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OHJE

LUVAN TAI ILMOITUKSEN MYÖNTÄMISEN JÄLKEISET TOIMENPITEET

Tutustu huolellisesti lupapäätökseen yhdessä pääsuunnittelijan, vastaavan ja muiden työnjohtajien
sekä suunnittelijoiden kanssa.

Lupapäätöksessä määrätään kuhunkin kohteeseen vaadittavat katselmukset ja lisäksi määrätään
mahdolliset muut noudatettavat ehdot sekä luetellaan asiakirjat jotka rakennusvalvontaan tulee toimittaa.

Rakennustyö ja sen valvonta (MRL 149 §)

Rakennustyö on tehtävä siten, että se täyttää rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän
rakennustavan vaatimukset.

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy
loppukatselmukseen.

Rakennustyön aloittaminen (MRL 149 c § )

Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä työstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus
rakennusvalvontaviranomaiselle. Aloittamisilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos ennen
rakennustyön aloittamista on pidetty aloituskokous.

Rakennustyö katsotaan aloitetuksi, kun ryhdytään rakennuksen perustuksen valutöihin tai perustukseen
kuuluvien rakennusosien asentamiseen. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennustyö katsotaan
aloitetuksi, kun ryhdytään rakenteiden tai rakennusosien purkamiseen tai rakentamiseen.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja ja tarvittaessa erityisalan työnjohtaja
on hyväksytty. Jos työnjohtajan hyväksyminen peruutetaan tai tämä eroaa tehtävästä on rakennustyö
keskeytettävä kunnes hankkeelle on hyväksytty uusi työnjohtaja.

Ennen rakennustyön aloittamista sallitut toimet (MRL 149 d §)

Kaivaminen, louhiminen, puiden kaataminen tai muu näihin verrattava rakentamista valmisteleva toimenpide
voidaan tehdä ennen rakennustyön aloittamista noudattaen, mitä maisematyöluvasta säädetään(MRL 128§).
Myös tällaisesta rakentamista valmistelevasta toimenpiteestä on ennen sen aloittamista ilmoitettava
rakennusvalvontaviranomaiselle.

Rakennuksen perustuksen paalutustyö voidaan tehdä ennen rakennustyön aloittamista
rakennusvalvontaviranomaiselle toimitetun paalutussuunnitelman mukaisesti. Paalutustyöstä on ennen sen
aloittamista ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle. Ennen rakennustyön aloittamista tehtävässä
paalutustyössä on oltava rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä vastaava työnjohtaja tai erityisalan
työnjohtaja.

Viranomaiskatselmukset (MRL 150 §)

Rakennusluvassa määrätyt katselmuksen suorittaa viranhaltija. Katselmuksessa selvitetään, ovatko tiettyyn
rakennustyövaiheeseen kuuluvat toimenpiteet, tarkastukset ja selvitykset sekä havaittujen epäkohtien tai
puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet tehdyt. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan
sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan
työnjohtajien on oltava läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin
katselmukseen liittyvän asian selvittämisessä.

Viranomaistarkastukset rakennustyön aikana (MRL 150 a §)

Rakennusvalvontaviranomainen voi katselmusten lisäksi määrätä tehtäväksi myös muita tarkastuksia, jos se
on tarpeen lupamääräysten, suunnitelmien tai rakentamista koskevien säännösten ja määräysten
noudattamisen valvomiseksi. Rakennusvalvontaviranomainen määrää tarkastuksista rakentamista
koskevassa luvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä syystä rakennustyön aikana.
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1. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen

– rakennuksen paikan ja korkeusaseman maastoonmerkintä tulee olla tehty kaava- ja ranta-alueilla ennen
aloituskokousta ja /tai perustustöiden aloittamista

– maastoonmerkintä tehdään hyväksytyn asemapiirroksen mukaan

– jos lupaehtona on Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen tilataan se mittauspalvelusta,
kun lupa on myönnetty p. 044 374 4463. Muulloin merkintä tehdään rakennushankkeeseen ryhtyvän
toimesta

