
Hollolan kunta 
Rakennusvalvonta TYÖMAAPÖYTÄKIRJA / TARKISTUSLISTA 

Viranomaisten, vastaavan työnjohtajan ja rakennushankkeeseen ryhtyvän
valvonnasta. Tarkistuslista on rakennuskohtainen tai rakennuksen 
osakohtainen

Lupanumero Rakennuksen käyttötarkoitus

Kylä

Osoite:

Kiinteistötunnus /määräala RN:oRakennuspaikka

Päivämäärä/ 
pöytäkirja²)

Vastaava työnjohtaja:

Rakennuttaja/rakennushankkeeseen ryhtyvä:

TOIMITETTAVA TARKASTUS / KATSELMUS

Osaloppukatselmus

Rakennuspaikan ja sen 
korkeusaseman merkitseminen

Viranomainen/ 
katselmuksen toimittaja

Vastaava työnjohtaja tai työ- 
vaiheen katselmuksen suorittaja¹)

 
Tarkastus/katselmus

Päivämäärä/ 
pöytäkirja²)

Ilmanvaihto

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus: perustus

Pohjakatselmus: maapohjan 
täyttö/vahvistaminen suoritettu

Sijaintikatselmus

Aloituskokous

Pohjakatselmus: kaivuu- ja
louhintatyöt suoritettu

Vesi- ja viemäri

Savuhormit/suojaetäisyydet

Jätevesijärjestelmä

Iv-työnjohtaja:

Kvv-työnjohtaja:

Loppukatselmus

Osaloppukatselmus

¹) Vastaavan työnjohtajan tulee olla läsnä viranomaiskatselmuksissa (RakMK A1). 
²)Tehty erillinen pöytäkirja. 
Vastaavan työnjohtajan on huolehdittava, että katselmuksissa ja tarkastuksissa ovat näytettävissä työvaiheen luvat 
ja hyväksytyt piirustukset sekä muut tarpeelliset asiakirjat (RakMK A1).



MUUT TARKASTUKSET / KATSELMUKSET

Päivämäärä/ 
pöytäkirja²)

Viranomainen/ 
katselmuksen toimittaja

Päivämäärä/ 
pöytäkirja²)

Työnjohtajat / katselmuksen  
suorittajat¹)

 
Tarkastukset

Sähköasennukset

Väestönsuoja

Lämmitysjärjestelmä (k-lämpö, 
öljy, pelletti, maalämpö)

Savunpoistojärjestely

Turva- ja merkkivalaistus

Salaojat ja kaivot on tarkastettu

Pohjamaan rakennuskelpoisuus 
ja perustamistapa on selvitetty

VASTAAVAN TYÖNJOHTAJAN JA RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄN TARKISTUSLISTA

Erityinen palotarkastus

 
Suoritetut tarkistukset

Vastaava työnjohtaja tai rakennus- 
hankkeeseen ryhtyvä

 
Huomautukset

Päivämäärä/ 
pöytäkirja²)

Routaeristeet on tehty suunnitelmien 
mukaisesti ja tarkastettu

Radonsuojaus

Betonityöt on tehty RakMk osan B4 
mukaisesti

Betoniteräkset on asennettu 
hyväksyttyjen suunnitelmien 
mukaisesti

Betoniteräkset on asennettu 
hyväksyttyjen suunnitelmien 
mukaisesti

Höyrysulut / ilmasulut

Palo-osastoinnit/läpiviennit

Kosteiden tilojen seinä- ja  
lattiarakenteet vesieristeineen on 
tarkastettu

Vesi-, kosteus- ja lämpöeristeet 
on tarkastettu

Palovaroittimet

Varatiet, hätäpoistumistiet ja  
-tikkaat

Katto- ja pintavesien johtaminen sekä 
pihakallistukset tarkastettu

Rakennus on käyttökunnossa
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