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Lukijalle
Tämä pientalorakentajan opas on tarkoitettu ensirakentajille, avuksi oman kodin suunnittelun ja rakentamisen käynnistämiseen ja läpiviemiseen.
Oppaan tarkoitus on tuoda esiin rakennushankkeen vaiheita ja olennaisia asioita joita ei pidä ajattelematta ohittaa. Jos jotakin, niin perheen pesäpaikkaa kannattaa miettiä tarkkaan ja ilman kiirettä. Talot rakennetaan kestämään
vähintään 50 vuotta, nyt pitäisi kyetä näkemään elämää
vuosikymmeniä eteenpäin.
Ensirakentajalla täysin uusia asioita ja käsitteitä on satoja. On erityisen tärkeätä malttaa mielensä niin kauan että
kaikki näkökulmat on tutkittu ja haaveet on ammattilaisten
avulla saatu paperille, vasta sitten on talokauppaan sitoutumisen hetki. Toivottavasti oppaamme auttaa huomaamaan
joitakin tärkeitä asioita ja selvittämään ne sinun kotisi syntyessä.
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Alussa vain unelmia...
Oman kodin suunnitteluun liittyy hyvin henkilökohtaisia toiveita ja unelmia. Koti saa
ja sen tuleekin olla asukkaiden näköinen ja tilaratkaisujen pitää palvella perheen arkea. Kahta samanlaista perhettä ei ole ja tilatarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Asukas on
oman arkensa asiantuntija ja usein rakennushanketta lähestytäänkin ensin tilaratkaisuja tekemällä.
Ennen kuin talomallia tai pohjaratkaisua on pöydällä. Suunnitteluun panostamalla voi itse
päätetty, tulisi ottaa huomioon rakennuspai- asiassa säästää selvää rahaa. Suunnittelukuskan olosuhteet. Rakentaminen suunnitellaan tannukset ovat kuitenkin vain murtoosa hankennen kaikkea rakennuspaikan antamien puit- keen kokonaiskustannuksista. Vanha sanonta
teiden ja lähtökohtien mu”hyvin suunnittelu on puokaan. Hyvällä ja ammattitailiksi tehty” pitää paikkansa.
lik
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Ammattitaitoisten suunnitteAm
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toiveet ja rakennuspaikan
lijoiden mukaan ottaminen
lijo
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edellytykset loksahtavat kohheti hankkeen alkuvaiheessa
he
puoliksi tehty!
dalleen ja suuremmilta ylläauttaa suunnittelun oikealau
tyksiltä vältytään.
le polulle. Suunnittelun edetessä vuorovaikutteisessa ja
te
Yli 90 prosenttia hankkeen
keskustelevassa hengessä
ke
rakennuskustannuksista sekä merkittävä osa voi lopullinen ratkaisu olla jopa alkuperäistä
käyttö- ja ylläpitokustannuksista ja arjen asu- unelmaa parempi.
mismukavuudesta ratkaistaan suunnittelu4

Kaavatilanne ja lupamenettelyt

Suunnittelutarvealueet ja poikkeuslupa

Jyväskylän kaupungin alueella on sekä asemakaavoitettuja että yleiskaavoitettuja pientalotontteja. Lisäksi on alueita, joilla ei ole kaavaa
ollenkaan. Rakennushankkeen alkumetreillä
tulee tarkistaa kaavatilanne ja sen antamat
puitteet rakentamiselle. Rakennushankkeen
kaavanmukaisuus on lähtökohta rakennusluvan myöntämiselle, ja se tarkastetaan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

Jyväskylässä on myös alueita, jotka on määritelty rakennusjärjestyksessä tai yleiskaavassa on määritelty suunnittelutarvealueiksi.
Näillä alueilla uuden pientalon rakentaminen
edellyttää suunnittelutarveratkaisua. Suunnittelutarveratkaisua haetaan ennen varsinaisen
rakennusluvan hakemista. Suunnittelutarveratkaisussa kaavoittaja arvioi, voiko alueelle rakentaa ja haittaako suunniteltu rakentaminen
alueen kehittymistä tai tulevaisuudessa asemakaavan laatimista.

