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1 JOHDANTO 
 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selventää rakennushankkeeseen sisälty-

viä eri vaiheita rakennusvalvonnan kanssa. Aloitin työt kesätyön merkeissä Turun 

rakennusvalvonnassa toukokuussa 2019. Minulla oli tuolloin ajatuksena tehdä 

opinnäytetyöni Turun rakennusvalvonnalle ja aloittaessani kesätyöt kävi ilmi, ettei 

Turun kaupungilla ole minkäänlaista opasta pientalorakentajalle.  

 

Kesän aikana pääsin tutustumaan työhön tarkemmin ja puhuttuani useamman 

rakennuttajan kanssa, ajatukseni opinnäytetyön ideasta vain vahvistui entises-

tään. Niinpä siis teimme Turun rakennusvalvonnan kanssa sopimuksen opinnäy-

tetyöstä ja aloitin pientalorakentajan oppaan teon. Opinnäytetyön ohjaajana toimi 

Turun rakennusvalvonnan rakennustarkastaja, Jouko Lamminen.  

 

Oppaaseen on koottu selkeät ohjeet rakennushankkeeseen ryhtyvälle. Opas aut-

taa rakentajia ymmärtämään, miten lupaprosessi Turun rakennusvalvonnan 

kanssa toimii käytännössä ja mitä heidän tulee muistaa ottaa huomioon proses-

sin eri vaiheissa. Oppaassa kerrotaan rakentamiseen liittyvät oleelliset asiat 

maankäyttö- ja rakennuslain asettamista säännöksistä ja määräyksistä. Ohjeis-

tetaan rakennuslupien hakemisessa ja muistutetaan rakennuttajaa tarvittavista 

asiakirjoista, sekä toimenpiteistä rakennushankkeen aikana. 
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2 RAKENTAMISTA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA MÄÄRÄYKSET 
 

 

2.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 
 

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL 132/1999) säätelee rakentamista ja maan-

käyttöä Suomessa. Lain tarkoitus on määrätä rakentamista ja maa-alueiden käyt-

töä siten, että tuetaan ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti 

kestävää kehitystä. Maankäyttö- ja rakennuslailla pyritään luomaan turvallinen ja 

terveellinen, mutta viihtyisä elinympäristö kaikille. MRL:ssa otetaan väestön tar-

peet huomioon rakentamisen ja maankäytön suhteen, sekä annetaan kansalai-

sille mahdollisuus osallistua asioiden valmisteluun. Edistetään suunnittelun laa-

tua ja vuorovaikutteisuutta ja pyritään ylläpitämään monipuolista asiantunte-

musta, sekä avointa tiedottamista. Lakiuudistus astui voimaan vuonna 2000 ja 

syrjäytti näin ollen vuonna 1958 voimaan tulleen rakennuslain (370/1958). (Ym-

päristöministeriön asetukset 2019.) 

 

 

2.2 Maankäyttö- ja rakennusasetus 
 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksessa (MRA 895/1999) on säädetty kaavojen 

suunnitteluun ja toteutukseen, rakennusjärjestyksiin, ranta-alueiden suunnitte-

luun, sekä tonttijakoihin liittyvistä asioista. Asetuksessa säädetään myös raken-

nusluvista ja rakentamisen valvonnasta. (Ympäristöministeriö 2019.) 

 

 

2.3 Ympäristöministeriön asetukset 
 

Suomen rakentamismääräyskokoelma (RakMk) kumottiin vuoteen 2018 men-

nessä, jonka jälkeen Ympäristöministeriön asetukset tuli voimaan. Ympäristömi-

nisteriön asetukset korvaavat RakMk:ssa olleet ohjeet ja säännökset. Ympäristö-

ministeriön asetuksia tukevat ja tulkitsevat ohjeet eivät ole vielä valmistuneet ko-

konaisuudessaan.  Ympäristöministeriön asetukset ohjaavat kaikkea rakenta-

mista Suomessa.  
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Rakentamismääräyskokoelman määräykset perustuivat lähinnä uudisrakentami-

seen, vaikka ohjeita sovellettiin olemassa olevien rakennusten toimenpiteissä. 

Nyt voimassa olevat määräykset sisältävät ohjeita myös olemassa olevan raken-

nuksen laajennus-, korjaus- tai muutostöille, sekä kerrosalaan laskettavan tilan 

lisäämistä tai käyttötarkoituksen muuttamista. (Ympäristöministeriö 2019.) 

 

 

2.4 Kaavamääräykset 
 

Kaavamääräykset ovat kaavakohtaisia määräyksiä, joiden tarkoituksena on oh-

jata tai rajoittaa rakentamista ja yleisesti maankäyttöä aluekohtaisesti. Määräyk-

set pohjautuvat maankäyttö- ja rakennuslakiin ja ovat usein sitovia. Kaupunkien 

pientaloalueiden kaavakohtaiset vaatimuserot saattavat poiketa toisistaan huo-

mattavasti. Esimerkiksi kaupunkikeskittymän ja sen läheisyydessä sijaitsevien 

pientaloalueiden vaatimukset ovat hyvin usein tarkempia, kuin kaupunkikeskitty-

män ulkopuolella. Kaavamääräyksistä poikkeaminen vaatii lähtökohtaisesti 

poikkeamisluvan hakemista. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 2019.) 

 

 

2.5 Rakennustapaohjeet 
 

Rakennustapaohjeen tarkoituksena on selventää ja tarkentaa kaavamääräyksiä 

ja parantaa alueen viihtyisyyttä ja yleisilmettä. Rakennustapaohje sisältää ra-

kennuksen muotoa, materiaaleja, värejä, sekä sijoittumista tontille koskevia oh-

jeita. Rakennustapaohjeesta löytyy myös istutuksia ja tonttijärjestelyjä koskevia 

ohjeita. Rakennustapaohje on velvoittava vain, jos kyseessä oleva ohje on hy-

väksytetty kaupungin valtuustossa kaavan yhteydessä. 

 

 

2.6 Rakennusjärjestys 
 

Rakennusjärjestyksellä tarkoitetaan kuntakohtaisia sääntöjä rakentamisen suh-

teen. Esimerkiksi rakennusta suunniteltaessa huomioidaan sen vaikutus elinym-

päristöön, kulttuuriin, luonnonvaroihin ja olosuhteisiin. Rakennusjärjestyksen mu-
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kaan arvioidaan rakennuspaikan, rakennuksen koon, rakennustavan, esteetti-

syyden, aitojen ja muiden rakennelmien sopivuus ympäristöön. Määräykset eivät 

kuitenkaan saa olla kohtuuttomia maanomistajille tai muulle oikeuden haltijalle. 

Määräyksiä ei sovelleta, mikäli asemakaavassa, yleiskaavassa tai Suomen ra-

kentamismääräyskokoelmassa on määrätty toisin. Lain mukaan jokaisella kun-

nalla tulee olla rakennusjärjestys. (MRL 14 §.) 
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3 SUUNNITTELIJAT 
 

 

Suunnittelijat ovat oleellisesti merkittävässä roolissa rakennushankkeen onnistu-

misessa. Pientalohankkeessa on usein useampi suunnittelija, muun muassa pää-

suunnittelija, rakennussuunnittelija, rakennesuunnittelija ja erityisalojen suunnit-

telijoita. Pääsuunnittelija vastaa kokonaisvaltaisesti siitä, että suunnitelmat täyt-

tävät voimassa olevien säännösten, määräyksien ja hyvän rakennustavan mu-

kaiset vaatimukset. 

