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OHJE TARKASTUSASIAKIRJAN PITÄMISESTÄ  
 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 156 f §:  Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huo-
lehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa.  
 
Rakentamisen asianmukaisen toteuttamisen varmistamiseksi ja tarkastusten toteamiseksi rakennus-
työmaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Siihen tehdään merkinnät katselmuksista sekä 
yksityisen vastattavaksi määrätyistä työn suorituksen tarkastuksista.  
 
Tarkastusasiakirja sisältää ne oleelliset asiat, joilla varmistetaan, että hanke tulee toteutettua rakenta-
mista koskevien säädösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan ja hyväksyttyjen ja viranomaisille toi-
mitettujen suunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesti. Tarkastusasiakirjaan on merkittävä myös  
perusteltu huomautus, jos rakennustyö poikkeaa rakentamista koskevista säännöksistä.  
 
 

Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt  

 

• Vastuuhenkilöt eri rakennusvaiheisiin on sovittu rakennusvalvonnan aloituskokouksessa.  

• Vastuuhenkilöinä voivat toimia esimerkiksi vastaava mestari, KVV-työnjohtaja, suunnittelija tai 
valvoja.  

 
 

Työvaihe- ja viranomaisten tekemien katselmusten ja tarkastusten merkintä  

 

• Vastuuhenkilö varmentaa suorittamansa tarkastukset tarkastusasiakirjaa tai tarkastusasiakir-
jasta laadittavaan yhteenvetoon, kun rakennusvaiheeseen kuuluvat työvaihetarkastukset on 
asianmukaisesti tehty ja rakentaminen vastaa suunnitelmia ja on todettu hyvän rakennustavan 
mukaiseksi.  

• Osatarkastukset kirjataan joko kuviin, työmaapäiväkirjaan tai erilliseen virallisten tarkastusten 
listaan.   

• Hyväksyntä tähän tarkastusasiakirjaan kuitataan kun kaikki vaiheeseen kuuluvat toimenpiteet 
on tehty.  

• Työvaihetarkastusten vastuuhenkilöt on sovittu rakennusvalvonnan aloituskokouksessa.  

• Eri osapuolten työmaalla suorittamat tarkastukset, mm. kohde on tehty suunnitelman mukaan.  

• Rakennuttajan ja suunnittelijoiden suorittama valvonta ja osasuoritusten hyväksyntä ei vähennä 
eikä rajoita urakoitsijan sopimuksenmukaista vastuuta (YSE).  

• Vastaava työnjohtaja kirjaa viranomaisten suorittamien katselmusten ajankohdat.  

• Näitä ovat rakennusluvassa määrätyt katselmukset ja tarkastukset.  

• Katselmuspäivä kirjataan tarvittaessa taloittain.  

• Kirjataan myös työmaapäiväkirjaan.  
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Huomautukset ja osatarkastusten hyväksyntöjen numeroidut liiteasiakirjat  

 

• Rakennuttajan, suunnittelijan tai käytetyn asiantuntijan perusteltu huomautus, joka koskee ra-
kennussuorituksen poikkeamista säädösten mukaisuudesta. Vastaavan työnjohtajan on viipy-
mättä saatettava tarkastusasiakirjaan tehty merkintä poikkeamisesta rakennusvalvontaviran-
omaisten tietoon.  

• Laatusuunnitelman/tarkastusasiakirjan kopio.  

• Kopio työmaalla suoritettujen osatarkastusten listasta tai poiminta sähköisestä työmaapäiväkir-
jasta.  

• Muut tarvittavat liitteet.  
 
 

Tarkastusasiakirjan yhteenveto ja sen arkistointi  

 

• Tarkastusasiakirjan pitämisestä tehdään merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan ja sen yhteen-
veto arkistoidaan lupa-asiakirjojen yhteyteen.  

• Tarkastusasiakirja tulee olla täytetty ennen loppukatselmuksen tilaamista.  
 
 

Käytettävät tarkastusasiakirjat  

 
Luvassa käytettävästä tarkastusasiakirjasta sovitaan aloituskokouksessa taikka muutoin ennen raken-
nushankkeeseen ryhtymistä. Rakennusvalvonnalla on pienille ja keskisuurille hankkeille oma tarkas-
tusasiakirjapohja. Pientalojen tarkastusasiakirjana pidetään luvan mukana annettua Pientalotyömaan 
valvonta ja tarkastusasiakirjaa (Ympäristöopas 76). Suurten kohteiden tarkastusasiakirja sovitaan aloi-
tuskokouksessa.  
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