Asema- ja yleiskaavat määräävät pientaloalueen rakentumista yhtenäiseksi ja edistävät hyvän rakennetun ympäristön syntymistä.
Kaavamääräykset ovat kaikille rakentajille korttelikohtaisesti samat ja niiden noudattaminen
koskee kaikkia.

Mikäli rakentaminen ei ole kaavamääräysten
mukaista, voidaan asia ratkaista poikkeamispäätöksellä. Joissakin tapauksissa tontti tai
rakennuspaikka ei kaavamääräyksen mukaan
ole pientalotontti. Tällöin arvioidaan, onko
haettu rakentaminen ja sen määrä ylipäätään
mahdollinen kyseessä olevalle rakennuspaikalle.

Yleiskaava-alueella määräykset ovat asemakaavoitettuja alueita yleispiirteisempiä. Kaavassa määritetään rakentamisen määrä ja rakennuksien käyttötarkoitus. Asemakaavassa
määritellään usein myös kerrosluku, käytettävät materiaalit, väritys, kattokulma ja rakennuksen sijainti tontilla.

Pientalon rakentaminen ranta-alueelle edellyttää voimassa olevaa ranta-asemakaavaa tai
yleiskaavaa. Mikäli kaavat on laadittu vanhan
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kiinteistöinsinöörit ja siihen on saatavilla lomake kaupungin nettisivuilta osoitteesta

rakennuslain aikana eli ennen vuotta 2000,
edellyttää uuden rakentaminen poikkeuslupaa.

Rakennusjärjestys

Haja-asutusalueella kiinteistötoimitus suoriAsema- ja yleiskaavojen ohella rakentamista tetaan tapauksissa, joissa rakennuspaikka
säätelee kaupungin rakennusjärjestys. Raken- lohkotaan toisesta kiinteistöstä. Rakennuslunusjärjestyksen määräykpaa haettaessa rakennuspaiset täydentävät maankäytkan ei tarvitse välttämättä olla
ka
tö- ja rakennuslakia (MRL)
lo
lohkottu omaksi tilakseen. RaMRL
ja -asetusta (MRA) sekä
ke
kennuspaikkana voi yhtä lailla
MRA
voimassa olevia asemaol
olla määräala. RakennuslupaRakennusjärjestys
kaavoja ja oikeusvaikutha
hakemuksen liitteenä tulee olla
teisia yleiskaavoja. Laki,
ka
kauppakirja, lainhuutotodistus
asetus, oikeusvaikutteinen
ta
tai vuokrasopimus tai joku muu
yleiskaava, asemakaava sekä Suomen raken- vastaava todistus, josta ilmenee, että luvan hatamismääräyskokoelman määräykset menevät kija hallitsee rakennettavaa kiinteistöä.
rakennusjärjestyksen edelle.

Tontin soveltuvuus
Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat rakentamista koskevat tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen tavoitteena on saada aikaan suunnitelmallista ja
paikallisiin oloihin sekä luonnon- ja kulttuuriarvoihin soveltuvaa rakentamista.

Kaavatilanteen ohella rakennuspaikkaan liittyy
myös muita ominaisuuksia, jotka tulisi ottaa
huomioon rakennuspaikkaa valittaessa tai
rakennusta suunniteltaessa. Rakennuspaikan
maasto-olosuhteet määrittelevät kaavassa esitetyn kerroslukumerkinnän ohella soveltuuko
rakennuspaikka yksitasoiselle rakennukselle
vai onko tontille rakennettava rinteeseen soveltuva rakennus.

Kaupungin rakennusjärjestyksessä on määritelty hankkeiden luvanvaraisuus, lupatyypit,
rakentamisen määrä sekä rakentamisen muita
tavoitteita. Rakennusjärjestyksessä on annettu
määräyksiä rakentamisesta asemakaava-alueiden ulkopuolella, maaseutualueilla, ranta-alueilla ja muilla erityisalueilla kuten pohjavesialueilla. Rakennusjärjestyksessä määrätään myös
muista terveellisyyteen, turvallisuuteen, viihtyisyyteen liittyvistä kysymyksistä.

