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Rakennusvalvonta
Karstuntie 4, 08100 LOHJA
Puh. 019 3690
rakennusvalvonta@lohja.fi

Rakennuslupa:

Kiinteistötunnus

Rakennuspaikka

Vastaava työnjohtaja:

KVV-työnjohtaja:

IV- työnjohtaja:

Muu työnjohtaja:

Rakennusluvan hakija:

VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN VELVOLLISUUTENA ON RAKENNUSTYÖMAALLA
OSALTAAN HUOLEHTIA SIITÄ, ETTÄ RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄLLE
SÄÄDETYT JA MÄÄRÄTYT TEHTÄVÄT SUORITETAAN
VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN TULEE TUTUSTUA RAKENNUSLUPAPÄÄTÖKSEEN JA
VAHVISTETTUIHIN PIIRUSTUKSIIN.
VASTAAVA TYÖNJOHTAJA VASTAA SIITÄ, ETTÄ TÄMÄ KORTTI TULEE
ASIANMUKAISESTI TÄYTETTYÄ.
LOPPUKATSELMUKSEN EDELLYTYKSENÄ ON ASIANMUKAISESTI TÄYTETTY
TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO.
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RAKENNUSTEKNISET TARKASTUKSET
Vastaava työnjohtaja
Päivämäärä

Allekirjoitus / Nimen selvennys

Rakennuslupaan ja sen ehtoihin on tutustuttu
Aloitusilmoitus on tehty
Rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman
tarkistus
Rakennesuunnitelmat on liitetty lupapisteeseen
Maapohjan ja täyttötyön kelpoisuus tarkistettu
Erityisuunnitelmat liitetty lupapisteeseen
Salaojat ja –kaivot tarkistettu
Routaeristeet on tehty suunnitelmien mukaisesti
ja tarkastettu
Jäteveden käsittely/viemäröinti tarkastettu ja
jätevesijärjestelmän tarkastuspöytäkirja täytetty ja
liitetty Lupapisteeseen
Vesi- ja kosteuseristykset tarkastettu
Lämpöeristeet on tarkastettu
Savupiipun erityissuunnitelmat on toimitettu ja
savupiippu tarkastettu
Kantavien ja vesikattorakenteiden suunnitelmien
mukaisuus tarkastettu
Katto- ja pintavesien johtaminen on tarkastettu
Sähkötarkastuspöytäkirja
Vesi- ja lämpöjohtojen koepaineistus pöytäkirja/t
Ilmamäärien mittauspöytäkirja
Ilmatiiveysmittauspöytäkirja
Päivitetty energiatodistus / tasauslaskelma
Maalämmön poraus- / sijoitusraportti
Verohallinnon todistus rakentamisilmoituksesta

VIRANOMAISTARKASTUKSET
(Tilataan ao. viranomaiselta lupapäätöksen mukaisesti)
Päivämäärä
ALOITUSKOKOUS
RAKENNUS PAIKAN MERKITSEMINEN
RAKENNUS PAIKAN TARKASTAMINEN
RAKENNEKATSELMUS
LÄMPÖ-, VESI- JA ILMAVAIHTOLAITTEIDEN
KATSELMUS

OSITTAINEN LOPPUKATSELMUS
LOPPUKATSELMUS
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Allekirjoitus / Nimen selvennys
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LVI-TARKASTUKSET

Päivämäärä

Allekirjoitus / Nimen selvennys

Leimatut suunnitelmat on toimitettu työmaalle ja
suunnitelmiin on tutustuttu
Kanaviston tiiveyskoe- ja asennustarkastus on
tehty
Paloeristeet ja puhdistusluukut tarkastettu ja
hormikatselmus tehty
Kanavisto on puhdistettu ja tarkastettu
Toimintakokeet on suoritettu ja koekäyttö on
suoritettu
Ilmamäärän mittaus ja säätö on tarkastettu
Äänitasojen mittaus on tarkastettu

HUOMAUTUKSIA:

Vastaavan työnjohtajan allekirjoituksella vahvistettu TARKASTUSASIAKIRJAN YHTEENVETO-korttin
kopio liitetään ennen lopputarkastusta / osittaista loppukatselmusta lupapisteeseen.

Lohjalla ____/____ / ________
Vastaavan työnjohtajan allekirjoitus

____________________________________
Nimen selvennys
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ILMOITUS LOPPUKATSELMUSTA VARTEN
Ilmoitus loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että:
☐ Rakennustyö on valmis ja MRL153§ 2 momentin edellytykset täyttyvät.
1) rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten
ja määräysten mukaisesti;
2) rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä
vaaditut toimenpiteet on tehty;
3) muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat
tarkastukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty;
4) rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty 150 f §:ssä edellytetyt merkinnät ja
tarkastusasiakirjan yhteenveto on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle;
5) rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on laadittava, on riittävässä laajuudessa
valmis ja toimitettavissa rakennuksen omistajalle;
6) ympäristönsuojelulain mukainen lupa, jos sellaista tarvitaan rakennuksen
käyttötarkoituksen mukaiseen toimintaan, on saanut lainvoiman.

Pvm ja rakennushankkeeseen
ryhtyvän allekirjoitus

Pvm ja pääsuunnittelijan
allekirjoitus

Pvm ja vastaavan työnjohtajan
allekirjoitus

Ilmoitus osittaista loppukatselmusta varten: Olemme yhdessä todenneet, että:
☐ Rakennustyö on vain vähäisiltä osin kesken (MRL 153 a §), rakennus tai sen osa täyttää 153
§:n 2 momentin 2—6 kohdassa tarkoitetut edellytykset ja on turvallinen, terveellinen ja
käyttökelpoinen.
Osien 2-3 toimenpiteistä on huolehdittu, käyttöön otettava osa ja työmaa on erotettu toisistaan
pöly- ja palotiiviisti, käyttöön otettavan rakennuksen osan poistuminen palon sattuessa on
järjestetty muun kuin työmaaksi jäävän osan kautta ja osittainen loppukatselmus voidaan
suorittaa.

Pvm ja rakennushankkeeseen
ryhtyvän allekirjoitus
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Pvm ja pääsuunnittelijan
allekirjoitus

Pvm ja vastaavan työnjohtajan
allekirjoitus

