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KOKOUKSEN 
JÄRJESTÄY-
TYMINEN JA 
OSALLITUJAT 

Paikka 
 

Päivämäärä ja aika 

___ / ___   20___ klo _____ 

Rakennusvalvontaviranomainen / puheenjohtaja 

 
Rakennustyön vastaava työnjohtaja / sihteeri 

 
Muut osallistujat 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

RAKENNUS-
PAIKAN TIEDOT 

Rakennushanke 

 
Lupanumero 

 
Luvan lainvoimaisuus 

 
Kiinteistötunnus 

Osoite 

 
Postinumero Postitoimipaikka 

RAKENNUS-
HANKKEEN 
OSAPUOLET 

SUUNNITTELU 

ARK-suunnittelija 

 
Pääsuunnittelija 

 
Rakennussuunnittelija 

 
Rakennesuunnittelija 

 
Muu erityisalan suunnittelija, mikä 

 
TYÖNJOHTO 

Vastaava työnjohtaja 

 
Muu erityisalan työnjohtaja, mikä 

 
RAKENTAMINEN 

Rakennushankkeeseen ryhtyvä 

 
Päätoteuttaja / rakennuttaja 

 
Maanrakennustyöt 

 
Perustustyöt 

 
Elementti / tehdastoimittaja 

 
Runko- ja vesikattotyöt 

 
LVI-työt 

 
Sähkötyöt 

 
Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmän työt 

 
SUUNNITTELU-
TILANNE 

Rakennesuunnitelmat 

 
LVI-suunnitelmat 

 
Sähkösuunnitelmat 

 
Muut erityissuunnitelmat, mitkä 

 
 

  

http://www.lemi.fi/


                   LEMIN KUNTA  ALOITUSKOKOUSPÖYTÄKIRJA 

                Rakennusvalvonta 
 
 

Osoite  Sähköpostiosoite www.sivut  Y-tunnus 

 

Toukkalantie 5  etunimi.sukunimi@lemi.fi www.lemi.fi  0162576-6 

54710 LEMI 

 

RAKENNUS-
VAIHEIDEN 
VASTUU-
HENKILÖT / 
TARKASTUS-
ASIAKIRJAT 

Työnjohtajat toimivat vastuualueidensa vastuuhenkilöinä, suorittavat 
vastuualueidensa työvaihetarkastukset ja tekevät niistä merkinnät 
tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirja luovutetaan rakennusvalvontaviranomaiselle 
arkistoitavaksi käyttöönottokatselmuksessa kopiona ja loppukatselmuksessa 
alkuperäisenä (kopio rakennuttajalle) 

Työturvallisuuskoordinaattori 

 
Työmaasuunnitelman ja turvallisuusasiakirjan laatija 

 
Käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnan vastuuhenkilö on rakennushankkeeseen ryhtyvä. 
Käyttö- ja huolto-ohje tulee olla valmis käyttöönottokatselmuksessa / 
loppukatselmuksessa ja luovutetaan rakennuksen haltijalle. 

Rakennustuotetiedot ja kelpoisuustodistukset (CE-merkintä) sekä talotoimittajan 
tiedot kootaan ja liitetään huolto-ohjeeseen. Vastaava työnjohtaja tarkastaa oman 
osa-alueensa tuotteiden kelpoisuuden ennen asennusta. 

Muut työvaiheiden vastuuhenkilöt 

 
RAKENNUS-
HANKKEESEEN 
RYHTYVÄLLE 
MÄÄRÄTYT VEL-
VOLLISUUDET 

Käytiin läpi rakennuslupapäätös ja sen ehdot. Viranomaisvalvonnassa huomio 
kohdistetaan siihen, että hankkeen toteuttamisesta vastuulliset täyttävät 
maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL §:t 65, 83, 119, 120 c, 121, 133 ja 150) ja 
rakennuslupapäätöksessä sekä aloituskokouksessa heille määrätyt tai muutoin 
kuuluvat velvollisuudet. 

RAKENNUS-
TYÖMAAN 
RISKILLISET 
TYÖVAIHEET 

Riskillisiä työvaiheita rakennustyömaalla voivat olla: 

pohjarakennus / paalutus / massan vaihto, perustaminen, talvirakentaminen, 
kapillaarikatko 300 mm / laatu, salaojat / salaojasoran laatu, radon, routasuojaus / 
alapohjan eristys, kylmäsillat, eristykset, ilmasulut, runkorakenteet / kantavan tai 
jäykistävän betonisen rakenneosan kiinnikkeiden tulee olla ETA-hyväksyttyjä, 
äänieristys, kosteudenhallintasuunnitelma, märkätilat / veden eristeet, 
paloturvallisuus, - osastoinnit / palokatkot / palosuojamaalaukset / savunpoisto, 
suojaetäisyydet, palokaasujen lämpötila, väestönsuojarakenteet, 
maalämpöjärjestelmät, muut lvi-asiat, sähkötyöt, hirsirakennuksen / -rakenteiden 
toimivuus / ominaisuudet 

 

 

RAKENNUS-
PAIKKA JA 
TYÖMAA-
JÄRJESTELYT 

Pääsuunnittelija varmistaa sijainnin ja korkeus-
aseman rakennuspaikalla ennen aloituskokousta 

 

Rakennuspaikalla tiedottaminen, työmaakyltin 
asentaminen 

 

Työturvallisuudessa noudatetaan asetusta 
rakennustyön turvallisuudesta 205 / 2009 

 

Naapurikiinteistöjen katselmukset / räjäytystyöt, 
räjäytysilmoitus poliisille 

 

Varmistetaan, että pintavedet eivät valu 
naapuritontin puolelle 

 

Kaapeli info 0800 12600 

 

 

Purettavat rakennukset 
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Vesimittari / vesimittarin lukema 

 

 

Taukotila, varasto, wc 

 

 

Työmaasuunnitelma työmaalla 

 

 

Kaivutyöt yleisille alueille, töistä ilmoittaminen 

 

 

Tonttiliittymän leveys ja rakentaminen katualueen 
rajaan asti 

 

Puusto säilytetään / suojataan, kaadetaan 

 

 

Työmaan ja katualueen aitaaminen sekä 
ympäristön suojaaminen 

 

Rakennuspaikan jätehuollolle varattu tila 

 

 

RAKENNUSTYÖN 
ALOITTAMISEN 
EDELLYTYKSET 

Aloittamisen edellytykset täyttyvät 

 
Rakennustyö voidaan aloittaa, kun 

 
MUUTA 
HUOMIOITAVAA 

Vaakutukset, urakkasopimukset, naapurien kuuleminen, katselmusten tilaaminen 
 

ALLEKIRJOI-
TUKSET 

Paikka ja päiväys  Rakennushankkeeseen ryhtyvä 

_________________   ___ / ___ 20___ _______________________________ 

   Vastaaja työnjohtaja 

   _______________________________ 

   Rakennusvalvontaviranomainen 

   _______________________________ 
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