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VIRTAIN KAUPUNKI
Rakennusvalvonta
PL 85, 34801 Virrat 

VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN TARKASTUSPÖYTÄKIRJA 
/ RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

Rakennus- tai toimenpideluvan numero 

Tämä pöytäkirja on esitettävä tarkastajalle kaikissa viranomaiskatselmuksissa työn aikana. 
Pöytäkirja on luovutettava tarkastusviranomaiselle viimeistään loppukatselmuksessa.  

Kiinteistön haltija                                                                                                                                      
  
Rakennuspaikan osoite                                                                                                   

Vastaava työnjohtaja                                                                                                       
                                                                   Nimi                                                  Puh.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 77 §:n mukaan rakennusluvassa määrätyt, tai aloituskokouksessa sovitut rakennus-
vaiheiden vastuuhenkilöt, sekä työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt varmentavat suorittamansa tarkastuksen 
rakennustyön tarkastusasiakirjaan. Rakennustyön vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksytyn tulee pyytää rakennusvalvonta-
viranomaiselta lupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten toimittamista hyvissä ajoin ennen seuraavan työvaiheen 
aloittamista. Rakennustyön vastuuhenkilöiden velvollisuudesta osallistua katselmuksiin säädetään maankäyttö- ja rakennus-
asetusten 76 §:ssä ja vastaavan työnjohtajan tehtävistä MRA:n 73 §:ssä.

Suoritettu tehtävä Päivämäärä Vastuuhenkilön allekirjoitus              Huomautukset           

Rakennuslupaehdot selvitetty

Rakenne- ja LVI-piirustukset 
toimitettu rakennusvalvontaan

Rakennuksen paikka ja 
korkeusasema merkitty 
maastoon

Purettavasta rakennuksesta tai 
purettavasta osasta tehty 
asbestikartoitus

Aloitusilmoitus tehty, tai 
aloituskokous pidetty

Kaapeleiden ja putkistojen 
paikat selvitetty ennen kaivutöitä

Maaperäselvitys tehty ja 
pohjakatselmus pidetty

Salaojat ja -kaivot tarkastettu

Perustusten raudoitukset 
tarkastettu

Perustukset valmiit, 
sijaintikatselmus suoritettu

Routaeristykset tarkastettu

Ulkopuoliset vesi- ja 
viemäriasennukset tarkastettu

Jätevesien käsittelyjärjestelmä 
tarkastettu ennen peittämistä

Kantavat rakenteet tarkastettu ja
valmiit peitettäväksi

Vesikaton- ja seinärakenteiden 
tuuletukset tarkastettu



Lämpöeristykset tarkastettu

Vesi- ja kosteuseristykset 
tarkastettu

Radonsuojauksesta huolehdittu

Savuhormit ja suojaetäisyydet 
tarkastettu

Rakenteiden kosteudet 
tarkastettu ennen pinnoitustöitä

Putkiasennukset tarkistettu ja 
painekokeet suoritettu

Ilmastointiasennukset 
tarkastettu ja ilmamäärät mitattu

Öljylämmityslaitteet ja 
asennukset tarkastettu (palom.)

Palo-osastoinnit ja -suojaukset 
tarkastettu

Hätäpoistumistiet tarkastettu ja 
palovaroittimet asennettu

Katto- ja pihavesien johtaminen 
sekä pihakorkeudet tarkastettu

Osoitenumerointi asennettu

Turva- ja merkkivalaistus 
tarkastettu

Rakennuksen käyttö- ja huolto-
ohje laadittu. Käytönopastus 
annettu rakennuksen käyttäjälle

Käytönopastukset annettu 
rakennuksen käyttäjälle

Vesikaton tiiveys, sekä katon 
turvalaitteet tarkastettu

Sähköasennusten 
käyttöönottotarkastus tehty

Pihavarusteet asennettu ja 
pihatyöt tehty.

Rakennusmateriaalien 
kelpoisuus tarkastettu ko. 
Työvaiheiden yhteydessä.

Verohallinnon todistus töiden 
ilmoittamisesta luovutettu 
rakennusvalvontaviranomaisille

Käyttöönottotarkastus pidetty

Lopputarkastus pidetty

Tarkastusasiakirja vastaanotettu              /           20                                                                                     
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