 

 

3.1 Pääsuunnittelija 
 

Pääsuunnittelija on rakennushankkeen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta 

vastaava henkilö. Pääsuunnittelija informoi rakennushankkeeseen ryhtyvää mer-

kityksellisistä suunnittelua koskevista asioista, sekä valvoo koko rakennushank-

keen ajan suunnitelmien toteutumista, noudattaen hyvää rakennustapaa. Maan-

käyttö- ja rakennuslain mukaan pääsuunnittelijan tulee huolehtia koko hankkeen 

ajan, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat noudattavat rakentamista 

koskevia säännöksiä ja määräyksiä. (MRL 120a §. Maankäyttö- ja rakennusase-

tus 48 §, 2019.) 

 

Jokaisessa rakennushankkeessa täytyy olla nimettynä pääsuunnittelija. Raken-

nushankkeeseen ryhtyvän vastuulla on valita pääsuunnittelija ja ilmoittaa suun-

nittelijan valinnasta kirjallisesti kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle, viimeis-

tään rakennuslupaa haettaessa. Lupahakemukseen tulee liittää tiedot suunnitte-

lijan koulutuksesta ja kokemuksesta, sekä suunnittelijan suostumus tehtävään. 

Viranomaiset arvioivat suunnittelijan kelpoisuuden rakennushankkeeseen aina 

tapauskohtaisesti. (MRL 120f §, 120g §.) 

 

Pääsuunnittelijan tulee osallistua rakennusvalvontaviranomaisen kanssa pidettä-

vään aloituskokoukseen, sekä muihin rakennusvalvontaviranomaisen erikseen 

vaatimiin tarkastuksiin tai katselmuksiin. Pääsuunnittelija tekee rakennushank-

keeseen ryhtyvän henkilön kanssa sopimuksen, missä määritellään suunnittelijan 
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hankekohtaiset tehtävät tarkasti. Pääsuunnittelijan sopimusmuotona käytetään 

pääsääntöisesti konsulttisopimusta. 

 

 

3.2 Rakennussuunnittelija 
 

Rakennussuunnittelija vastaa rakennussuunnitelmien laatimisesta. Rakennus-

suunnittelijalla tulee olla hallussaan kohteen suunnittelussa tarvittavat lähtötiedot, 

jotta hän voi suunnitella hankkeen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Ra-

kennussuunnittelija tekee suunnitelmiin tarvittaessa muutoksia rakennustyön ai-

kana ja kokoaa hankkeeseen ryhtyvän kanssa käyttö- ja huolto-ohjeet. Raken-

nussuunnittelijan kelpoisuusvaatimukset määräytyvät kohdekohtaisesti vaati-

mustason mukaan. (MRL 120b §.) 

 

 

3.3 Rakennesuunnittelija 
 

Rakennesuunnittelija on yksi hankkeen erityissuunnittelijoista, jonka tehtäviin 

kuuluu muun muassa laatia rakennesuunnitelmat. Näiden suunnitelmien pohjalta 

tarkastellaan rakenteiden kestävyyttä ja lujuutta. Rakennesuunnitelmat ovat yk-

sityiskohtaisia piirustuksia, joilla esitetään rakennuksen oleelliset rakenteelliset 

ominaisuudet ja rakennustavat. Rakennesuunnitelmat tulee olla rakennusvalvon-

taviranomaiselle esitetyt ja hyväksymät ennen kuin kyseistä rakennusvaihetta 

voidaan aloittaa. Rakennesuunnittelija tulee hyväksyttää rakennusvalvontaviran-

omaisella. (MRL 120c §.) 

 
 

3.4 Muut erityissuunnittelijat  
 

Erityissuunnittelijan toimenkuvaan kuuluu tarvittavien erityissuunnitelmien laati-

minen ja niiden pitäminen ajantasaisina. Suunnittelija laatii myös oman erityis-

osaamisalansa osalta rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjekirjan. Erityissuunnitte-

lijoihin lukeutuvat muun muassa kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston ja ilmanvaih-

don suunnittelijat. Jos erityissuunnitelman tekoon on osallistunut useampi erityis-
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suunnittelija, tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän nimetä heistä yksi vastaa-

vaksi erityissuunnittelijaksi. Tällaisissa tapauksissa vastaava erityissuunnittelija 

huolehtii suunnitelman toimivuudesta kokonaisuudessaan. (MRL 120c §.) 

 

 

3.5 Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset 
 

Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset luokitellaan neljään osaan: poikkeuksel-

lisen vaativa suunnittelutehtävä, vaativa suunnittelutehtävä, tavanomainen suun-

nittelutehtävä ja vähäinen suunnittelutehtävä. Vaativuusluokat määräytyvät teh-

tävän laajuuden mukaisesti rakennuksen koon ja tilojen käyttötarkoituksen, ter-

veellisyyden ja energiatehokkuuden, toiminnallisuuden ja teknisten vaatimuk-

sien, kuormituksien, palokuormien, arkkitehtuurisen, erilaisten mitoitus ja suun-

nittelumenetelmien, sekä kantavien rakenteiden vahvuuden ja ympäristön perus-

teella. Suunnittelijan kelpoisuutta tehtävään tarkastellaan kokemuksen, tutkinnon 

ja sen opintojen sisällön pohjalta. (MRL 120d §, 120e §.) 

 

Vähäisessä suunnittelutehtävässä suunnittelijan kelpoisuus mitataan riittävällä 

osaamisella, sekä arvioimalla tehtävän laatu ja laajuus. (MRL 120e §.) 

 

Tavanomaiseen suunnittelutehtävään riittää tehtävään sopiva rakentamisen tai 

tekniikan alan tutkinto, joka on vähintään aiemman teknikon tai sitä vastaavan 

tutkinnon tasoinen. Työkokemusta tavanomaisesta- tai vaativasta suunnittelun 

avustamisesta tulee olla tässä tapauksessa vähintään kolmen vuoden ajalta. 

(MRL 120e §.) 

 

Vaativaan suunnittelutehtävään vaaditaan tehtävään soveltuva rakentamisen- tai 

tekniikan alan korkeakoulututkinto, tai sitä vastaava aiempi ammatillisen korkea-

asteen tutkinto. Koulutuksen lisäksi suunnittelijalla tulee olla vähintään neljän 

vuoden kokemus tavanomaisista suunnittelutehtävistä, sekä vähintään kahden 

vuoden kokemus avustamisesta vaativissa suunnittelutehtävissä. (MRL 120e §.) 
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Mikäli kohde luokitellaan poikkeuksellisen vaativaksi suunnittelutehtäväksi, suun-

nittelijalla tulee olla vähintään kuuden vuoden kokemus vaativista suunnitteluteh-

tävistä, sekä tehtävään soveltuva rakentamisen- tai tekniikan alan ylempi ammat-

tikorkeakoulututkinto. (MRL 120e §.) 
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4 TYÖNJOHTAJAT 
 

 

4.1 Vastaava työnjohtaja 
 

Vastaava työnjohtaja on kunnan rakennusvalvontaviranomaisten hyväksymä 

henkilö, joka on vastuussa rakennushankkeen toteuttamisesta olemassa olevien 

säännösten, määräyksien, hyvän rakentamistavan ja hyväksytyn luvan mukai-

sesti. (MRL 122 §.) 