2. Aloituskokous (MRL 121 §)

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen rakennustyön
aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin rakennusvalvontaviranomaisen edustaja,
rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, rakennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava
työnjohtaja.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan rakennushankkeeseen ryhtyvää koskevat velvoitteet,
suunnittelun ja rakennustyön keskeiset toimijat ja heidän tarkastustehtävänsä, viranomaiskatselmukset ja -
tarkastukset sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi.
Aloituskokouksessa sovittuja menettelyitä on noudatettava rakennustyössä.

Aloituskokous voidaan pitää, kun seuraavat asiat huolehdittu ja mukana kokouksessa:

· vastaava työnjohtaja ja tarvittaessa erityisalan työnjohtaja on hyväksytty

· rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen on suoritettu

· aloituskokouspöytäkirja mahdollisuuksien mukaan esitäytettynä

· MRL 153 §:n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus ja tarkastusasiakirjan
yhteenvetolomake mahdollisuuksien mukaan esitäytettynä

· lupapäätös ja päätöspykälällä varustetut pääpiirustukset (huom! koskee myös Lupapisteen lupia)

· lupapäätöksen liitteet (ääneneristysselvitys, energiaselvitys jne.)

· mahdolliset leimatut erityissuunnitelmat

· rakennushankkeeseen ryhtyvää edustavan valtakirja tarvittaessa

3. Rakennekatselmus

Rakennekatselmus tulee suorittaa jos se on luvan ehtona, ellei aloituskokouksessa ole muuta sovittu

· rakennekatselmus tilataan, kun kantavat- ja jäykistävät- sekä palo-osastoivat rakenteet ovat vielä
tarkastettavissa(saa olla osin piilossa).

· vastaava työnjohtaja tai rakennustyöhönryhtyvä tilaa rakennekatselmuksen riittävän ajoissa
rakennustarkastajalta. Katselmuksien toimitusaika normaalisti noin 1-2 viikkoa

· VTJ ja päärakennesuunnittelija tarkastavat rakenteet ja päivittävät rakennustöiden
tarkastusasiakirjan etukäteen, päivitetty tarkastusasiakirja on oltava katselmuksessa.

· arkistoleimatut rakennepiirustukset tulee olla katselmuksessa työmaalla

o Asuinrakennuksen (sis. lomarakennukset) ja sitä suurempien kohteiden erityissuunnitelmat
tulee esitellä rakennusvalvonnassa. Ajanvaraus tapahtuu VIHTA-palvelun kautta. Esittelijänä
toimii ko. rakenneosan rakenne- tai päärakennesuunnittelija.



rev 1.4 12.09.2017

o Linkki rakennusvalvonnan palveluaikoihin
http://www.lohja.fi/default.asp?kieli=246&id_sivu=2954&alasivu=2954

4. Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmukset

KVV-/ IV-työnjohtaja sopii etukäteen katselmuksien toteutustavasta / -ajankohdasta LVI-tarkastajan kanssa

· Työnjohtaja tilaa ja on paikalla katselmuksissa yhdessä kohteen VTJ:n kanssa.
· Pohjaviemärit on tarkastettava ennen peittämistä!
· Jätevesien puhdistusjärjestelmän asennustarkastus suoritettava, kun imeytysputkisto on vielä

näkyvissä.

5. Muut katselmukset / tarkastukset

kirjataan rakennustyön tarkastusasiakirjaan ko. vastuuhenkilön toimesta(VTJ, KVV-, IV-työnjohtaja, yms.)

6. Rakennustyön tarkastusasiakirja (MRL 150 f § )

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön
tarkastusasiakirjaa.

Rakennusluvassa tai aloituskokouksessa sovittujen rakennusvaiheiden vastuuhenkilöiden sekä työvaiheita
tarkastaneiden on varmennettava tekemänsä tarkastukset rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Tarkastusasiakirjaan on merkittävä myös perusteltu huomautus, jos rakennustyö poikkeaa rakentamista
koskevista säännöksistä.