Rakennuspaikan ilmansuunnat ja tonttiliittymän sijainti määrittelevät piha-alueiden muodostamista, mutta yhtä lailla rakennuksen sisätilojen järjestelyä. Rakennuksen oleskelutilat
on hyvä sijoittaa siten, että niihin saadaan
luonnonvaloa eri vuodenaikoina. Usein oleskelutilat suunnitellaan länsipuolelle taloa. Makuuhuoneet on hyvä sijoittaa joko pohjois- tai itäpuolelle taloa. Tällöin ne eivät lämpene liikaa
kesäpäivinäkään. Keittiötilat voidaan sijoittaa
etelä- tai länsipuolelle, joskus jopa aamuauringon suuntaan itäpuolelle rakennusta. Huoneista avautuva näkymä ja muut luonnon olosuhteet kannattaa ottaa huomioon rakennuksen
paikkaa ja suuntausta mietittäessä. Myös talviolosuhteet kannattaa miettiä etukäteen. Mihin
kulkuväyliltä kolattava lumi voidaan sijoittaa ja
kuinka laajoja alueita tulee pitää talvikäytössä?

Rakennuspaikka
Rakennuspaikka voi olla oma tai vuokrattu.
Asemakaava-alueella sen tulee olla muodostettu asemakaavan ja tonttijaon mukaiseksi tontiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tonttijako ja lohkominen on tehty. Kaupungin tarjoamat tontit
ovat yleensä asemakaava-alueilla ja valmiiksi
muodostettu tonteiksi. Jos tontin muodostusta
ei ole vielä tehty, tulee kiinteistötoimitus laittaa
vireille viimeistään rakennuslupaa haettaessa.
Kiinteistönmuodostuksen tekevät kaupungin
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lämpökaivon paikkaa mietittäessä tulee ottaa
huomioon etäisyysvaatimukset myös vinoon
porattaessa. Pohjavesialueella maalämpökaivon poraaminen ei välttämättä ole mahdollista. Sitä varten tarvitaan erityiset suunnitelmat
ja niistä pyydetään Keski-Suomen Ely-keskuksen lausunto.

Rakennuksen paikkaa valittaessa tulee ottaa
huomioon etäisyysvaatimukset rakennuspaikan rajoista ja toisista rakennuksista. Nyrkkisääntönä voidaan pitää asemakaava-alueella
neljän metrin etäisyyttä tontin rajoista ja muista rakennuksista. Näistä etäisyysvaatimuksista
on mahdollista poiketa perustellusti esimerkiksi naapurin suostumuksella. Etäisyyden ollessa lyhyempi vaaditaan aina paloturvallisuutta
parantavia ratkaisuja.

Rakennusluvan käsittelyvaiheessa ei edellytetä sopimuksien tekemistä verkostoihin liittymisestä. Liittymishakemus kannattaa kuitenkin
yhtiölle tehdä ennen rakennuslupapäätöstä.
Esimerkiksi Jyväskylän Energia Oy hyväksyy
liittymissopimuksen lopullisesti rakennuslupapäätöksen jälkeen. Liittymissopimus tulee tehdä sen yhtiön kanssa, jonka toiminta-alueella
kiinteistö sijaitsee. Jyväskylän kaupungin alueella on kolme sähköenergian jakeluyhtiötä:
Jyväskylän Energia Oy, Järvi-Suomen Energia
Oy sekä Elenia Oy. Kaukolämmön jake-luyhtiöitä ovat Jyväskylän Energia Oy ja Elenia Oy.
Vesi- ja viemäriverkostoista vastaa pääosin Jyväskylän Energia Oy.

Tulevaisuuden rakentamistarpeet tulisi myös
ennakoida. Mahdollisesti myöhemmin rakennettava autokatos tai -talli, pihavarasto tai piharakennus kannattaa sovittaa tontille alustavasti jo päärakennusta suunniteltaessa.
Päärakennuksen sijainti ja tilaratkaisut sekä
tontin rakennusoikeus ja etäisyysvaatimukset
vaikuttavat talousrakennuksen suunnitteluun.
Erityisesti pienillä asemakaavoitetuilla tonteilla
rakentaminen mutkistuu, mikäli tontin käyttöä
ei ole mietitty jo ensimmäistä rakennusta rakennettaessa.

Kiinteistön velvollisuus liittyä verkostoihin

Myös haja-asutusalueella tulee selvittää liittymismahdollisuudet vesihuoltoverkostoihin. Mikäli rakennettava kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitosten toiminta-alueella, tulee verkostoon
liittyä. Alueella voi vaihtoehtoisesti toimia vesiosuuskunta, joka vastaa vesi- ja viemäriverkostoista.