 

Vastaava työnjohtaja valvoo rakennustyön suoritusta ja sen laatua, sekä toimii 

yhteyshenkilönä rakennushankkeeseen osallistuvien tahojen kesken. Koulutuk-

seltaan vastaavalla työnjohtajalla tulee olla vähintään rakennusalan teknikon tut-

kinto, ellei kyseessä ole pieni, rakenteiltaan yksinkertainen rakennus. Rakennus-

valvontaviranomainen määrittelee henkilön kelpoisuuden vastaavaksi työnjohta-

jaksi, kyseisen henkilön pätevyyden, kokemuksen, sekä sopivuuden perusteella. 

Viranomainen voi myös peruuttaa vastaavan työnjohtajan pätevyyden, mikäli ko-

kee sen tarpeelliseksi. Rakennushanketta ei saa aloittaa tai jatkaa ilman viran-

omaisen hyväksymää vastaavaa työnjohtajaa. Vastaavan työnjohtajan palkkaa-

minen on ensisijaisesti rakennushankkeeseen ryhtyvän henkilön vastuulla. (MRA 

73 §. MRL 122 §.) 

 

Jokaisessa rakennushankkeessa, missä vaaditaan viranomaisten hyväksyntä, 

tulee olla nimettynä vastaava työnjohtaja. Rakennushankkeeseen liittyvät työt, 

kuten esimerkiksi rakennuksen purkaminen, kaivaminen, täyttäminen tai paalu-

tustyöt vaativat myös vastaavan työnjohtajan palkkaamista. (MRL 122 §.) 

 

Vastaava työnjohtaja on vastuussa työturvallisuudesta, työn oikeaoppisesta suo-

rittamisesta, sekä rakentamisen laadusta. Hänen täytyy huolehtia, että tarvittavat 

suunnitelma-asiakirjat ovat aina ajan tasalla ja saatavilla työmaalla. Työt täytyy 

suorittaa suunnitelmien mukaisesti, eikä suunnitelmasta saa poiketa ilman suun-

nittelijoiden suostumusta. Hänen velvollisuutensa on informoida rakennusaikana 

havaitut virheet ja puutteet eteenpäin, sekä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin nii-

den korjaamiseksi työn aikana. Vastaavan työnjohtajan tulee ilmoittaa rakenta-
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misen aloittamisesta rakennusvalvontaviranomaisille, olla läsnä pientalohank-

keen aloituskokouksessa, sekä rakennusviranomaisten suorittamissa katselmuk-

sissa. Katselmukset tulee sopia riittävän ajoissa ja täytyy muistaa ottaa huomioon 

erilaiset tarkastukset ja toimenpiteet asianmukaisissa työvaiheissa. Mikäli työ-

maan tarkastusasiakirjaan on merkitty poikkeamia, täytyy vastaavan työnjohtajan 

ilmoittaa niistä rakennusvalvontaviranomaiselle. (MRA 73 §. MRL 122 §.) 

 

Rakennuttaja ja vastaava työnjohtaja tekevät keskenään sopimuksen, missä 

määritellään aina tapauskohtaisesti vastaavan työnjohtajan tehtävät hankkeen 

aikana. Sopimukseen liitetään tehtäväluettelo, missä eritellään työtehtävät tar-

kemmin. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla riittävästi resursseja johtaa ja valvoa 

rakennustyömaata koko hankkeen ajan. 

 

 

4.2 KVV- ja IV-työnjohtajat 
 

Hankkeessa tulee lain mukaan, tarpeen vaatiessa olla vastaavan työnjohtajan 

lisäksi erityisalan työnjohtajia, esimerkiksi kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistojen 

tai ilmanvaihtolaitteistojen rakentamisesta vastaava erityisalan työnjohtaja. Kun-

nan rakennusvalvontaviranomaisten tulee kuitenkin hyväksyä myös erityisalojen 

vastaavat työnjohtajat osaksi rakennushanketta. Erityisalojen työnjohtajien päte-

vyys- ja kelpoisuusvaatimukset luokitellaan aina rakennuskohteen vaativuuden 

mukaan. (MRL 122a §.) 

 

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV), sekä ilmanvaihtolaitteiston (IV) työn-

johtajat tarvitsevat erillisen KVV- tai IV-pätevyyden. Kyseisen pätevyyden haltijat 

ovat oikeutettuja toimimaan suunnittelijoina tai vastaavina työnjohtajina raken-

nushankkeessa. KVV-työnjohtaja on vastuussa LVI-töiden toteuttamisesta mää-

räyksien ja ohjeiden mukaisesti, kun taas IV-työnjohtaja on vastuussa rakennuk-

sen ilmanvaihtotöiden sujuvuudesta määräyksien ja ohjeistuksien mukaisesti. 

(MRL 122a §.) 
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4.3 Työnjohtajien kelpoisuusvaatimukset. 
 

Rakennustyön johtotehtävät jakautuvat kohteen vaativuuden mukaisesti. Vaati-

vuusluokkiin vaikuttavat rakennuksen koko, tilat ja käyttötarkoitus, rakennussuo-

jelu, kuormitukset, palokuormat, rakennusfysikaaliset ja terveydelliset ominaisuu-

det, suunnittelumenetelmät, kantavat rakenteet ja niiden vaativuudet, rakennus-

paikan ympäristö ja rakennusolosuhteet. Vaativuusluokkia ovat: poikkeuksellisen 

vaativa työnjohtotehtävä, vaativa työnjohtotehtävä, tavanomainen työnjohtoteh-

tävä, sekä vähäinen työnjohtotehtävä. Rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy 

hankkeelle nimetyn työnjohtajan, mikäli hän täyttää hankkeelle asetetun vaati-

vuuden mukaiset edellytykset työnjohtotehtävässä. (MRL 122c §. PKSRAVA 

Topten-korttiluettelo 2018.) 

 

Vähäisen työnjohtotehtävän työnjohtajana voi toimia henkilö, jolla ei ole koulu-

tusta rakennusalalta, mutta hänellä katsotaan olevan tehtävään tarvittavat edel-

lytykset. (MRL 122c§. PKSRAVA 2018.) 

 

Tavanomaiseen työnjohtotehtävään kelpuutetaan vähintään teknikon tai sitä vas-

taavan tutkinnon omaava henkilö, jolla on tehtävän vaativuus huomioon ottaen 

riittävä kokemus rakennusalalta. (MRL 122c §. PKSRAVA 2018.) 

 

Vaativassa työnjohtotehtävässä tulee olla rakentamisen- tai tekniikan alan kor-

keakoulututkinto, tai sitä vastaava aiempi teknikon tai korkea-asteen tutkinto. Li-

säksi hänen kokemuksensa ja perehtyneisyys kyseisiin työnjohtotehtäviin ote-

taan huomioon kelpoisuutta mitattaessa. (MRL 122c §. PKSRAVA 2018.) 

 

Poikkeuksellisen vaativan työnjohtotehtävän työnjohtajalta vaaditaan vähintään 

rakentamisen- tai tekniikan alan korkeakoulututkinto tai aiempi sitä vastaava tut-

kinto, sekä riittävä kokemus kyseiseen tehtävään soveltuvista vaativista työnjoh-

totehtävistä. Hänen tulee myös olla perehtynyt kyseisen alan tehtäviin tarkasti. 

