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Rakennusvalvonnan rooli

• Valvoa rakentamista yleisen edun kannalta

– Ympäristöön sopivuus

– Turvallisuus

– Terveellisyys

– Määräysten mukaisuus

• Valvoa rakennushankkeeseen ryhtyvän etua

– Hankkeeseen ryhtyvä valitsee pätevät asiantuntijat ja

vastuuhenkilöt

• Antaa puolueetonta opastusta ja neuvontaa



Ennakko-ohjaus avuksi
ennakko-ohjauksessa käytävät asiat

• Kaavan ja määräysten mukaisuus

• Lupa-asiakirjat ja liitteet

• Oikeat suunnittelun lähtötiedot – kartat suunnittelua ja 

rakennuslupaa varten

• Tavoitteena laadukas rakennettu ympäristö

• Suunnittelijat ja vastuuhenkilöt

• on maksutonta, antavat rakennusvalvonnan lupainsinööri 

ja –arkkitehdit

• Varataan p.014-266 0681 tai 014-266 0108 tai

rakennus.valvonta(at)jyvaskyla.fi



Suunnittelun lähtökohtia

• Rakennus tulee suunnitella aina paikkaansa

• Asemakaavamääräyksiä noudattaen

• Maasto-olosuhteet, korkoasemat ottaa huomioon

• Ilmasuunnat ja tilajärjestelyt miettiä

• Näkymät ja luonnon olosuhteet

• Tontille ajo ja piha-alueet suunnitella

• Etäisyys rajoista ja muista rakennuksista



Älä hosu

Varaan suunnitteluun riittävästi aikaa

Suunnittelupöydällä ratkaistaan iso osa hankkeen 

kokonaiskustannuksista sekä

rakennuksen käyttö- ja ylläpitokustannuksista

Hyvin suunniteltu on puoliksi 

tehty



Asemakaavan erityispiirteitä ja 

korttelikohtaista tarkastelua



Rakennuslupaprosessi
• Sähköinen lupakäsittely

• Muista oikeat tiedostomuodot – ja nimet, 

vastuuhenkilöiden hyväksyminen (pää- ja 

rakennussuunnittelija)

• Lupakäsittely vie aikaa- hae lupaa ajoissa!

• rakennustöiden aloittaminen vasta aloituskokouksen

jälkeen, muista paikan merkintä

(korkeusasemakatselmus)

• Erityissuunnitelmat kuntoon (lvi- ja rakennesuunnitelmat 

sähköiseen asiointiin)



Työnjohtajan tehtävät

• Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että rakennustyö 

suoritetaan hyväksyttyjen suunnitelmien, lain ja 

määräysten mukaisesti.

• Älä ohita työnjohtajaa tai anna hänen laiminlyödä 

tarkastus- ja/tai valvontavelvollisuuksistaan!

• Tarkastusasiakirja- täsmällinen täyttäminen on

rakentajan etu ja turva

• Vaadi työnjohtajilta sen täyttämistä



Käyttöönotto- osittainen loppukatselmus, ensin lvi-

loppukatselmus

Kaikki valmista- loppukatselmus

Valmis koti



Kysyvä ei tieltä eksy

• Rakennusvalvonnan puhelinpalvelu maanantaisin ja 

torstaisin klo 9-11

• P.014-266 0680 ja 014-266 0682

• Ennakko-ohjaus tilataan p.014-266 0681 tai 

rakennus.valvonta(at)jyvaskyla.fi

• Lisäksi voi asioida Palvelupiste Hannikaisessa 

os. Hannikaisenkatu 17, 

palvelupistehannikainen(at)jyvaskyla.fi

• Paikan merkintä ja sijaintikatselmus tilataan Palvelupiste 

Hannikaisesta



Lisätietoja

• Sähköinen lupahakemus https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit

• Rakennuslupaan liittyviä lomakkeita saa sähköisessä 

muodossa https://www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/ohjeet-

ja-lomakkeet/rakennusvalvonnan-lomakkeet

• Lisätietoja https://www.jyvaskyla.fi/rakentaminen

https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit
https://www.jyvaskyla.fi/rakentaminen/ohjeet-ja-lomakkeet/rakennusvalvonnan-lomakkeet
https://www.jyvaskyla.fi/rakentaminen