Asemakaava-alueelle rakennettaessa kiinteistö
tulee liittää vesi-, viemäri- ja hulevesiverkkoon.
Myös kaukolämpöverkkoon on liityttävä, jos
asemakaavassa niin edellytetään. Kauko-lämpöön liittymisvelvoitteesta voi poiketa, mikäli
käytetään uusiutuviin energialähteisiin perustuvaa vähäpäästöistä lämmitysjärjestelmää,
kuten maalämpöä. Maalämpöputken tai -kaivon sijoituskohtaa valitessa tulee ottaa huomioon ministeriön asettamat vähimmäisetäisyydet muun muassa naapurin rajasta, kadusta
sekä muista mahdollisista putkilinjoista. Maa-

Viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla kiinteistön jätevedet on johdettava ja käsiteltävä
niin, ettei aiheudu ympäristön pilaantumisen
vaaraa. Tällöin rakennuslupahakemukseen tulee liittää jätevesien käsittelylomake sekä jätevesisuunnitelma.
Vesi- ja viemäriasioita suunniteltaessa kannattaa hankkeen alkuvaiheessa olla yhteydessä
pätevään suunnittelijaan, joka osaa ottaa huomioon rakennuspaikan olosuhteet ja voimassa
olevat määräykset.
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Luonnosvaiheessa tarkastellaan erilaisia talomalleja ja niiden soveltuvuutta tontille
ja perheen budjettiin. Tässä vaiheessa rakentamisen asiantuntemus korostuu ja
hankkeeseen tulee nimetä pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija vastaa koko hankkeen
suunnittelukokonaisuudesta ja toimii rakentajan luottohenkilönä valintoja tehtäessä.
Rakentamisen ammattilainen pitää hankkeen
oikeilla raiteilla ja toimii rakennuttajan edunvalvojana. Vastuuhenkilön valinnassa kannattaa
käyttää harkintaa. Luottamuksellinen ja keskusteleva ilmapiiri on rakentamisen edetessä
tarpeen, joskus myös luovaa ongelmanratkaisukykyä tarvitaan. Vastuuhenkilö avustaa viranomaisneuvotteluissa ja toimii tarvittaessa
myös yhteyshenkilönä.

Korot kohdilleen
Luonnosvaiheessa suunnitelma sovitetaan ja
muokataan tarkemmin rakennuspaikan korkeus- ja maaperäolosuhteisiin. Rakennuksen
tarkkaa sijaintia harkittaessa tulee ottaa huomioon maaston luonnollinen pinnanmuoto
sekä tien korkeusasema. Rakennuksen tulee
soveltua ja se tulee sovittaa tontin luonnollisiin
korkoasemiin mahdollisimman hyvin. Turhaa
tontin tasausta tai maatäyttöä tulee välttää.
Tontin rajoilla tulee pihapinnan olla olemassa
olevan maanpinnan tasossa. Tämä tarkoittaa,
että rinnetonttia ei voi välttämättä tasoittaa tai
täyttää tasamaatalolle sopivaksi, vaan suunnitelman tulee myötäillä luonnollista maastoa.

Rakennusvalvonta opastaa ja ohjaa rakennushankkeen peruskysymyksissä. Rakennusvalvonnan palveluihin kuuluu maksuton ennakko-ohjaus. Ennakko-ohjauksessa hankkeen
kaavan- ja määräystenmukaisuus tarkistetaan
ja annetaan haluttaessa myös vinkkejä esimerkik-si tilajärjestelyistä, energiaratkaisuista
ja rakennuksen ulkonäöstä. Rakennusvalvonnasta rakentaja saa puolueettomia vastauksia
kysymyksiin sekä vaihtoehtoisen näkökulman
suunnittelun pulmatilanteissa.

Rakennuksen lattiakorko tulisi sovittaa suhteessa naapuritonttien ja tien korkeusasemaan. Lattiatason tulisi olla vähintään 40-50
senttimetriä tien korkoa ylempänä mahdol-
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listen pintavesivalumien takia. Liian korkeallekaan rakennusta ei kannata sijoittaa. Ajoneuvoväylän kaltevuus saa olla 1:8, mikä
tarkoittaa 12,5 senttimetrin nousua yhden
metrin matkalla. Tällöin ajoneuvoväylä on kulkukelpoinen myös talvella sekä hälytysajoneuvolle soveltuva.

