
 Rakennusvalvonta 28.5.2015 

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

 
LVI- Aloituskokous 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 121 § 1 momentti 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 74 § 1 momentti 
Aloituskokous pvm:llä kohta 10 
 
Koollekutsuja laatii tämän asialistan pohjalta alustavan pöytäkirjan lvi-aloituskokoukseen vähintään kah-
tena kappaleena. 
 

ASIALISTA 
 
1 JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
Puheenjohtajana toimii rakennusvalvonnan edustaja. 
Rakennuttaja tai hänen valtuuttamansa edustaja toimii sihteerinä. 
Läsnäolijat 
Pöytäkirjan jakelu ja allekirjoittaminen 
 
2 KOOLLEKUTSUMINEN 
 
Rakennuttaja on kutsunut kokouksen koolle 

 kutsuja 
 paikka ja ajankohta 
 kutsutut 

 
3 RAKENNUSHANKE 
 
Osoite, rakennuspaikka, lupatunnus 
Rakennustyömaan työmaatilanne 
 
4 RAKENNUSLUPA, HANKE JA SEN ERITYISPIIRTEET 
 
Lupaehdot, muut lupaehdot, poikkeukset 
 
5 SUUNNITTELIJAT JA SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUS 
 
Ilmanvaihto, kvv, lämmitys, muu talotekniikka 
LVI-alan kokonaisuudesta vastaava suunnittelija 
Pääsuunnittelija, rakennesuunnittelija 
 
6 VASTUULLISET TYÖNJOHTAJAT 
 
Vastaava työnjohtaja, kvv, iv, muu erityisalan työnjohtaja 
 
7 TOTEUTUSORGANISAATIO 
 
Rakennuttaja, pääurakoitsija, iv-urakoitsija, kvv- urakoitsija, muut urakoitsijat. 
Urakoitsijoiden rakennuttajan hyväksymät aliurakoitsijat. 
Rakennuttajan erillishankinnat. Urakoitsijoiden sopimussuhteet 
 
8 VALVONTAORGANISAATIO 
 
Rakennuttajan valvonnan järjestely ja vastuuhenkilöt. 
Suunnittelijoiden suorittamat tarkastukset 



   
9 LAADUNVARMISTAMINEN 
 
Yritysten laatujärjestelmät, aiotut tarkastukset ja tarkastusasiakirjan käyttö, laadunvarmistuksen kirjaa-
minen, laadunvarmistussuunnitelman tarve. 
 
Materiaalien ja osien sekä laitteiden tuotetietojen keruu siten, että niiden perusteella on mahdollista teh-
dä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeet myös lvi-hankintojen osuudelta. 
Käyttö- ja huolto-ohjeiden lvi-osuuden vastuuhenkilö. 
 
10 KVV- JA IV-SUUNNITELMAT 
 
Käydään läpi tarpeellisessa laajuudessa huomioiden mitä piirustuksia viranomaisille toimitettaessa on 
sovittu. Käytetään apuna tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisten laatimaa erillistä tarkistuslistaa. 
 
11 TYÖVAIHETARKASTUKSET 
 
Hankkeen keskeiset rakennusvaiheet ja niiden vastuuhenkilöt sekä työvaiheiden tarkastusten toimittajien 
kirjaaminen LVI-asennusten osalta. 
 
12 VIRANOMAISKATSELMUKSET 
 
Viranomaiskatselmukset ja tarkastukset, tehtäväjako rakennuttajan ja viranomaisten kesken sekä tarkas-
tusten ja katselmusten kirjaaminen. 
Mallikatselmukset. 
Työn aikaiset poikkeamiset/menettelytavat. 
 
13 MUU LAADUNVARMISTUS 
 
14 ESILLE OTETUT RISKILLISET TYÖVAIHEET 
 
15 LAADUNVARMISTUSSELVITYKSEN TARVE 
 
16 MUUT ASIAT 
 
17 JATKOTOIMENPITEET 
 
Seurantakokouksen tarve, seuraavat katselmukset sekä kvv- ja iv-loppukatselmusten toimittaminen en-
nen kohteen käyttöönottoa ja edellytykset em. katselmusten toimittamiseen. 
 
18 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Rakennuttaja sitoutuu noudattamaan tässä lvi-aloituskokouksessa sovittuja periaatteita hankkeen toteut-
tamisessa. Tämä periaate kirjataan myös varsinaiseen pöytäkirjaan. 
Pöytäkirjassa esitetään selvästi keskeneräisten asioiden osalta vastuuhenkilö ja aika mihin mennessä 
ko. asia on selvitetty. 
 
Pöytäkirjan allekirjoittavat rakennusvalvontaviranomainen sekä rakennuttajan valtuuttama edustaja. Pöy-
täkirja jaetaan kokoukseen osallistuneille sekä kaikille hankkeeseen osallis-tuville esimerkiksi työmaako-
kouspöytäkirjan 


