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Puolankatu 5 
PL355, 20101 Turku Puh. (02) 262 4700 rakennusvalvonta@turku.fi 

 
Aloituskokous 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 121 § 1 momentti 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 74 § 1 momentti 
 
Koollekutsuja laatii tämän asialistan pohjalta alustavan pöytäkirjan ennen aloituskokousta ja toimittaa 
sen aloituskokousta pitävälle rakennusvalvonnan edustajalle ennen kokousta. Muutostarpeet korjataan 
asialistaan ennen kokousta. 
 
Asialistan alakohtiin on kerätty yleisimpiä kokonaisuuksia, joihin rakennuttajan on kiinnitettävä erityistä 
huomiota, lisäksi voi olla myös muita tähdellisiä seikkoja kohteesta riippuen. 
 
 
0. Lähtötiedot 

 
 rakennuslupatunnus (luvan numero) 
 rakennuspaikka /kiinteistötunnus 
 rakennuspaikan osoite 
 paikka ja aika 
 rakennusluvan hakija 
 postiosoite 
 läsnäolijat 

o kokoukseen osallistuvat ainakin rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja, ra-
kennuksen pääsuunnittelija sekä vastaava työnjohtaja. 

o Muut osallistujat tarpeen mukaan 
 
1. Koollekutsuminen ja järjestäytyminen 
 

 Todetaan kokouksen koollekutsumistapa 
 Puheenjohtajana toimii rakennusvalvonnan edustaja 
 Rakennuttaja tai hänen edustajansa toimii sihteerinä 
 Todetaan läsnä oleviksi yllämainitut eri osapuolten edustajat 

 
2. Rakennushanke 
 

 Yleispiirteinen esittely ja hankkeen laajuus 
 Rakennushankkeen nykytilanne 

 
3. Toteutusorganisaatio yhteystietoineen (voidaan esittää liitteessä) 
 
Organisaatioon kuuluvat mm. rakennuttajan edustaja(t), pääsuunnittelija sekä muut suunnittelijat, vas-
taava työnjohtaja sekä muut työnjohtajat, pääurakoitsija/toteuttaja sekä muut urakoitsijat. 
 
4. Lupa-asiakirjat (MRL 131 §, lupamääräykset) 
 
Luvan lainvoimaisuuden varmistaminen 
(Päätös on lainvoimainen, jos määräajan kuluessa viranhaltijan päätökseen ei ole haettu oikaisua raken-
nuslautakunnalta tai rakennuslautakunnan päätökseen ei ole haettu muutosta Turun hallinto-oikeudelta, 
Sairashuoneenkatu 2-4  20101 Turku, (02)2725400.) 
 
Käydään läpi rakennuslupapäätös ja pääpiirustukset sekä muut erityisesti tarkastettavat asiat, kuten rasi-
tesopimukset, tilanne tontin rajoilla, rakennuks(i)en sijainti ja korkeusasema(t), pintavesisuunnitelma, 
muut rakennuksen erityispiirteet. 
 
 



   
5. Laadunvarmistustoimenpiteet 
 
Rakennuttajan valvonnan järjestely ja vastuuhenkilöt; työturvallisuuskoordinaattori 
Suunnittelijoiden ja työnjohtajien voimassaolevat pätevyydet 
Urakoitsijoiden ja materiaalitoimittajien laadunvalvonta 
Suunnittelijoiden suorittamiksi sovitut tarkastukset 
Työmaalla tehtävät mittaukset ja tarkastukset 
Hankkeen keskeiset rakennusvaiheet ja niiden vastuuhenkilöt (tarkastusasiakirjan  
mukaisesti) 
Työnaikaiset poikkeamiset ja menettelytavat ko. tapauksissa 
Viranomais- ja vastaavat katselmukset, tarkastukset ja ilmoitukset 
Rakennustuotteiden kelpoisuus, kelpoisuuden osoittaminen ja CE- merkintä 
 
6. Laadunvalvonta-aineisto 
     
Vastuut ja menettelyt 
 
Pääurakoitsija ja LVIS- urakoitsijat laativat omat laatusuunnitelmansa ja esittävät ne rakennuttajalle. 
Rakennuttaja tarkastaa ja hyväksyy laatusuunnitelmat ja esittää ne viranomaiselle aloituskokouksessa. 
Pääurakoitsijan ja muiden urakoitsijoiden laatusuunnitelmat voidaan liittää osaksi työmaan tarkastus-
asiakirjaa. 
     
