus todettu tuulensuoja asennettu suunnitelmien 
  mukaisesti 
  yläpohjan ja ulkoseinien ilmansulku 
  tarkastettu 
  rakennusmateriaalien kelpoisuus todettu 
  

Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys 
   

11. Rakennuksen ikkunat ja ulko-ovet 12. Rakennuksen ulkoverhous 

 ikkunat ja ulko-ovet toteutetaan julkisivu toteutetaan rakennusluvassa 
 rakennusluvassa hyväksytyllä tavalla hyväksytyllä tavalla 
 ikkunoiden tiivistys on toteutettu tuuletusväli on riittävä ja sen toimivuus on 
 asianmukaisesti varmistettu 
 ikkunat on varustettu turvalasein, siltä osin pinnoitteiden kiinnitysolosuhteet ovat oikeat 
 kuin edellytetään tiilimuuraus on sidottu runkorakenteeseen 
 rakennusmateriaalien kelpoisuus on todettu vaadittavalla tavalla 
  maalauskäsittely toteutetaan valmistajan 
  ohjeen mukaan 
  rakennusmateriaalien kelpoisuus todettu 
  

Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys 
   

13. Rakennuksen väliseinät ja sisäpuoliset 14. Rakennuksen vesi- ja viemärilaitteet 
 pinnoitteet  

 väliseinärakenteet asennettu suunnitelmien pohjaviemärit tarkastettu ennen täyttämistä 
 mukaan putkistojen tiiveyskoe suoritettu 
 väliseinien äänieristys toteutettu tarvittavin rakennusmateriaalien kelpoisuus todettu 
 osin  
 kalusteiden ja laitteiden kiinnityspohjat  
 asennettu  
 väliovien ja kulkuaukkojen leveydet ovat  
 rakennusluvassa hyväksytyn mukaiset  
 märkätilojen vesieristeet toteutettu  
 säädösten mukaisesti  
 pintamateriaalit täyttävät vaadittavat  
 palonkesto-ominaisuudet  
 pinnoitteiden kiinnitysolosuhteet ovat oikeat  

 rakennusmateriaalien kelpoisuus on todettu  
  

Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys 
   

15. Rakennuksen sähköasennukset 16. Loppukatselmus 
 sähköurakoitsija on luovuttanut todistuksen käyttö- ja huolto-ohje luovutettu 
 tarkastuksesta portaat ja kaiteet ovat valmiit 
  tarvittavat varatiet on tarkastettu 
  palovaroittimet on asennettu ja tarkastettu 
  lämmityslaitteet on tarkastettu 
  talotikkaat ja kattosillat ovat valmiit 
  pihatyöt ovat valmiit 
  

Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys Päiväys, allekirjoitus ja nimen selvennys 
   



TYÖVAIHEEN TARKASTUKSISSA TODETUT HUOMAUTUKSET 
 

Työvaiheen nro Huomautus Päiväys ja tarkastajan allekirjoitus 

   



 


