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OHJE LOPPUKATSELMUSTA VARTEN  
 
  

Maankäyttö- ja rakennuslaki 153 §: Loppukatselmus 
 
Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin rakennusvalvontaviran-
omainen on hyväksynyt sen loppukatselmuksessa käyttöön otettavaksi.  
 
Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun rakennushankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut rakennusvalvonta-
viranomaiselle, että:  
 

1. Rakennustyö on saatettu loppuun rakennusluvan sekä rakentamista koskevien säännösten ja  
määräysten mukaisesti.  

2. Rakennusvalvontaviranomaisen määräämät katselmukset ja tarkastukset sekä niissä vaaditut  
3. toimenpiteet on tehty.  
4. Muuhun lakiin perustuvat ja rakennuksen käyttöturvallisuuteen olennaisesti vaikuttavat tarkas-

tukset ja niissä vaaditut toimenpiteet on tehty.  
5. Rakennustyön tarkastusasiakirjaan on tehty edellytetyt merkinnät ja tarkastusasiakirjan yhteen-

veto on toimitettu rakennusvalvontaviranomaiselle.  
6. Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on laadittava, on riittävässä laajuudessa valmis 

ja toimitettavissa rakennuksen omistajalle.  
7. Ympäristönsuojelulain mukainen lupa, jos sellaista tarvitaan rakennuksen käyttötarkoituksen mu-

kaiseen toimintaan, on saanut lainvoiman.  
 
Rakennusvalvontaviranomainen laatii loppukatselmuksesta pöytäkirjan. Jossa katselmuksen toimittanut 
viranhaltijan toteaa hankeen valmiiksi ja hyväksytyksi käyttöön otettavaksi. Sekä määrää tarvittaessa 
tarvittavat toimenpiteet ja määräajasta epäkohdan tai virheen poistamiseksi tai korjaamiseksi.  
 
Katselmuksen toimittava viranhaltija selvittää, ovatko tiettyyn rakennustyövaiheeseen kuuluvat toimen-
piteet, tarkastukset ja selvitykset sekä havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimen-
piteet tehdyt. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan on ol-
tava läsnä katselmuksessa. Suunnittelijoiden ja erityisalan työnjohtajien on oltava läsnä katselmuksessa, 
jos heidän asiantuntemustaan tarvitaan jonkin katselmukseen liittyvän asian selvittämisessä.  
 
Katselmus voidaan toimittaa pysyväisluonteiseen asumiseen käytetyissä tiloissa vain, jos se on välttä-
mätöntä katselmuksen kohteena olevan asian selvittämiseksi.  
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmuksen toimittamista myönnetyn luvan voi- 
massaoloaikana.  
 

OSITTAINEN LOPPUKATSELMUS  

 
Rakennusvalvontaviranomainen voi hyväksyä rakennuksen tai sen osan käyttöön otettavaksi myös osit-
taisessa loppukatselmuksessa. Edellytyksenä hyväksymiselle on, että rakennustyö on vain vähäisiltä 
osin kesken ja että rakennus tai sen osa täyttää loppukatselmukselle tarkoitetut edellytykset ja on turval-
linen, terveellinen ja käyttökelpoinen.  
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Rakennusvalvontaviranomainen laatii osittaisesta loppukatselmuksesta pöytäkirjan. Jossa katselmuk-
sen toimittanut viranhaltijan toteaa loppukatselmuksen tavoin valmistuneen osan käyttöönotettavaksi ja 
ilmoittaa mahdollisista toimenpiteistä ja määräajoista.  
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava loppukatselmusta myönnetyn luvan voimassaoloaikana  
myös silloin, kun rakennus tai sen osa hyväksytään käyttöön otettavaksi osittaisessa loppukatselmuk-
sessa.  
 

KÄYTÄNNÖN ASIOITA KÄYTTÖÖNOTTOON LIITTYEN  

 
Rakennuksen käyttöönotettavan osan on oltava turvallinen, terveellinen ja keskeneräinen osa on oltava 
eriytetty käyttöönotettavasta. Rakennuksen teknisien asioiden vaatimukset määräytyvät tapauskohtai-
sesti hankeen vaatimusten mukaan. Käyttöönotettavassa asuinrakennuksessa on oltava työmaasta ero-
tetut tilat asumiselle, wc ja peseytymismahdollisuus sekä mahdollisuus ruuan valmistamiseen.  
 
Yleisesti turvallisuuden ja terveellisyyden lisäksi on lämpö-, vesi- ja viemärilaitteistot ovat oltava valmiita 
ja sähköasennusten oltava turvallisia, sähköasennusten käyttöönottopöytäkirja on esitettävä rakennus-
valvontaviranomaiselle.  
 
Rakennus tulee varustaa osoitenumerolla, josta annetaan yksityiskohtaiset ohjeet Turun kaupungin ra-
kennusjärjestyksessä.  
 
Ulkopuolinen työmaa-alue on erotettava käyttöönotettavasta piha-alueesta esim. työnaikaisella aidalla.  
Rakennuksen julkisivun tulee vähäisiä viimeistelytöitä lukuun ottamatta olla valmiina ennen rakennuksen 
käyttöön hyväksymistä. Julkisivujen on aina oltava niin valmiina, ettei kosteus tai muu tekijä turmele 
rakenteita.  
 
Yksityishenkilön toimiessa rakennuttajana on esitettävä tosite ilmoituksesta verottajalle.  
 
Myytävien asuntojen valmistuttaessa on esitettävä suorituskyvyttömyysvakuutuksesta todistus.  
 

LOPPUKATSELMUSASIAKIRJA 

 
Ilmoitus loppukatselmuksesta lisätään ePermitiin hankkeen erityissuunnitelmiin.  
 
Turun kaupungin sähköinen asiointipalvelu (ePermit): opaskartta.turku.fi/epermit 
 
Ilmoitus loppukatselmusta varten ja tarkastusasiakirjan yhteenveto 
 
www.turku.fi → Asuminen ja ympäristö 
  → Rakentaminen 
   → Rakentamisen ohjeet ja lomakkeet 
     
Katselmukset (tarkastukset) 
 
 www.turku.fi → Asuminen ja ympäristö 
  → Rakentaminen 
   → Rakentamisen valvonta 
    → Katselmukset (tarkastukset) 
    → Katselmusten (tarkastusten) aluejako 
 
  

https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/ilmoitus_loppukatselmusta_varten_ja_tarkastusasiakirjan_yhteenveto.pdf
https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakentamisen-valvonta/katselmukset-tarkastukset