Työmaan tarkastusasiakirja 
 
Tarkastusasiakirjaan kootaan hankkeen keskeiset rakennusvaiheet ja lisäksi rakennuttajan tai viran-
omaisen edellyttämät laadunvalvontatoimenpiteet. 
Asiakirjaan kirjataan myös muita hankeosapuolia koskevat toiminnot, kuten LVIS- työt. 
Tarkastusasiakirjasta laaditaan yhteenveto, josta luovutetaan allekirjoitettu kopio viranomaiselle hank-
keen päättyessä. 
Tarkastusasiakirjan ylläpitoon nimetään vastuullinen henkilö. 
 
 Tuotekansio 
 
Kyseessä on rakennustuotteiden tietojen keruu, jolla varmistetaan suunnitelmissa esitettyjen rakennus-
aineiden, tuotteiden ja rakenteiden oikeellisuus, tarvittavien ennakkokokeiden suoritus sekä käytettyjen 
tuotteiden jäljitettävyys. 
Tietoja käytetään käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnassa. 
Pääsuunnittelija hyväksyy tuotekansion. 
Tuotekansion kokoamiseen nimetään vastuullinen henkilö. 
 
Käyttö- ja huolto-ohje 
 
Käyttö- ja huolto-ohje muodostaa kiinteistökohtaisen asiakirjakokonaisuuden, joka sisältää kiinteistön 
hoidon, huollon ja kunnossapidon lähtötiedot, tehtävät ja ohjeet. 
Ohje laaditaan Rak.Mk. A4 mukaan ja sen on oltava riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa 
rakennuksen omistajalle hankkeen valmistuessa. Laadintaan nimetään vastuullinen henkilö. 
 
7. Rakennuspaikka ja työmaajärjestelyt  
 
Käydään läpi mm. seuraavia asioita: 

 Rakennuksen korkeusaseman varmentaminen 
 Katualueen aitaamisen tarve 
 Liikennejärjestelyt, työmaaliikenne 
 Yleisten alueiden vuokraamisen tarve 
 Kaapeli ym. kaivuut ja ilmoitukset 
 Rakennusjätteet (yli 5000 kg) 
 Saastuneet maa-ainekset, selvitys 
 Rakennusmateriaalien työaikainen suojaaminen 
 Puiden säilyttäminen 
 Katualueen puhtaanapito, päivittäin 



   
 Melu ym. ilmoitukset 
 Tulityölupien myöntäminen 
 Työsuojelun järjestäminen 

 
8. Muut asiat, kokouksen päättäminen 
 
Tarvittaessa turvallisuusselvityksen laatiminen paloviranomaisten kanssa. 
Sovitaan LVI-aloituskokouksesta. 
Sovitaan tarvittaessa erillisestä laadunvarmistusselvityksestä. 
Rakennustuotteiden kelpoisuus, kelpoisuuden osoittaminen ja CE-merkintä. 
Sovitaan tarvittavat seurantakokoukset. 
 
Pöytäkirja jaetaan kokoukseen osallistuville sekä kaikille hankkeeseen osallistuville tai liitetään seuraa-
van työmaakokouspöytäkirjan liitteeksi. (maininta pöytäkirjassa) 
 
Rakennuttaja sitoutuu noudattamaan tässä aloituskokouksessa sovittuja periaatteita hankkeen toteutta-
misessa. 
 
     
9. Kokouksen päättäminen 
 
Turussa  _____________kuuta  __________ . 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
___________________________ 
Sihteeri 
  
 
 
Pöytäkirjan allekirjoittaminen 
 
___________________________ _____________________________ 
Rakennuttajan edustaja  Rakennusvalvontaviranomainen 
 
 
 
 