(MRL 122c §. PKSRAVA 2018.) 
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5 RAKENNUSLUVAN HAKEMINEN 
 

 

Rakentamiseen tai siihen verrattavaan korjaus-, muutos- tai laajennustyöhön, 

sekä käyttötarkoituksen muuttamiseen tarvitsee lähes aina rakennusluvan tai 

muun viranomaisen laatiman hyväksynnän. Mikäli kyseessä on vähäinen toimen-

pide, tulee sille hakea toimenpidelupaa. Vähäisiä toimenpiteitä ovat muun mu-

assa julkisivun muuttaminen, aitaaminen, rakennelman tai vesirajalaitteen raken-

taminen. Joissakin tapauksissa riittää, että toimenpiteestä tehdään ilmoitus ra-

kennusvalvontaviranomaiselle. (MRA 125 §. MRA 126 §. MRA 126a §.) 

 

Rakennuslupaa haetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslu-

van hakee rakennuspaikan haltija. Rakennuslupaa haetaan nykyisin useassa 

kunnassa sähköisesti kunnan käytössä olevasta sähköisestä lupapalvelusta tai 

kirjallisesti rakennuslupahakemuksella, joka tulee toimittaa kunnan rakennusval-

vontaviranomaiselle. Rakennuslupaa haettaessa vaaditaan hankekohtaisesti 

vaihteleva määrä asiakirjoja muun muassa selvitys rakennuspaikan omistus- tai 

hallintaoikeudesta, ote asemakaavasta tai karttaote haja-asutus alueelle raken-

nettaessa, selvitys rakennuspaikan perustamistavasta, pääpiirustukset, energia-

selvitys, sekä rakennushankeilmoitus. Rakennuslupavaiheessa tulee myös 

kuulla rakennuspaikan naapureita, mikäli hanke vaikuttaa jollakin tavalla heidän 

etuunsa. Naapureilla tulee olla mahdollisuus tutustua hankkeeseen, sekä riittävä 

aika antaa kantansa hankkeesta puoltavana, ehdollisena tai kielteisenä. (Ympä-

ristöministeriö 2019. MRA 65 §.) 

 

 

5.1 Suunnitelmien laatiminen 
 

Rakennushankkeen luonteesta riippumatta suunnittelun lähtökohtana on raken-

nushankkeeseen ryhtyvän tarpeet ja tavoitteet. Ennen rakennusluvan hakemista 

tulee hankkeeseen ryhtyvän laatia rakennukselle suunnitelmat yhdessä pää-

suunnittelijan kanssa. Suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon rakentamisen 

yleiset vaatimukset ja arvioidaan hankkeen kustannukset mahdollisimman tar-

kasti, jotta toteutusvaiheessa säästyttäisiin mahdollisilta lisäkuluilta. (Ympäristö-

ministeriö 2019.) 
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Suunnittelussa tulee huomioida paloturvallisuuden, käyttöturvallisuuden, raken-

teiden lujuuden ja vakauden, terveyden ja ympäristön, hygienian, meluntorjun-

nan, sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset. Suunnitte-

lussa tulee ottaa huomioon myös kaavassa mainitut erityiset määräykset, jotka 

mainitaan kaavamääräyksessä ja rakennustapaohjeessa. Rakennuksen on so-

peuduttava maisemallisesti ympäristöön ja oltava ekologisilta ominaisuuksiltaan 

kestävä. (Ympäristöministeriö 2019.) 

 

Rakennuksen suunnitteluun sisältyy usean eri suunnittelijan suunnitelmien laati-

minen. Tärkeimmät suunnitelmat pientalohankkeessa ovat rakennus-, rakenne-, 

LVI- ja sähkösuunnitelmat. Pääsuunnittelijana toimii arkkitehti tai rakennussuun-

nittelija. (Ympäristöministeriö 2019.) 

 

Rakennusvalvontaviranomainen hyväksyy suunnittelijoiden kelpoisuuden raken-

nushankkeeseen. Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa A2 Rakennuk-

sen suunnittelijat ja suunnitelmat, ilmenee suunnittelutehtävän vaativuutta vas-

taavat kelpoisuus edellytykset. (Ympäristöministeriö.) 

 

 

5.2 Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta 
 

Rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeus tulee esittää rakennusvalvontaviran-

omaiselle luvanhakuvaiheessa. Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoi-

keudesta voidaan esittää esimerkiksi kauppakirjan, maanvuokrasopimuksen, voi-

massaolevan lainhuutotodistuksen jäljennöksellä tai jollakin muulla vastaavalla 

selvityksellä. (Turun kaupunki 2019.) 

 

 

5.3 Rakennuslupakartta, asemakaavaote tai karttaote 
 

Rakennuslupaa haettaessa tulee lupahakemuksessa esittää virallinen karttaote 

rakennuspaikasta. Karttaotteessa on esitetty tarvittavat lähtötiedot rakennuksen 

suunnitteluun. Karttaote sisältää muun muassa pohjakartan-, sekä kiinteistö-, 

asemakaava-, osoite- ja johtotietoja. (Turun kaupunki 2019.) 
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5.4 Pääpiirustukset 
 

Lupaa haettaessa rakennusvalvontaan tulee toimittaa pääpiirustuksia kaksi sar-

jaa. Pääpiirustuksiin sisältyy asemapiirros, pohja- ja julkisivupiirustukset, sekä 

leikkauspiirustukset rakennetyyppeineen. Pääpiirustuksien tulee täyttää rakenta-

mista koskevien määräyksien, säännösten ja hyvän rakennustavan mukaiset 

vaatimukset. (Ympäristöministeriö 2019.) 

 

 

5.5 Selvitys rakennuspaikan perustamistavasta 
 

Rakennuspaikan pohja- ja olosuhdeselvitys sisältää tietoja maaperän laadusta, 

paikan päällä todetut rakennuksen- ja rakennuspaikan korkeusasemat, pohjave-

denpinta ja sen muutoksesta aiheutuvat haitat, mahdollisesta rakennuspaikan 

tulvariskistä, sekä rakennukseen kohdistuvan radonhaitan torjunnasta ja raken-

nuksen perustamistavasta. Pohja- ja olosuhdeselvitys sisältää myös mahdolliset 

saastuneet maamassat ja niiden käsittelystä ja lajittelusta tarvittavat tiedot. (MRA 

49 §.) 

 

 

5.6 Energiaselvitys ja -todistus 
 

Energiaselvitys tarvitaan aina rakennuslupaa haettaessa, jos rakennuksen läm-

mittämismuotona on energiaa käyttävä laitteisto. Mikäli rakennuksen tilat ovat 

lämmittämättömiä ja ilmanvaihto on toteutettu esimerkiksi painovoimaisena, ei 

energiaselvitykselle ole tarvetta. Energiaselvityksessä tarkastellaan yleensä ra-

kennuksen lämpöhäviöitä, lämmitystehoa, ilmanvaihtojärjestelmän ominaissäh-

kötehoa, sekä arvioidaan kesänaikaisia huonelämpötiloja ja jäähdytyksen mää-

rää. Energiaselvitykseen tulee myös esittää rakennuksen energiankulutus ja las-

kelma ostoenergiankulutuksesta. Energiaselvitykseen liitetään energiatodistus, 

joka pohjautuu energiaselvityksessä tarkasteltuihin asioihin ja näiden kokonai-

suuteen. Energiaselvitys ja -todistus tulee varmentaa pääsuunnittelijan toimesta, 
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ennen rakennuksen käyttöönottamista. Jos rakennustyön aikana on tullut muu-

toksia rakennukseen tai sen laitteistoihin, tulee energiaselvitys päivittää ajanta-

saiseksi. (Ympäristöministeriö 2019. MRL 117g §.) 