Päivitetty rakennustyön tarkastusasiakirja tulee olla mukana katselmuksissa

7. Suunnitelmasta poikkeaminen rakennustyön aikana

Rakennusaikaisten muutoksien vaikutukset on tarkistettava rakennusvalvonnasta hyvissä ajoissa ja AINA
etukäteen!

· Rakennustarkastaja voi rakennustyön aikana antaa suostumuksen poiketa lupapäätöksessä
hyväksytyistä suunnitelmista, jos poikkeaminen ei sen laatu ja lupaharkintaa koskevat säännökset ja
määräykset huomioon ottaen merkitse luvan merkittävää muuttamista eikä vaikuta naapurien
asemaan. Muutoksen sisältö ja siihen suostumuksensa antaneen viranhaltijan nimi on merkittävä
hyväksyttyihin suunnitelmiin. Muutettu suunnitelma on toimitettava pyydettäessä
rakennusvalvontaviranomaiselle.

· Jos lupapäätöksessä hyväksytyistä suunnitelmista poikkeaminen sen laatu ja lupaharkintaa koskevat
säännökset huomioon ottaen merkitsee luvan olennaista muuttamista tai vaikuttaa naapurien
asemaan, suunnitelmasta poikkeamiselle on haettavamuutoslupaa

· Rakennustyön aikana erityissuunnitelmiin tehdyt merkittävät muutokset on toimitettava
erityissuunnittelijan allekirjoittamina rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kyseessä olevien
työvaiheiden aloittamista.(MRL 150 e § )

8. Loppukatselmus (MRL 153 §)

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt
sen loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi.(MRL 153 §)

Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut lomakkeella (MRL
153 §:n mukainen ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto)
rakennusviranomaiselle, että:

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; ***
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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; ja

6. ympäristönsuojelulain mukainen lupa, jos sellaista tarvitaan rakennuksen käyttötarkoituksen
mukaiseen toimintaan, on saanut lainvoiman.

Rakennusvalvontaviranomainen voi hyväksyä rakennuksen tai sen osan käyttöön otettavaksi myös
osittaisessa loppukatselmuksessa (Käyttöönottokatselmus). Edellytyksenä hyväksymiselle on, että
rakennustyö on vain vähäisiltä osin kesken ja että rakennus tai sen osa täyttää loppukatselmuksen 2-6
kohdassa tarkoitetut edellytykset ja on turvallinen, terveellinen ja käyttökelpoinen. Lisäksi sen tulee olla
erotettu työmaaksi jäävästä osasta turvallisesti ja niin, ettei mahdollinen palo tai työmaapöly pääse työmaalta
käyttöön hyväksyttyyn rakennuksen osaan.

*** Muuhun lakiin perustuvia tarkastuksia ovat esim. väestönsuoja-, palo-, sähkö- ja hissitarkastukset,
öljylämmityslaitteiden tarkastukset, suorituskyvyttömyysvakuus sekä päivitetty energiaselvitys. Myös
jätevesien johtaminen umpikaivoon tai maastoon sekä maalämmitysjärjestelmät saattavat edellyttää
ympäristöviranomaisen tarkastusta.

Rakennusvalvontaviranomaisen laatii loppukatselmuksesta pöytäkirjan. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai
tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden ja
erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katselmuksessa, jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin
katselmukseen liittyvän asian selvittämisessä

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmuksen toimittamista myönnetyn luvan
voimassaoloaikana.
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Lohjan Kaupunki
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08101 LOHJA

Rakennustarkastaja Juhani Järvinen
0500-475 158
juhani.jarvinen@lohja.fi

Tarkastusinsinööri Juha Heikkinen
044-374 1399
juha.heikkinen@lohja.fi

LVI-tarkastaja Matti Napari
044 374 1394
matti.napari@lohja.fi


