
MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUUTOS 41/2014
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS KANTAVISTA RAKENTEISTA 477/2014

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS POHJARAKENTEISTA 465/2014
SÄHKÖINEN ASIOINTI - LUPAPISTE

RAKENNUSTYÖMAAN
VALVONTAKÄYTÄNTÖJEN MUUTOKSIA

TIETOPÄIVÄ 3.3.2015, HELSINKI

Pasi Timo
Tarkastuspäällikkö vs.
Vantaan kaupunki
Rakennusvalvonta



Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014

Työnjohtajan hyväksymistä koskeva hakemus
• Rakennushankkeeseen ryhtyvä hakee vastaavan työnjohtajan

hyväksymistä.
• Vastaavaa työnjohtajaa koskevaan hakemukseen on liitettävä kirjallinen

ilmoitus, jossa työnjohtaja sitoutuu vastuuvelvollisena johtamaan
rakennustyötä.

• Sama koskee erityisalojen vastaavia työnjohtajia
Sähköinen työnjohtajan hakemusmenettely tulossa käyttöön
lähiaikoina! www.lupapiste.fi
• Vastaava työnjohtaja tai suunnittelija luo lupapisteeseen oman käyttäjäprofiilin ja

tallentaa profiiliin oman koulutustodistuksen, cv:n ja mahdolliset muut liitteet.
• Liitteet ja tiedot tarvitsee viedä järjestelmään vain kertaalleen, jonka jälkeen ne ovat

käytettävissä kaikissa lupapiste -kaupungeissa.
• Työnjohtaja tai suunnittelija hakee omaan käyttäjäprofiiliinsa tallentamansa tiedot ko.

luvalle.
• Lupapisteeseen muodostuu historiatieto niistä työnjohtajan/suunnittelijan hankkeista,

joihin hänet on lupapiste –kaupungeissa kelpoiseksi todettu.
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Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014

Viranomaiskatselmukset
Rakennusluvassa määrättäviä katselmuksia voivat olla

• Rakennuksen paikan merkitseminen
• Sijaintikatselmus
• Pohjakatselmus
• Rakennekatselmus
• Lämpölaitteiden katselmus
• Vesilaitteiden katselmus

(= Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden katselmus)

• Ilmanvaihtolaitteiden katselmus
• Loppukatselmus
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Katselmuksia voidaan toimittaa vaiheittain tai niitä voidaan yhdistää
rakennusvalvontaviranomaisen tekemän harkinnan mukaan.



Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014

Viranomaiskatselmuksilla läsnä olevat
• Rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja
• Vastaava työnjohtaja
• Yleensä myös kyseisen erityisalan vastaava työnjohtaja

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan ja vastaavan
työnjohtajan on oltava läsnä katselmuksilla.

Rakennushankkeeseen ryhtyvä ilmoittaa kirjallisesti, esimerkiksi
aloituskokouspöytäkirjaan tehtävällä kirjauksella tai erillisellä
valtakirjalla, häntä katselmuksissa edustavat henkilöt.
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Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 41/2014

Loppukatselmus

Perustuu rakennushankkeeseen ryhtyvän ilmoitukseen
Mrl 153 §: ”Loppukatselmus voidaan toimittaa, kun
rakennushankkeeseen ryhtyvä on ilmoittanut
rakennusvalvontaviranomaiselle, että:…”

• Kirjallinen ilmoituslomake
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MRL 153 §:n mukainen ilmoitus ja
tarkastusasiakirjan yhteenveto
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MRL 153 §:n mukainen ilmoitus ja
tarkastusasiakirjan yhteenveto
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MRL 153 §:n mukainen ilmoitus ja
tarkastusasiakirjan yhteenveto
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MRL 153 §:n mukainen ilmoitus ja
tarkastusasiakirjan yhteenveto
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MRL 153 §:n mukainen ilmoitus ja
tarkastusasiakirjan yhteenveto
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Rakennushankkeeseen ryhtyvä
• Huolehtii,  että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä

myönnetyn luvan mukaisesti. Asettaa  rakennushankkeen laatutavoitteet (minimilaatutaso mrl 117 §),
pääsuunnittelijan avustamana .

• Hankkii ja nimeää rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt ja hakee vastaavan työnjohtajan hyväksymistä.
• Huolehtii, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön tarkastusasiakirjaa.

Rakennusvaiheiden vastuuhenkilöt
Rakennushankkeeseen ryhtyvän hankkimat
rakennusvaiheiden asiantuntijat.
• Ohjaa säädösten ja rakennushankkeeseen ryhtyvän

rakentamiselle asettamien vaatimusten ja laadun
toteutumista.

• Johtaa rakennusvaiheen teknistä tarkastamista
siten, että rakentamiselle mrl 117 §:ssä asetettujen
vaatimusten täyttyminen voidaan todeta.

Vastaava työnjohtaja
Rakennushankkeeseen ryhtyvän hakema ja
rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä.
• Johtaa rakennustyötä ja vastaa rakennustyön

kokonaisuudesta ja laadusta.
• Huolehtii, että rakennustyö tehdään myönnetyn

luvan, rakentamista koskevien säännösten ja
määräysten sekä hyvän rakennustavan mukaisesti.

• Vastaa tarkastusasiakirjan ylläpitämisestä.

Työvaiheiden tarkastajat
Rakennusvaiheen vastuuhenkilön hyväksymiä, joilla
tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä
asiantuntemus ja ammattitaito.
• Tarkastaa, että työvaiheen toteutus on

suunnitteluasiakirjojen, asennus- ja työohjeiden,
kosteudenhallintasuunnitelman ja hyvän
rakentamistavan mukainen.

Työvaiheiden suorittajat
Ammattihenkilöitä, joilla tehtäviensä vaativuus
huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja
ammattitaito.
• Toteuttaa työvaiheen suunnitteluasiakirjojen,

asennus- ja työohjeiden,
kosteudenhallintasuunnitelman ja hyvän
rakentamistavan mukaisesti.Va
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Rakennustyön tarkastusasiakirja ja rakennustyön laadun varmistus

Laadun ohjaus Laadun toteutus
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Kantavien rakenteiden suunnittelu
Ympäristöministeriön asetus kantavista rakenteista ja eurokoodit

pksrava –tulkintoja

www.pksrav
a.fi

www.pksrava.fi
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