 

 

5.7 Naapurien kuuleminen 
 

Naapurien kuuleminen tarkoittaa käytännössä sitä, että naapureille on tiedotettu 

rakennuslupahakemuksen vireille tulosta ja annettu heille mahdollisuus tutustua 

rakennuslupahakemuksen asiakirjoihin. Ensisijaisesti rakennushankkeeseen 

ryhtyvä kuulee vaaditut naapurit itse, erillisellä naapurien kuuleminen -lomak-

keella. Naapurit antavat lomakkeeseen kantansa: puoltava, ehdollinen tai kieltei-

nen, sekä kirjoittavat siihen mahdollisen huomautuksensa. Mikäli rakennushank-

keeseen ryhtyvä ei ole kuullut naapureita lupahakemustaan jättäessä, rakennus-

valvontaviranomaisen on ilmoitettava rakennuslupahakemuksen vireille tulosta 

naapureille ja annettava heille riittävä aika kuulemiseen. Rakennusvalvontaviran-

omaisen suorittama naapureiden kuuleminen hidastaa luvan käsittelyä ja on 

maksullinen toimenpide. (MRA 65 §. Turun kaupunki 2019.) 

 

 

 
Kuva 1. Malliesimerkki kuultavista naapureista. 

Hankkeeseen ryhtyvä kuulee rakennuspaikan viereiset, takana olevat ja kadun 

toisella puolella olevat naapurit. Hänen tulee myös kuulla niitä naapureita, joita 

rakennushanke tulee oleellisesti koskettamaan. (ks. kuva 1.) Rakennusvalvonta-

viranomainen kuitenkin määrittelee tapauskohtaisesti naapureiden kuulemisen 
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tarpeen ja tarvittavien naapureiden kuulemisen. (MRA 65 §. Turun kaupunki 

2019.) 

 

 

5.8 Rakennushankeilmoitus 
 

Rakennushankeilmoitus (RH1) on lomake, jonka hankkeeseen ryhtyvä täyttää ja 

toimittaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle rakennuslupahakemuksen yh-

teydessä. Rakennushankeilmoitukseen täytetään rakennushankkeen tietoja, 

muun muassa rakennuslupaa, rakennuksen omistajia, rakennuspaikkaa, raken-

nuksen materiaaleja, lämmitystä, varusteita ja huoneistoalaa, sekä asuinhuoneis-

totietoja koskevia asioita. Rakennushankeilmoituksen pohjalta rakennuksen 

oleelliset tiedot siirtyvät myös väestörekisterikeskuksen ylläpitämään rakennus- 

ja huoneistorekisteriin. (Turun kaupunki 2019.) 

 

 

5.9 Kosteudenhallintaselvitys tai -suunnitelma 
 

Kosteudenhallintaselvityksen tai -suunnitelman laatii rakennesuunnittelija, vas-

taava työnjohtaja tai asiantuntija, joka tuntee rakennuskohteen ja toteutustavan. 

Sitä täydennetään tarvittaessa ja säilytetään työmaalla tarkastusasiakirjan yhtey-

dessä. Kosteudenhallinnasta vastaavalla henkilöllä tulee olla edellytykset valvoa 

rakentamista. Kosteudenhallinnasta vastaa usein vastaava työnjohtaja. (Turun 

kaupunki 2019. PKSRAVA 2018.) 

 

 

5.10 Haja-asutusalueella jätevesien käsittelyselvitys 
 

Haja-asutusalueella hankkeeseen ryhtyvän tulee esittää selvitys jätevesien käsit-

telystä lupahakemuksen yhteydessä. Jätevesien käsittely tulee toteuttaa mää-

räysten, säännösten ja hyvän rakennustavan mukaisesti tontilla. Selvityksen teet-

tää rakennuttajan valitsema vesihuoltoon perehtynyt suunnittelija. Selvityksessä 

tulee olla arvio ympäristöön johtuvasta kuormituksesta ja tiedot jätevesien käsit-

telytavasta ja -laitteistosta. Asemapiirroksessa tulee esittää jätevesijärjestelmän 

sijainti, sekä jätevesien purkupaikat. (Turun kaupunki 2019.) 
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6 RAKENTAMISVAIHE 
 

 

6.1 Rakennuslupamaksu 
 

Rakennuslupamaksut ovat kuntakohtaisia ja saattavat vaihdella kuntien välillä 

huomattavasti. Rakennuslupamaksu perustuu MRL 145 §:n ja muiden säännös-

ten nojalla annettuun luvanhakijan tai toimenpiteen suorittajan velvollisuuteen 

maksaa rakennusvalvonnan suorittamista tarkastus- ja valvontatehtävistä, sekä 

muista rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä kunnan taksan mukainen 

maksu. Rakennuslupamaksu määräytyy lupakohtaisesti toimenpiteen perus-

teella taksassa mainituin tavoin. Rakennuslupamaksun suuruus vaihtelee raken-

nuksen koon, toimenpiteen, sekä mahdollisten lausuntojen, kuulemisien ja yli-

määräisten katselmuksien suorittamisesta. Kunnilla on eri käytäntöjä lupamak-

sun sisällöstä, sillä esimerkiksi Turun kaupungin kiinteistöinsinöörin suorittamat 

toimenpiteet eivät sisälly lupamaksuun. Kyseisiä toimenpiteitä ovat muun mu-

assa paikan ja korkeusaseman merkitseminen ja sijaintikatselmus. (MRL 145 §. 

Turun kaupunki 2019.) 

 

 

6.2 Lupaehdot 
 

Rakennusvalvontaviranomainen laatii rakentamiselle hankekohtaisesti sitä kos-

kevat lupaehdot, joiden tarkoituksena on parantaa rakennushankkeen kokonai-

suutta ja muistuttaa hankkeeseen ryhtyvää kaavassa, rakennustapaohjeessa tai 

rakennusjärjestyksessä mainituista asioista. (MRL 125 §.) 

 

 

6.3 Luvan voimassaoloaika 
 

Rakennusluvan voimassaoloaika on 5 vuotta alkaen rakennuslupapäätöksen voi-

maan astumisesta. Rakennusluvan mukaiset rakennustyöt tulee kuitenkin aloit-

taa jo 2 vuoden kuluessa lupapäätöksen lainvoimaisuudesta ja työt ovat saatet-

tava loppuun 5 vuoden kuluessa, muutoin rakennuslupa katsotaan rauenneeksi. 
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Rakennusluvan mukaisille töille voi hakea jatkoaikaa enintään 3 vuotta kerral-

laan. Jatkoa tulee hakea kuitenkin rakennusluvan voimassaoloaikana.  

 

Mikäli rakennusluvan voimassaoloaika päättyy ennen hankkeen valmistumista, 

eikä hankkeeseen ryhtyvä ole hakenut luvalle jatkoa, katsotaan lupa rauenneeksi 

ja hankkeelle tulee hakea uusi rakennuslupa töiden loppuunsaattamiselle tai pur-

kaa rakennus alkuperäiseen tilaansa. (MRL 143 §.) 

 

 

6.4 Katselmukset 
 

Rakentamisen aikaisia katselmuksia suoritetaan aina luvanvaraisissa rakennus-

töissä. Rakennushankkeelle tarvittavat katselmukset ja tarkastukset määrätään 

rakennusluvassa. Katselmuksia suoritetaan eri rakennusvaiheissa, jotta raken-

nusvalvontaviranomainen voi todentaa tarvittavien toimenpiteiden, tarkastusten 

ja selvityksien tulleen tehdyiksi. Selvennyksenä olen laatinut alapuolelle kaavion 

yleisestä katselmusjärjestyksestä pientalohankkeissa (ks. kaavio 1.).  

