
 

   

Työmaan valvontasuunnitelma 
KVV- työnjohtaja 

Vastaava työnjohtaja Kaikki työt 
Sisäpuoliset työt IV-työnjohtaja 

Erityisalan työnjohtaja Ulkopuoliset työt 

Muu 

Rakennuspaikan Nimi 

omistaja tai 

haltija Postiosoite Sähköposti 

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin virka-aikana 

Rakennuspaikka Kaupunginosa/ kylä Kortteli/ tilan nimi Tontti/ tilan RN:o 

Postiosoite 

Postitoimipaikka Postinumero 

Lupa Luvan tunnus § Hyväksymis pvm. 

Uuden rakennuksen rakentaminen Rakennuksen purkaminen Muu, kohta lisätiedot 

Rakennuksen korjaus-, muutostyö Maisematyölupa 

Suunitelma Tehtävä Käynnit Tunnit 

1 Suunnittelu ja rakennuttaminen 

2 Aloituskokous 

3 Rakennustyön tarkastusasiakirja 

4 Rakennustöiden aloittaminen 

5 Hankintatoimi, työsopimukset 

6 Perustaminen 

7 Rakennuspohjan kuivatus 

8 Alapohja ja maanvastaiset rakenteet 

9 Rakennusaikaisen kodteuden hallinta 

10 Runkorakenteet 

11 Ulkoseinät 

12 Yläpohja- ja vesikattorakenteet 

13 Märkätilarakenteet 

14 Parvekkeet, erkkerit, syvennykset 

15 Pintavedet ja rakennuspaikan viimeistely 

16 Paloturvallisuus ja ääneneristys 

17 Sisävalmistustyöt 

18 Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje 

19 Rakennuksen käyttöönotto 

Yhteensä 

Allekirjoitus Paikka Päiväys 

Työnjohtaja 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Allekirjoitus Paikka Päiväys 

Rakennustyöhön 

ryhtynyt Allekirjoitus ja nimenselvennys 
(luvan saaja) 
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