
SASTAMALAN KAUPUNKI ALOITUSKOKOUS / PÖYTÄKIRJA 
Aarnontie 2 
38200 SASTAMALA 

Rakennusvalvonta  paikka ja aika:         
   lupa n:o  

 
 
1. RAKENNUSPAIKKA 
 

kaupunginosa / kortteli / tontti   ______________________________________________________ 

osoite  ________________________________________________________________________ 
 
2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 
______________________________________   ________________________________________ 
puheenjohtaja      sihteeri 
muut osallistujat  ________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 
3. RAKENNUSHANKKEEN OSAPUOLET   
 

rakennuttaja  ________________________________________________________  
pääsuunnittelija ________________________________________________________ 
ARK-suunnittelija ________________________________________________________ 
rakennesuunnittelija ________________________________________________________ 
pohjarak.suunnittelija ________________________________________________________ 
kvv-suunnittelija ________________________________________________________ 
iv-suunnittelija ________________________________________________________ 
sähkösuunnittelija ________________________________________________________ 
vastaava työnjohtaja ________________________________________________________ 
kvv-työnjohtaja ________________________________________________________ 
iv-työnjohtaja  ________________________________________________________ 
kosteudenhallintakoordinaattori  ________________________________________________________ 
rakennusurakoitsija ________________________________________________________ 
putkiurakoitsija ________________________________________________________ 
iv-urakoitsija  ________________________________________________________ 
sähköurakoitsija ________________________________________________________ 
muita (esim. talopaketin toim.) ________________________________________________________ 
  ________________________________________________________ 
 
 
4. LUVAN EHTOJEN LÄPIKÄYNTI / EHTOJEN TOTEUTUMATILANNE 
 
Luvan ehdot on kirjattu luvan päätöspöytäkirjan kohtaan ” PÄÄTÖS ” 
 

Työnjohtajailmoitukset: 
 
 _  vastaava työnjohtaja     _  kvv-työnjohtaja            _  iv-työnjohtaja 
 
todettiin:  ______________________________________________________________________ 
 
Erityissuunnitelmat: 
 
_  pohjarak.suunnitelma    _  rakennesuunnitelma     _  vv-suunnitelma         _ iv-suunnitelma 
 
todettiin:  ___________________________________________________________________ 



Katselmukset: 
 
_   aloituskokous               _   pohjakatselmus           _   sijainnin merkintä     _   rakennekatselmus      
_   sijaintikatselmus          _   LVI-katselmus             _   hormikatselmus        _   käyttöönottokatselmus 
_   loppukatselmus 
 
todettiin:  ____________________________________________________________________________ 
   
Muut ehdot: 
 _____________________________________________________________________________ 
 
 
5. RAKENNUSVAIHEIDEN VASTUUHENKILÖT / TARKASTUSASIAKIRJAT  
 
Työnjohtajat toimivat vastuualueidensa vastuuhenkilöinä, suorittavat vastuualueidensa työvaihetarkastuk-
set ja tekevät niistä merkinnät tarkastusasiakirjoihin. 
Työnjohtajat luovuttavat kopion vastuualueidensa tarkastusasiakirjoista loppukatselmuksessa rakennusval-
vontaviranomaiselle. 
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laadinnan vastuuhenkilönä on  __________________________ 
Rakennustyössä käytettävä CE-merkittyjä rakennustuotteita. 
 
 
6. RAKENNUSPAIKKA JA TYÖMAAJÄRJESTELYT 
 

- rakennuksen korkeusasemasta todettiin:   ____________________________________________ 
- puustosta todettiin:   ___________________________________________________________ 
- maanrakennustöistä tontin rajoilla todettiin:   _________________________________________ 

 __________________________________________________________________________ 
-    naapurikiinteistöjen katselmuksista todettiin:  _________________________________________ 
-    räjäytystyöilmoitus poliisille:   ____________________________________________________ 
-    työmaan ja katualueen aitaamisesta todettiin:  _________________________________________ 
-    ympäristön suojaaminen ( pöly, puut ym. ):     _________________________________________ 
-    tiealueen tilapäiset liikennejärjestelyt   __________________________________________________ 
-    pilaantuneet maamassat:  ________________________________________________________ 
-    rakennustuotteiden varastointi / suojaukset toteutetaan hyvää rakennustapaa noudattaen. 
-    rakennusjätteen määrä pyritään minimoimaan ja syntyvä jäte lajitellaan. 
 
7. TYÖTURVALLISUUS 
 
- vastuut: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

 
8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Puheenjohtaja kiitti osanottajia, toivotti onnea rakennushankkeelle ja päätti kokouksen. 
 
9.   PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA JAKELU  
 
___________________________________ __________________________________ 
sihteeri    rakennuttaja 
___________________________________ __________________________________ 
vastaava työnjohtaja   puheenjohtaja 
 
Yksi allekirjoitettu pöytäkirja toimitetaan rakennusvalvontayksikön arkistoon ja toinen allekirjoitettu pöy-
täkirja liitetään rakennuttajan rakennuslupa-asiakirjojen yhteyteen. Muille osallistujille kopiot.     