 
Kaavio 1. Rakennustyönaikaiset katselmukset vaiheittain. 

 

Katselmuksilla viranomainen tarkastaa kunkin rakennusvaiheen aikaiset työt ja 

niiden suunnitelmien mukaisuuden. Mikäli viranomainen havaitsee katselmuk-

Paikan 
merkitseminen Aloituskokous Aloitusilmoitus Pohjakatselmus

Sijaintikatselmus Runkokatselmus Hormikatselmus Ilmanvaihtokatsel
mus

Kiinteistön vesi- ja 
viemärilaitteiden 

katselmus

Osittainen 
loppukatselmus Loppukatselmus
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sella epäkohtia, voi hän huomauttaa asiasta ja vaatia erinäisiä korjaustoimenpi-

teitä epäkohdan korjaamiseksi. (MRL 150 §. Ympäristöministeriön ohje raken-

nustyön suorituksesta ja valvonnasta 2015, s.29-32.) 

 

Katselmuksella tulee olla läsnä hankkeeseen ryhtyvä ja vastaava työnjohtaja. 

Katselmuksella on oltava myös tarvittavat rakennusvaihetta koskevat viranomai-

sen hyväksymät suunnitelmat, ajan tasalla oleva tarkastusasiakirja ja työmaapäi-

väkirja.  Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset hyvissä ajoin, jotta katselmukset 

voidaan suorittaa asianmukaisesti. Poikkeuksena kuitenkin loppukatselmus, 

jonka tilaa hankkeeseen ryhtyvä. (MRL 150 §. Ympäristöministeriö 2015, s.29-

32.) 

 

 

6.4.1 Paikan merkitseminen 
 

Rakennuksen paikan merkitseminen tehdään ennen varsinaisen rakennustyön 

aloittamista rakennusluvan hyväksymisen jälkeen. Paikan merkitsemisen tarkoi-

tuksena on varmistaa suunnitellun rakennuksen sijainti ja korkeusasema maas-

tossa. Paikan merkitsemisellä tarkoitetaan rakennuksen nurkkapisteiden ja 

maaston korkeuksien merkitsemistä, jotta suunnitellun rakennuksen sijoittuminen 

maastoon suunnitelmien mukaisesti voidaan todeta hyväksi. (MRL 149b §.) 

 

 

6.4.2 Aloituskokous 
 

Aloituskokouksen tarkoituksena on varmistaa, että hankkeeseen ryhtyvällä on 

maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät riittävät edellytykset rakennushank-

keen suorittamiseen, sekä varmistaa että hän selviää tehtävästään valitsemansa 

henkilöstön avulla siten, että voimassa olevien säännösten, määräyksien ja hy-

vän rakennustavan ja lupapäätöksen mukaiset vaatimukset täyttyvät. (Ympäris-

töministeriö 2015, s.20-22.) 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä sopii rakennusvalvontaviranomaisen kanssa so-

pivan ajankohdan aloituskokouksen pitämiselle, ennen kuin rakennustyöt alka-
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vat. Aloituskokouksessa tulee olla läsnä ainakin itse hankkeeseen ryhtyvä tai hä-

nen edustajansa, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Tarvittaessa hankkee-

seen oleellisesti kuuluvat muut osapuolet voivat myös osallistua aloituskokouk-

seen. (MRL 150 §. Ympäristöministeriö 2015, s.20-22.) 

 

Aloituskokouksessa käydään perusteellisesti läpi lupa-asiakirjassa mainitut asiat, 

hankkeeseen ryhtyvän velvoitteet ja mahdolliset lupaehdot. Pöytäkirjaan merki-

tään hankkeen suunnittelun ja rakentamisen keskeiset osapuolet, rakennusvai-

heiden vastuuhenkilöt, sekä muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laa-

dun varmistamisesta. (Ympäristöministeriö 2015, s.20-22.) 

 

 

6.4.3 Aloitusilmoitus 
 

Aloitusilmoitus tulee tehdä aina lupaa tai ilmoitusta edellyttävässä rakennus-

työssä, ennen kuin luvan mukaista rakennustyötä aloitetaan. Ilmoituksen voi 

tehdä rakennusvalvontaviranomaiselle lupapäätöksen lainvoimaisuuden jälkeen. 

Rakennustyöt tulee kuitenkin aloittaa kolmen vuoden kuluessa rakennusluvan 

voimaantulosta. Aloitusilmoitus tehdään hankkeeseen ryhtyvän tai vastaavan 

työnjohtajan toimesta. Ilmoituksen voi tehdä rakennusvalvontaviranomaiselle 

sähköisesti, puhelimitse, kirjallisesti lomakkeella tai aloituskokouksen yhtey-

dessä. (MRL 149 §.) 

 

 

6.4.4 Pohjakatselmus 
 

Pohjakatselmuksen suorittaa kunnan rakennusvalvontaviranomainen yhdessä 

vastaavan työnjohtajan kanssa keskenään sovittuna ajankohtana. Pohjakatsel-

mus suoritetaan perustustöiden valmistuttua, eli kun luvanmukaiset maankaivuu, 

-louhinta, paalutus- tai maanpohjan täyttö ja vahvistus työt ovat tehty. Pohjakat-

selmuksella rakennusvalvontaviranomainen tarkastaa myös mahdolliset anturoi-

den raudoitus- ja muottitöiden suunnitelmien mukaisuuden. Katselmuksella tulee 

olla perustamistavasta riippuen vastaavan työnjohtajan täyttämä tarkastusasia-
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kirja, perustuspiirustukset, pohjatutkimus ja perustamistapalausunto ja mahdol-

listen paalujen paalutarkkeet ja paalutuspöytäkirja. (Ympäristöministeriö 2015, 

s.30.) 

 

 

6.4.5 Sijaintikatselmus 
 

Sijaintikatselmus pidetään perustustöiden tai sitä vastaavan rakennusvaiheen 

valmistuttua. Sijaintikatselmuksen perimäisenä tarkoituksena on varmistua ra-

kennuksen suunnitelmien mukaisesta sijoittumisesta ja korkeusasemasta raken-

nuspaikalla. Sijaintikatselmuksen suorittaa kunnan rakennusvalvonnan määrit-

tämä taho. (Ympäristöministeriö 2015, s.30-31.) 

 

 

6.4.6 Rakennekatselmus 
 

Rakennekatselmus suoritetaan, kun rakennuksen kantavat rakenteet ovat tehty 

ja vielä näkyvissä. Katselmuksella tarkastellaan kantavia rakenteita ja niihin 

oleellisesti vaikuttavia rakennuksen veden-, kosteuden-, äänen- ja lämmöneris-

tystöitä, sekä paloturvallisuuteen liittyviä asioita. Katselmuksella tulee olla raken-

nusvalvontaviranomaisen hyväksymät rakennesuunnitelmat, joiden pohjalta ra-

kennusvalvontaviranomainen tarkastelee rakenteiden suunnitelmien mukai-

suutta. Vastaavan työnjohtajan tulee tilata rakennekatselmus kunnan rakennus-

valvonnasta hyvissä ajoin, jotta katselmus voidaan suorittaa perusteellisesti. 

(Ympäristöministeriö 2015, s.31.) 