Maanrakennustyöt ovat rakennushankkeessa
merkittävä kustannuserä. Maantäyttö, -maanpoisto- tai louhintatarpeet tulee ottaa huomioon kustannusarviossa hankkeen luonnosvaiheessa. Pohjatutkimuksen avulla selviävät
rakennuspaikan perustusolosuhteet ja sopiva
perustustapa. Tutkimuksen yhteydessä tontti
vaaitaan ja tutkimusraportista selviävät tontin
tarkat korkoasemat. Pohjatutkimus tulee olla
tehtynä rakennuslupaa haettaessa. Maaperäolosuhteita voi tarkastella myös tontille kaivettavien koekuoppien avulla. Tällöin kyseessä
on perustamistapaselvitys. Perustamistapaselvitys käy rakennusluvan asiakirjana vain silloin, kun tontilla on avokallio tai kallion pinta on
ohuen perusmaan alla.

Erityisesti asemakaava-alueilla oikean korkoaseman määrittely on jo suunnitteluvaiheessa tärkeää. Tiiviisti rakennetulla omakotitaloalueella suunnitteilla olevan rakennuksen
tulee soveltua naapuritalojen korkeusasemiin.
Suunnitteluvaiheessa kannattaakin tarkistaa
naapurissa rakenteilla olevien tai valmiiden rakennusten korkeusasemat. Rakennusten lattiakorkotiedot saa rakennusvalvonnasta.

Kunnallistekniikan korkeusasemat sekä putkivetojen liittymäkohdat tontilla selviävät Palvelupiste Hannikaisesta tilattavasta karttapaketista. Karttapaketissa on myös esitetty katujen
korkeusasemat, valaisinpylväiden ja muun muassa sähkökaappien paikat. Tätä tietoa tarvitaan erityisesti silloin, kun mietitään tontin
ajoneuvoliittymän paikkaa ja rakennuksen korkeusasemaa.

Suunnitelmissa esitetty korkeusasema tarkistetaan ja hyväksytään rakennushankkeen aloituskokouksessa. Suunnitelmissa esitettyä korkoasemaa on mahdollista tarvittaessa sovittaa
alas- tai ylöspäin 20 senttimetriä. Mikäli korkoaseman muutos on suurempi ja sen katsotaan vaikuttavan naapureiden etuun, asiasta
on kuultava asianosaiset naapurit uudestaan.
Muutos hidastaa rakennustöiden aloittamista.
Korkeusaseman määrittely kannattaa tehdä
tarkasti jo suunnitteluvaiheessa.

Ammattilaisten avulla oikeat ratkaisut
Kaikkea ei tarvitse osata itse. Ensirakenta9

ja on usein ymmällään suunnittelun, käytännön rakentamisen, piirustusvaatimusten ja
lupaprosessin keskellä. Viimeistään rakennushankkeen luonnosvaiheessa tulisi valita
vastuuhenkilöt. Rakennusalan ammattilaisen
tehtävänä on luotsata hanketta eteenpäin,
opastaa oikeisiin ratkaisuihin ja ennen kaikkea
ajatella rakennuttajan etua sekä pitää huolta
siitä, että suunnittelun ja käytännön rakentamisen lopputulos on rakennuttajan toiveiden
mukainen ja laadultaan paras mahdollinen.

suunnittelijan tehtävänä on tarkistaa erityissuunnitelmien yhteensopivuus pääpiirustusten
kanssa. Rakenne-, lvi- ja sähkösuunnitelmien
on oltava riittävät ja eivätkä ne voi olla ristiriidassa rakennussuunnitelmien kanssa. Pääsuunnittelija pitää huolta myös siitä, että rakentamiselle asetetut lait ja määräykset täyttyvät.

