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RAKENNUSKOHDE
Rakennuslupanumero
Rakennuspaikka
Kylä/ kunnanosa

Tilan nimi/ korttelin nro

Tilan RN:o/ tontin nro/ rakennuspaikan nro

Osoite
Rakennettavat rakennukset ja käyttötarkoitus
pientalo ____ kpl
rivitalo ____ kpl asuntoa
asuntoa

teollisuus

Luvan lainvoimaisuus, pvä.

Aloitettu vakuudella

PIENRAKENTAMISEN ALOITUSKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. MRL 121 §
Kokouksen aika ja
paikka
Aloituskokouksen avaus, järjestäytyminen, hankkeen suunnittelun ja toteutuksen keskeiset osapuolet
Todettiin kokouksen pitämisen edellytykset ja kokouksen merkitys rakennushankkeeseen ryhtyvän ja rakennusvalvonnan tehtäviin.
Valittiin puheenjohtaja ja pöytäkirjan pitäjä sekä todettiin paikallaolijat ja keskeiset osapuolet
Puheenjohtaja *)

Puhelin

Pöytäkirjan pitäjä

Puhelin

Rakennushankkeeseen ryhtyvä

Puhelin

Rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja

Puhelin

Vastaava työnjohtaja

Puhelin

Pääsuunnittelija

Puhelin

Rakennussuunnittelija

Puhelin

Vastaava rakennesuunnittelija

Puhelin

Vastaava pohjarakennesuunnittelija

Puhelin

LVI-suunnittelija

Puhelin

Sähkösuunnittelija

Puhelin

KVV-työnjohtaja

Puhelin

IV-työnjohtaja

Puhelin

Rakentaja/ urakoitsija

Puhelin

Muut suunnittelijat, työnjohtajat, urakoitsijat

X=Läsnä

*) Puheenjohtajana toimii yleensä rakennustarkastaja

LUPA-ASIAKIRJOISSA RAKENNUSHANKEESEEN RYHTYVÄLLE MÄÄRÄTYT VELVOITTEET
Rakennesuunnitelmat

Paikan merkitseminen

Suorituskyvyttömyysvakuus

Kvv-suunnitelmat

Sijaintikatselmus

Käyttö- ja huolto-ohje

Iv-suunnitelmat

Pohjakatselmus

Vastaava työnjohtaja

Salaoja- ja sadevesisuunnitelma

Rakennekatselmus

Kvv-työnjohtaja

Piha- ja istutussuunnitelma

Kvv-katselmus

Iv-työnjohtaja

Pohjatutkimus

Iv-katselmus

Muuttokatselmus/ käyttöönottokatselmus

Ääneneristysmittaus

Hormikatselmus

Loppukatselmus

Sammutuslaitteistojenkatselmus
Pelastussuunnitelma

Turva- ja merkkivalokatselmus
IV ja KVV aloituskokous

Energiatodistus

Muut
VSS katselmus
Paloilmoitinkatselmus
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Erityisesti tarkistettavia asioita, työmaalla
tehtävät mittaukset ja tarkastukset:
Vastaava työnjohtaja (MRL 122 §)
-rakentamista valm. toimenpit. (kaivaminen,
louhiminen, puiden kaataminen)
- selvitys rakentamisen haitallisista vaikut.:
- naapurustokatselmus
- kaivu-, paalutus-, louhinta-, murskaus- tai
purkutyöstä aiheutuva melu, tärinä ja pöly
- rakennuksen sijainti ja korkeusasema
- tilanne tontin rajoilla, tonttiliittymät
- salaoja- ja täyttösoran kelpoisuuden toteam.
- terästen suojaetäisyys ja sijainti
- betonin lämpötilat
- perustusten alapuolisen maan lämpötilat
- sadevedet, kattovedet ja salaojat
- alapohjan tiiveys ja ryömintätilan alipaineisuus
- Puutavaran ja betonin lujuus ja muut ominaisuudet
- rungon mittatarkastukset; kaltevuus, käyryys…
- rakenteiden kelpoisuuden osoitus, betoni
- rakenteiden kelpoisuuden osoitus, teräs
- rakenteiden kelpoisuuden osoitus, puu
- hitsien tarkastus ja pulttien kiristys
- palo-osastointi
- palolasit
- lämmöneristys ja höyrynsulun asennus / tiiveys
- hormien läpimenojen tiiveys
- tulisijan ja savuhormin yhteensopivuus
- kosteusmit./ kosteudenhallintasuunnitelma
- ääneneristys, äänitasot/ mittaukset
- kaide- ja ikkunalasit / turvalasit
- kaiteiden korkeus, käsijohteet
- poistumistiet (tikkaat ja kiintopainikkeet)
- pelastustiet
- inva-wc asiat, luiskat, ovileveydet jne.
- sähköasennusten tarkastus/ varmennustarkastus
- palovaroittimet
- osoitenumerointi
- talotikkaat ja vesikaton kulkutiet, pääsy ullakolle
- lumiesteet
- jäteastia / aitaus
- rakennustuotteiden kelpoisuus ( CE-merkintä)