 

 

6.4.7 Ilmanvaihtokatselmus 
 

Ilmanvaihtokatselmuksessa tarkastellaan vähintään ilmamäärien mittaus- ja sää-

töpöytäkirjoja, sekä ilmanvaihtotöiden toteutumista suunnitelmien mukaisesti. Il-

manvaihdosta vastaava työnjohtaja tarkastaa ennen katselmusta ilmanvaihtotöi-

den suunnitelmien mukaisuuden rakentamisen aikana ja täydentää tarkastus-

asiakirjaan merkinnät niiltä osin, kun ilmavaihtotöitä on tehty. Ilmanvaihtokatsel-

muksen suorittaa rakennusvalvontaviranomainen. Katselmus suoritetaan usein 
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vesi- ja viemärikatselmuksen yhteydessä ennen loppukatselmusta. Katselmus ti-

lataan kunnan rakennusvalvonnasta ja siellä tulee olla läsnä vähintään hankkee-

seen nimetty ilmanvaihdosta vastaava työnjohtaja sekä vastaava työnjohtaja. 

Katselmuksella tulee esittää ilmanvaihtosuunnitelmat, vaaditut dokumentit ja 

asiakirjat. (Ympäristöministeriö 2015, s.31.) 

 

 

6.4.8 Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston katselmus 
 

Kiinteistön vesi- ja viemärikatselmuksella rakennusvalvontaviranomainen tarkas-

taa vesi- ja viemärilaitteiston suunnitelmien mukaisuuden, sekä vesilaitteiston ja 

vesikiertoisen lämmönjakojärjestelmän painekokeen pöytäkirjat. Myös mahdolli-

sen maalämpökaivon porausraportti, sekä jätevesijärjestelmän tarkastuspöytä-

kirja tulee esittää katselmuksen yhteydessä. (Ympäristöministeriö 2015, s.31.) 

 

 

6.4.9 Hormikatselmus 
 

Hormikatselmuksen suorittaa rakennusvalvontaviranomainen. Hormikatselmuk-

sen tilaa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta vastaava työnjohtaja. Katsel-

mus pidetään usein rakennekatselmuksen yhteydessä, kun savuhormi on koko-

naisuudessaan valmis. Rakennusvalvontaviranomainen harkitsee tapauskohtai-

sesti hormikatselmuksen pitämisen tarvetta. Rakennusvalvontaviranomainen voi 

antaa vastaavalle työnjohtajalle luvan tarkastaa hormi. Tällöin vastaavan työn-

johtajan tulee kirjata hormitarkastuksen merkinnät työmaan tarkastusasiakirjan 

liitteeksi. Hormikatselmuksessa tarkastellaan hormin ja tulipesän yhteensopi-

vuutta, paloetäisyyksien täyttymistä, sekä katolle, että savupiipulle pääsyä ja 

nuohoamisen suorittamisen helppoutta ja turvallisuutta. 

 

 

6.4.10 Osittainen loppukatselmus 
 

Osittainen loppukatselmus tunnetaan myös nimellä käyttöönottokatselmus. Osit-

tainen loppukatselmus on rakennusvalvontaviranomaisen suorittama tarkastus, 

jossa tarkastetaan rakennus tai sen osa loppukatselmuksen mukaisesti.  
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Rakennuksen tai sen osan valmistuttua voidaan se katselmoida käyttöönotetta-

vaksi ennen kuin koko hanke on valmistunut luvanmukaisesti valmiiksi. Tällöin 

rakennukselle suoritetaan osittainen loppukatselmus, jossa tarkastellaan jo val-

mistunutta osaa ja sen turvallisuus-, terveellisyys- ja käyttökelpoisuusvaatimus-

ten täyttymistä.  Nykyisin käyttöönottokatselmus on yleistynyt ja mahdollistanut 

hankkeeseen ryhtyvän muuttamisen aikaisemmin valmistuneeseen rakennuk-

seen tai sen osaan, vaikka rakennuksessa ei olisi vielä muun muassa viimeiste-

lytyöt tai luvanmukaiset pihatyöt valmistuneet. Käyttöönottokatselmuksen edelly-

tyksenä on kuitenkin, että rakennus on kaikilta sen katselmoitavilta osiltaan ter-

veellinen, turvallinen ja käyttökelpoinen. Keskeneräisiltä osin jäävä työmaa tulee 

olla erotettuna työnaikaisella rakenteella, eikä kesken olevista töistä saa aiheutua 

haittaa käyttöönotetulle osalle. Rakennuksen osoitenumeron tulee olla asennet-

tuna, sekä jätteenlajittelun tulee olla kunnossa ennen käyttöönottamista. Loppu-

katselmusta ei voi pitää keskeneräiselle rakennukselle tai luvanmukaisten raken-

nustöiden ollessa vielä keskeneräisiä. (MRL 153a §.) 

 

 

6.4.11 Loppukatselmus 
 

Loppukatselmus voidaan suorittaa, kun rakennus on luvanmukaisesti valmistunut 

ja tarvittavat dokumentit ja asiakirjat ovat valmiit. Loppukatselmuksen suorittaa 

rakennusvalvontaviranomainen yhdessä vastaavan työnjohtajan ja hankkeeseen 

ryhtyvän tai hänen edustajansa kanssa. Loppukatselmuksen tilaa kunnan raken-

nusvalvonnasta hankkeeseen ryhtyvä.  

 

Loppukatselmuksella tarkastetaan, että rakennus on toteutunut suunnitelmien 

mukaisesti ja että rakennus on turvallinen, terveellinen ja rakennus on käyttökel-

poinen. Loppukatselmuksella tulee olla seuraavat asiakirjat: lupapäätös, viralliset 

lupapiirustukset, savuhormin ja tulisijan tarkastuspöytäkirja, varmennettu ener-

giaselvitys, rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, sähköasennuksista tehty tarkas-

tuspöytäkirja, tarkastusasiakirja kaikkine merkintöineen, sekä tarkastusasiakirjan 

yhteenveto. (MRL 153 §.) 
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6.5 Osittaisessa loppukatselmuksessa tai loppukatselmuksessa tarvitta-
vat asiakirjat 

 

Osittaisen loppukatselmuksen tai loppukatselmuksen yhteydessä kunnan raken-

nusviranomainen tarkastaa rakennustöiden lisäksi useita eri asioita. Ennen kuin 

rakennusvalvontaviranomainen voi hyväksyä rakennusta käyttöön tulee hänelle 

esittää erinäisiä asiakirjoja ja luvanmukaiset muut katselmukset tulee olla hyväk-

sytysti suoritettuja. 

 

Rakennusvalvontaviranomaiselle on esitettävä katselmuksella seuraavat asiakir-

jat: 

• MRL 153 §:n mukainen rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitus loppukat-

selmuksesta 

• ajantasainen tarkastusasiakirja ja tarkastusasiakirjan yhteenvetolomake 

allekirjoituksin varmennettuna 

• lupapäätös 

• pääpiirustukset, sekä leimatut erityissuunnitelmat 

• päivitetty energiaselvitys ja ilmatiiveyden mittausraportti tarvittaessa 

• aloituskokouspöytäkirja 

• sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja 

• todistus suorituskyvyttömyysvakuuden asettamisesta 

• rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjekirja 

• rakennustuotteiden suoritustasoilmoitukset. 

 

 

6.6 Tarkastusasiakirja 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisella työmaalla tulee olla rakennustyön 

tarkastusasiakirja. Tätä asiakirjaa ylläpidetään jatkuvasti rakennushankkeen ai-

kana ja sillä on tarkoitus varmistaa rakennustyön oikeaoppinen toteuttaminen. 

