
 Rakennusvalvonta 28.5.2015 

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

 
ALOITUSKOKOUS, linjasaneeraus 
 
Koollekutsuja laatii tämän asialistan pohjalta alustavan pöytäkirjan aloituskokoukseen vähintään kahtena 
kappaleena. 
 
ASIALISTA (RAK+LVI) 
 
0 JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
Puheenjohtajana toimii rakennusvalvonnan edustaja 
Rakennuttaja tai hänen valtuuttamansa edustaja toimii sihteerinä 
Läsnäolijat / kokoukseen osallistuvat: 

 luvan hakija (tai hänen edustajansa valtakirjalla) 
 pääsuunnittelija 
 lvi-suunnittelija 
 vastaava työnjohtaja 
 kvv- työnjohtaja 

 
Pöytäkirjan jakelu ja allekirjoittaminen. 
 
1 LÄHTÖTIEDOT 
 
Rakennuslupatunnus 
Rakennuspaikka/kiinteistötunnus 
Rakennuspaikan osoite 
 
2 RAKENNUSHANKE JA SILLE MYÖNNETTY RAKENNUSLUPA 
 
Yleispiirteinen esittely ja hankkeen laajuus, sekä nykytilanne 
Lupaehdot, muut lupaehdot ja poikkeukset 
Suojelukysymykset ja muut erityispiirteet 
 
3 HANKKEEN KESKEISET OSAPUOLET 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvä 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän valvoja 
Käyttäjän edustaja 
Pääsuunnittelija ja vastuulliset erityissuunnittelijat 
Vastaava työnjohtaja 
Erityisalan työnjohtajat 
Pääurakoitsija 
Muut urakoitsijat ja urakoitsijoiden sopimussuhteet 
Urakoitsijoiden rakennuttajan hyväksyttämät aliurakoitsijat 
Yhteyshenkilöluettelo pöytäkirjan liitteeksi 
 
4 LAADUNVARMISTAMINEN 
 
Rakennuttajan valvonnan järjestely ja vastuuhenkilöt 
Suunnittelijoiden suorittamat tarkastukset 
Vastaavan työnjohtajan ja erityisalojen työnjohtajien tehtävät 
Pääurakoitsijan laatujärjestelmä ja työmaan laatusuunnitelma 
Hankkeessa käytettävä tarkastusasiakirja 



   
 turvallisuuteen, terveellisyyteen ja pitkäaikaiskestävyyteen liittyvien keskeisten työ- ja rakennus-

vaiheiden tarkastaminen sekä käytettävien rakennustuotteiden kelpoisuuksien varmistaminen 
 rakennusvaiheiden tarkastusten vastuuhenkilöt / työvaihetarkastuksia suorittavat henkilöt 
 rakennustyömaan kosteudenhallintasuunnitelma 
 märkätila-asentajan kelpoisuus (sertifoitu) 
 tarkastusasiakirjan yhteenveto 

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet 
Työnaikaiset laadunvalvontakokeet ja mittaukset 
Tehdasvalmisteisten elementtien laadunvarmistaminen (esim. putkielementit) 
Työmaalla tehtävät mittaukset: lämpimän käyttöveden lämpötila (+55/65 °C), putkistojen painekokeet, 
viemärit/videokuvaus, toimintakokeet 
Muut tarkastukset: kaukolämpö, väestösuoja, sähkö 
 
5 TYÖMAAJÄRJESTELYT 
 
Työmaasuunnitelma 

 työnaikaiset poistumistiet ja opasteet, sammuttimet 
 työmaa-alueiden palo-osastointi (asukasturvallisuus), pelastusreitit, paloturvallisuussuunnitelma 
 työmaan erottaminen (palo-osastointi/iv-kanavat) käytössä olevista tiloista 
 tupakointi työmaalla 
 porrashuoneiden suojaus / työmaakäyttö (suojausmateriaalit) 
 työmaan kulkureitit ulkona / sisällä / ullakolle / muihin tiloihin 
 työmaahissi / nostimet 
 työmaan sosiaalitilat / tsto tilat 
 työmaan aitaukset 
 piha-alueen työmaakäyttö / varastointialueet 
 katualueen käyttö / vuokraus 
 rakenteiden ja rakennusmateriaalien suojaus 
 jätehuolto, työmaan siisteys ympäristöön 
 rakentamisen ympäristövaikutukset ( tärinä, melu, pöly) 

Tulityöluvat 
Työmaan työskentelyajat / ilmoitukset naapurikiinteistöille, oman kiinteistön käyttäjille 
Työmaataulu 
Suojaukset: kanavat, lattiakaivot, pihakaivot 
Purkutyöt 

 purkusuunnitelma 
 asbestikartoitus 
 asbestipurku-urakoitsija, purkutöistä vastaava työnjohtaja 
 tuentasuunnitelma, rakenteiden väliaikaiset tuennat 

 
6 SUUNNITELMAT 
 
Käydään läpi tarpeellisessa laajuudessa huomioiden mitä piirustuksia viranomaisille toimitettaessa on 
sovittu 

 hormien rakenne / avattavuus / vuodonilmaisu 
 jakotukkien / liittimien sijainti ja huoltoluukut 
 märkätilojen lattioiden läpiviennit (kaikki putket) 
 kiinteistön hulevesien nykytilanne (mahdollinen hulevesimaksu) 
 viemäreiden ääneneristys 
 palokatkoläpiviennit 
 sähkökaapelit 
 vanhat esiin tulevat läpiviennit 
 huoneistosaunat 

 
7 KATSELMUKSET 
 
Viranomaiskatselmukset ja tarkastukset, tehtävänjako rakennuttajan ja viranomaisten kesken sekä tar-
kastusten ja katselmusten kirjaaminen 
Mallikatselmukset 



   
Työnaikaiset poikkeamat/menettelytavat 
 
8 MUUT ASIAT 
 
9 LAADUNVARMISTUSSELVITYKSEN TARVE 
 
10 JATKOTOIMENPITEET 
 
Seuraavat katselmukset sekä loppukatselmuksen edellytykset 

 toteutusta vastaavat käsitellyt kvv- suunnitelmat 
 tarkastusasiakirja asianmukaisin varmennusmerkinnöin 

 
11 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Rakennuttaja sitoutuu noudattamaan tässä aloituskokouksessa sovittuja periaatteita hankkeen toteutta-
misessa. 
 
Pöytäkirjan allekirjoittavat rakennusvalvontaviranomainen sekä rakennuttajan valtuuttama edustaja. Pöy-
täkirja jaetaan kokouksiin osallistuneille sekä kaikille hankkeeseen osallistuville. 


