
 

TYÖMAAN TARKASTUSASIAKIRJA 
Pienet ja keskisuuret kohteet 

Säilytettävä työmaalla ja pidettävä ajan tasalla. 
Esitettävä tarkastusten yhtydessä viranomaisille. 

Lupatunnus 
Rakennus
paikka 

K:osa/kylä Kortteli ja Tontti/Rakennuspaikka Tontti/Määräala tilasta ja RN:o 

Tontin tai rakennuspaikan osoite 

Toimenpide 

Rakennuttaja Nimi Puh. Sähköposti 

Pääsuunnittelija Nimi Puh. Sähköposti 

Vastaava 
työnjohtaja 

Nimi Puh. Sähköposti 

Työvaihetarkastus 
Varmennusmerkintä 
Vastuuhenkilö pvm. Allekirjoitus 

1 Rakennuslupaan on tutustuttu ja sen ehdot huomioitu 

2 Vastaava työnjohtaja hyväksytty 

3 Rakennuspaikka ja korkeusasema merkitty 

4 Pohjamaan rakennuskelpoisuus ja perustamistapa selvitetty 

5 Aloituskokous 

6 Rakennustöiden aloitusilmoitus tehty 

7 Rakennesuunnitelmat hyväksyttynä työmaalla (salaojasuunnitelmat) 

8 KVV-työnjohtaja hyväksytty 

9 KVV-suunnitelmat hyväksyttynä työmaalla 

10 IV-työnjohtaja hyväksytty 

11 IV-suunnitelmat hyväksyttynä työmaalla 

12 Pohjakatselmus 

13 Salaojat tarkastettu 

14 Routasuojaus tarkastettu 

15 Anturan/perusmuurin betoniterästen asennus tarkastusvalmiina 

16 Anturan/perusmuurin raudoitustarkastus 

17 Alapohjan betoniterästen asennus tarkastusvalmiina 

18 Alapohjan raudoitustarkastus 

19 Sijainnin ja korkeusaseman tarkastus (sijaintikatselmus) 

20 Seinien betoniterästen asennus tarkastusvalmiina 

21 Seinien raudoitustarkastus 

22 Väli-/yläpohjan betoniterästen asennus tarkastusvalmiina 

23 Väli-/yläpohjan raudoitustarkastus 

24 Runko- ja vesikattorakenteet tarkastusvalmiina 

25 

26 

Rakennekatselmus 

Hormikatselmus 

27 Palokatkosuunnitelmat valmiit ja toimitettu rakennusvalvontaan 

28 Osastoivat rakenteet ja palokatkot tarkastettu 

29 Märkätilojen seinä- ja lattiarakenteet tehty määräysten 

ja suunnitelmien mukaan 

30 Energiatodistus päivitetty tai alkup. vahvistettu (pääsuunnittelija) 

31 Sähkötarkastus 

32 LVI-laitteistojen rakenteelliset vuodonilmaisut valmiit 

33 KVV- ja IV-loppukatselmus suoritettu 

34 Toteutuspiirustukset toimitettu rak.valvontaan ja allekirjoitettu 

35 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on tehty 

36 Rakennus tai sen osa on käyttökunnossa 

37 Osittainen loppukatselmus (käyttöönotookatselmus) 

38 Kohde on loppukatselmuskunnossa 

39 Loppukatselmus 
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Toimenpiteeseen kohdistuvat lisäselvitykset 

No. Tarkennukset, huomautukset, … pvm. Allekirjoitus 

Toimitettava loppukatselmushakemuksen yhteydessä kahtena kappaleena allekirjoitettuna 

Paikka ja pvm. Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus ja nimen selvennys 

Kaupunkiympäristötoimiala Käyntiosoite Postiosoite Puh. +358 2 2624700 
Rakennusvalvonta Puolalankatu 5 PL 355 

20100 Turku 20101 Turku rakennusvalvonta@turku.fi 
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