Asiakirjaan tulee kirjata työmaata koskevat tapahtumat, kuten katselmukset, tar-

kastukset ja työssä käytettävien materiaalien laadunvarmistukset. Työvaihetar-

kastukset voidaan varmentaa tarkastusasiakirjaan, kun kaikki eri työvaiheiden 

tarkastukset on suoritettu. Tähän käytetään usein apuna erilaisia laaduntarkas-

tuskortteja, pöytäkirjoja tai piirustuspohjia, mitkä liitetään erillisenä rakennustyön 
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tarkastusasiakirjaan. On tärkeää muistaa, että varmennusmerkintään tarvitaan 

aina tarkastajan nimikirjoitus, nimenselvennys, sekä varmennuksen päivämäärä. 

Mikäli rakennussuoritus poikkeaa säännöksistä, tulee tarkastusasiakirjaan mer-

kitä rakennuttajan, suunnittelijan, urakoitsijan tai muun asiantuntijan perusteltu 

huomautus poikkeaman syystä ja sen hyväksymisestä. Tarkastusasiakirjan pitä-

misestä tulee tehdä merkintä loppukatselmuspöytäkirjaan, jolloin asiakirjan yh-

teenveto arkistoidaan rakennuksen lupa-asiakirjojen yhteyteen. (MRL 150f §. 

Ympäristöministeriö 2019.) 
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7 POHDINTA 
 

 

Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia pientalorakentajan opas, Turun kaupungin 

rakennusvalvonnalle. Oppaan tarkoituksena on parantaa kokemattoman ensira-

kentajan ymmärrystä rakennuslupaprosessista ja rakennusvalvonnan suoritta-

mista tarkastuksista rakentamisvaiheen aikana. Oppaan toivotaan myös vähen-

tävän rakennusvalvonnan neuvonnan määrää rakentamisvaiheista ja katselmuk-

sista, sekä näin helpottaa rakennusvalvontaviranomaisten työn sarkaa Turun ra-

kennusvalvonnassa.  

 

Viranomaisen rooli rakennushankkeessa jää usein epäselväksi rakennushank-

keeseen ryhtyville. Usein mielletään, että rakennusvalvontaviranomainen vain 

valvoo rakentamista, vaikka todellisuudessa rakennusvalvontaviranomaisen teh-

tävä on myös ohjata rakentamista. Rakennusvalvonnan suorittama valvonta on 

suhteutettua, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että rakennusvalvontaviranomai-

nen harkitsee tapauskohtaisesti valvonnan tarpeen hankkeessa. Rakennusval-

vontaviranomaisen suorittamia katselmuksia voidaan pitää osittaisina, mikäli työn 

valvonta ja ohjaus sitä vaatii. Rakennusvalvonta toimii yleisen edun nimissä. 

 

Opinnäytetyötä tehdessä ymmärsin, kuinka kattava määrä tietoa, erinäisiä selvi-

tyksiä ja asiakirjoja tarvitaan pientalon rakentamiseen. Rakennushankkeeseen 

ryhtyvä on loppujen lopuksi itse vastuussa rakennustyöstä ja koko rakennus-

hankkeesta. Rakennusvalvontaviranomaisten neuvonanto on todella tärkeää ra-

kennushankkeeseen ryhtyvälle, sillä hän harvoin on rakentamisen ammattilainen 

tai ylipäätänsä kovinkaan perehtynyt rakentamiseen ennen rakennushankkee-

seen ryhtymistä.  

 

Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että onnistuneeseen lopputulokseen pienta-

lon rakentamisessa tarvitaan usean eri osapuolen työpanos. Suunnittelijoiden tu-

lisi olla usein paremmin perehtyneitä rakennushankkeeseen. Vastaavan työnjoh-

tajan tulisi olla aina ajan tasalla rakennustyön vaiheista, sekä informoida raken-

nuttajaa paremmin työnedistymisestä. Usein tulee myös vastaan, että rakennus-
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töitä tai jonkin rakennusvaiheen on suorittanut rakennuttaja itse ilman minkään-

laista alan kokemusta. Laadunvalvonta jää usein vastaavalta työnjohtajalta vä-

häiseksi.  

 

Pientalorakentajan oppaaseen on laadittu selkeät ohjeet ja tiedot rakennushank-

keen sisällöstä. Opinnäytetyössä on puolestaan kerrottu yksityiskohtaisemmin 

mitä rakennuslupaprosessi pitää sisällään yleisesti, rakentamista ohjaavan lain-

säädännön ja määräyksien nojalla. Pientalorakentajan oppaan tarkoituksena ei 

ole selventää rakennuttajalle kaikkia lupaprosessin vaiheita yksityiskohtaisesti. 

Oppaan tarkoituksena on auttaa rakennushankkeeseen ryhtyvää ymmärtämään 

mitä rakennushanke pitää sisällään. 

 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän ei tarvitse itse tietää kaikkea rakentamisesta. 

Sillä hän on palkannut itselleen kattavan määrän asiantuntijoita, joiden tehtävä-

nään on huolehtia, että rakentaminen onnistuu luvan ja määräysten mukaisesti 

oikein, noudattaen terveellistä ja turvallista rakennustapaa.  

 

Opas löytyy opinnäytetyön liitteenä. Opas toteutettiin sähköiseen jakeluun sovel-

tuvaksi. Opasta tullaan tarvittaessa päivittämään Turun rakennusvalvonnan säh-

köisen lupapalvelun kehittyessä, sekä tulevan lakiuudistuksen aiheuttamien mah-

dollisten muutosten johdosta. 

 



33 

 

LÄHTEET 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132 (MRL 2019). Finlex. https://www.fin-
lex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#L1 Luettu 10.09.2019. 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 10.9.1999/895 (MRA 2019). Finlex. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990895#L1 Luettu 10.09.2019. 
 
PKSRAVA, Topten-korttiluettelo 2018. https://www.pksrava.fi/asp2/default.aspx 
Luettu 20.10.2019. 
 
Turun kaupunki. 2016. Turun kaupungin rakennusjärjestys. Luettu 16.05.2019. 
 
Ympäristöministeriön asetukset. 2019. Edilex. https://www.edilex.fi/rakentamis-
maaraykset Luettu 08.10.2019. 
 
Ympäristöministeriö. Rakennustieto Oy. 2004. Rakennustarkastuskirja. Suunnit-
telusta toteutukseen. Luettu 18.08.2019. 
 
Ympäristöministeriö. Rakennustieto Oy. 2007. Ympäristöopas 76. Pientalotyö-
maan valvonta ja tarkastusasiakirja. Luettu 06.09.2019. 
 
Ympäristöministeriö. Ohje rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta. 2015.   
H. Säteri, M. Saarela, M. Välimäki. Luettu 11.10.2019. 
 



34 

 

LIITTEET 

Liite 1. Pientalorakentajan opas 

 

  



35 

 

Liite 1. Pientalorakentajan opas    1 (10) 



36 

 

Liite 1. Pientalorakentajan opas    2 (10) 



37 

 

Liite 1. Pientalorakentajan opas    3 (10) 



38 

 

Liite 1. Pientalorakentajan opas    4 (10) 



39 

 

Liite 1. Pientalorakentajan opas    5 (10) 



40 

 

Liite 1. Pientalorakentajan opas    6 (10) 



41 

 

Liite 1. Pientalorakentajan opas    7 (10) 



42 

 

Liite 1. Pientalorakentajan opas    8 (10) 



43 

 

Liite 1. Pientalorakentajan opas    9 (10) 



44 

 

Liite 1. Pientalorakentajan opas                    10  (10) 


