
Katselmukset ja kokoukset 

Aloituskokous on pidettävä ja katselmukset on suoritettava rakennusvaiheittain rakennusluvan 

ehtojen mukaisesti. Rakennustyötä koskevat ilmoitukset ja katselmuspyynnöt tulee tehdä 

rakennustarkastajalle. Tilausta tehdessä on ilmoitettava seuraavat tiedot: rakennusluvan 

numero, rakennuspaikan sijainti, rakennuspaikan osoite ja omistaja. Rakennuksen paikan ja 

korkeusaseman maalle merkitseminen Rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja hyvissä ajoin 

ennen rakennustöiden aloittamista tulee rakennushankkeeseen ryhtyvän tilata sijainnin 

merkintä rakennustarkastajalta. Ennen rakennuspaikalla suoritettavaa sijainnin merkintää 

tulee rakentajan alustavasti merkitä suunniteltu rakennuspaikka. Rajalinjat tulee myös pitää 

esteistä vapaana. 

 

Aloituskokous 

Aloituskokous pidetään vastaavan työnjohtajan hyväksymisen tai ilmoituksen jälkeen 

rakennuspaikalla, pääsääntöisesti ennen aloittamista kun rakennuksen paikka on merkitty 

(haja-asutusalueella yleensä pohjakatselmuksen yhteydessä). Kokouksen ajankohdan sopii 

luvanhakija tai vastaava työnjohtaja. Aloituskokouksessa rakentaja saa lupaehdoissa 

edellytetyn pientalotyömaan valvonta- ja tarkastusasiakirjan. 

 

Rakennustyön aloitus  

Rakennustyön aloittamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontaan ja rakennuspaikalla esim. 

kyltillä. Kyltissä tulee olla rakentajan yhteystiedot, selvitys rakennushankkeesta ja 

rakennuspaikan osoite.  

Rakennusvalvonnan suorittamat katselmukset  

Katselmus voidaan suorittaa myös osakatselmuksena. Rakennustyön vastaava työnjohtaja on 

velvollinen olemaan katselmuksessa läsnä.  

Pohjakatselmus 

Kun perustuksen kaivaminen, louhiminen tai paalutus on suoritettu, ennen muun perustustyön 
aloittamista.  

 

Rakennekatselmus  

Kun rakennuksen runko ja kantavat rakenteet on tehty ja ovat näkyvissä eikä 

sisävalmistelutöihin ole ryhdytty.  

Savuhormikatselmus 

Ennen hormin peittämistä.  

Käyttöönottokatselmus 

Kun rakennus tai sen osa otetaan käyttöön ennen varsinaisen loppukatselmuksen 
suorittamista.  

Kvv ja iv katselmus 

Kun vesi-, viemäri, ja iv-laitteisto on käyttöönotettavissa. Ennen rakennuksen 
käyttöönottokatselmusta tai suoritetaan sen yhteydessä.  

Loppukatselmus 

Suoritetaan, kun rakennus on pihamaineen ja istutuksineen valmis sekä 

rakennuslupapäätöksen edellyttämät ehdot on täytetty ja kaikki katselmukset hyväksytysti 

suoritettu. Lisäksi tulee rakennuttajan esittää rakennuskohteen sähköistä urakoitsijatodistus. 

Lupaehdoissa vaadittu rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tulee olla valmiiksi laadittu ja otettu 

käyttöön.  

 

1.7.2014 jälkeen suoritettavien käyttöönotto- ja loppukatselmusten yhteydessä 



luovutetaan rakennusvalvontaviranomaiselle todistus rakentamisilmoituksesta 

verohallinnon ohjeiden mukaan. Kotitaloudet ilmoittavat tiedot vain rakennusluvan  

alaisista töistä. Tiedot on ilmoitettava Verohallinnolle 

(vero.fi/rakentamisilmoitukset) ennen kuin rakennuksen käyttöönoton 

edellytyksenä oleva käyttöönotto- ja/tai loppukatselmus pidetään.   

Viemäröinti- ja jätevesienimeytysjärjestelmän tarkastus 

Kaava-alueiden ulkopuolella rakennettavien viemäröinti- ja 

jätevesienimeytysjärjestelmien tarkastus suoritetaan käyttöönotto- tai 
loppukatselmuksen yhteydessä.  

Asiakirjojen säilytys 

Kaikki rakentamiseen liittyvät asiakirjat, lupapäätös, -piirustukset, katselmuspöytäkirjat, 

rakennustyön tarkastusasiakirja jne. säilyvät parhaiten rakennusaikaisia ja tulevia tarpeita 

varten omassa kansiossaan. Rakennusaikana asiakirjojen tulee olla saatavilla rakennuspaikalla, 

niitä tarvittaessa. Rakennuksen valmistuttua kiinteistön omistaja tallentaa asiakirjat. 

Kiinteistön omistajan vaihdoksen yhteydessä asiakirjat tulee luovuttaa uudelle omistajalle.  

Muuutoksenhaku ja valitus 

Lupapäätös rakennusasiassa annetaan julkipanon jälkeen. Valitusaika on rakennuslain mukaan 

rakennustarkastajan päätöksestä 14 päivää ja rakennuslautakunnan päätöksestä 30 päivää 

päätöksen antamisesta. Rakennustarkastajan tekemään päätökseen haetaan muutosta 

oikaisuvaatimuksella rakennuslautakunnalta. Lautakunnan tekemään päätökseen voi hakea 

muutosta valittamalla siitä Kuopion hallinto-oikeuteen. Lupapäätöksiin liitetään valitusosoitus, 
jossa ilmoitetaan miten menetellään, jos asianomainen ei tyydy saamaansa päätökseen.  

Poikkeamisluvat 

Poikkeamislupahakemukset toimitetaan rakennusvalvontatoimistoon. Rakennuslautakunta 

antaa hakemuksesta lausunnon. Poikkeamislupahakemuksen käsittelee kunnanhallitus tai 

Etelä-Savon ympäristökeskus. Luvan käsittelyaika vaihtelee riippuen naapureiden kuulemisesta 

ja seuraavan kokouksen ajankohdasta. Poikkeamislupa on voimassa yhden vuoden, jona 

aikana hankkeelle on haettava lupaa vastaava rakennuslupa.  

 