Pääsuunnittelija (MRL 120 a §)
- suunnitelmien laadun ja riittävyyden varmistus
- suunnitelmien yhteensovittaminen
- energiatodistuksen laatijan pätevyyden varmistus
- radon

Kvv-työnjohtaja (MRL122 a §)
- kvv-laitteiden tarkastukset ja painekokeet
- viemärien tarkastus
- lämmityslaitteiden perussäätö

Iv-työnjohtaja (MRL 122 a §)
- ilmanvaihto; ilmamäärät, tiiveys
- kanavien puhtauden tarkastus

Huomautus
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Suunnittelijoiden tehtävät
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Työvaiheen vastuuhenkilö ja
tarkastuksen toimittaja

- raudoitustarkastus
- perustukset ja paalutus
- runko ja jäykistys
- suunnitelmien tarkastus
- käyttö- ja huolto-ohjeiden laadinta

Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista 7§ ja pohjarakenteista 9§.
Rakennesuunnittelijan on huolehdittava rakennesuunnitelmien laadunvarmistuksesta siten, että rakennesuunnitelmat tarkastetaan ennen
niiden toimittamista rakennusvalvontaviranomaiselle.

Laadunvalvonta-aineisto
- tarkastusasiakirja; merkinnät katselmuksista,
tarkastuksista, mittauksista, huomautuksista jne.

Asiakirjamalli

Laatija

Ympäristöopas 76
Rakennustyön tarkastusasiakirja
Rakennusvalvonnan tarkistuslista

- tuotekansion/ laadunvalvonta-aineiston
kokoaminen

Tuotevalvontakansio
Muu;

- IV-työn tarkastusasiakirja
- KVV-työn tarkastusasiakirja

Muuta rakennustyössä huomioitavaa:
- Työturvallisuus, turvallisuusasiakirja
- Tarvittavia lupia: meluilmoitus, kaivuluvat, purkuluvat
purkutöissä huomioitava: sähköt, asbesti yms.

Rakennustyön aloittamisen edellytykset
Erillinen laadunEi tarvita
varmistusselvitys
Tarvitaan (annetaan erillinen päätös)
Aloittamisen edellytykset on täytetty ja rakennustyö voidaan aloittaa
Aloittamisen edellyArvioitu käyttöönottoaika on
/ 20
tysten täyttyminen
Rakennustyötä ei voida aloittaa
perustelut:

Aloituskokouksessa osoitettujen menettelyjen noudattaminen
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että ‹aloituskokous› pidetään ennen
Maankäyttö- ja
rakennustyön aloittamista. Aloituskokouksessa on oltava läsnä ainakin
rakennuslaki 121 §
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.

Päiväys ja allekirjoitukset nimenselvennyksineen

Pori ____ / ____ / 20____

Rakennushankeeseen ryhtyvä tai hänen edustajansa

Rakennusvalvontaviranomainen

Pääsuunnittelija

Vastaava työnjohtaja