Pääsuunnittelijan ohella hankkeeseen on valittava käytännön rakentamisen vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat rakennustyön laadusta ja
su
suorittamisesta rakennusty
Niin ensirakentaja kuin kotyömaalla.
PientalohankViiden euron suutari,
ke
kenut rakennuttajakin on
keessa työnjohtajina toimitekee kuuden
va
vastuussa koko rakennusvat vastaava työnjohtaja,
virheitä
ilm
hankkeesta. Rakennushankilmanvaihtojärjestelmien rake
keeseen ryhtyvän on maankentamisesta ja asennukse
käyttöja
rakennuslain
sesta vastaava iv-työnjohta
mukaan huolehdittava siitä,
taja sekä kiinteistön vesi- ja
että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan viemäriverkoston rakentamisesta ja asennukrakentamista koskevien säännösten ja mää- sesta vastaava kvv-työnjohtaja.
räysten sekä myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on Vastuuhenkilöt kannattaa valita huolella. Pienhuolehdittava siitä, että hänellä on käytössään talohankkeissa pääsuunnittelijana ja vastaavariittävän pätevä henkilöstö hankkeen suunnit- na työnjohtajana saattaa toimia sama henkilö.
teluun ja toteutukseen.
Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja ovat
perheen luottohenkilöitä ja heidän tehtäväPientalohankkeeseen on nimettävä aluksi pää- nään on vastata niihinkin kysymyksiin, jotka rasuunnittelija. Pääsuunnittelijan ohella hank- kennusalan ammattilaisille ovat itsestään selkeen suunnittelussa ovat mukana myös ra- vyyksiä. Vaikka vastuuhenkilöt vievät hanketta
kennussuunnittelija,
rakennesuunnittelija, eteenpäin, tulee rakennushankkeeseen ryhtyilmanvaihtojärjestelmien suunnittelija, viemä- vän pysyä ajan tasalla ja olla tietoinen hankri- ja vesijärjestelmien suunnittelija sekä säh- keen vaiheista ja vastuukysymyksistä.
kösuunnittelija. Pääsuunnittelijana voi toimia
henkilö, jolla on hankkeeseen riittävä koulutus Suunnittelulla säästöä
ja työkokemus. Rakennusvalvonta tarkistaa lu- Ammattitaitoisella suunnittelulla säästetään
pakäsittelyn aikana pääsuunnittelijan ja erityis- selvää rahaa. Hyvä suunnittelija on hintansa
suunnittelijoiden kelpoisuuden. Suomen Ra- arvoinen. Jotta oikeat ratkaisut löydetään, on
kentamismääräyskokoelmassa osassa A2 on suunnitteluun varattava riittävästi aikaa. Tonmääritelty suunnittelijoiden vaadittu koulutus- tin rakentamisolosuhteet, rakentamisen sääntaso eri vaatimustason hankkeissa. 1.9.2014 nökset ja lait, rakennuspaikan kaavatilanne
alkaen suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimuk- ja omat toiveet saattavat muuttaa hankkeen
set on määritelty maankäyttö- ja rakennuslais- muotoa ja mallia. Hankkeen budjetti sanelee
lopullisen ratkaisun. Tämä ei tarkoita kuitensa sekä valtioneuvoston asetuksissa.
kaan tyytymistä kompromissiin tai luopumista
Pääsuunnittelijan tehtävänä on vastata koko omista toiveista. Kun suunnitteluun käytettähankkeen suunnittelukokonaisuudesta. Pää- vissä riittävästi aikaa, ei tule tehtyä äkkinäisiä
10

valintoja, jotka olisi voitu oivaltaa paremminkin. Useimmiten suunnitelmien muuttuessa,
vaihtoehtojen myllerryksessä löytyy aina edellistä parempi ratkaisu. Yhdestä vaihtoehdosta
kiinnipitäminen ei välttämättä takaa parasta
lopputulosta. Ole avoin muutoksille ja valmis
vaihtoehdoille. Suunnittelupöydällä kustannukset pysyvät vielä kurissa. Kun rakentaminen toden teolla alkaa, on vaikeampi muuttaa mieltään ja suunnitelmaa.

sä tapaamisessa käydään läpi rakentamisen
puitteet, määräykset sekä hankekohtaiset kysymykset. Toisessa vaiheessa tarkistetaan piirustukset, niiden merkinnät sekä käydään läpi
lupahakemus ja siihen vaadittavat liitteet ja
asiakirjat.
Rakennusvalvonta antaa myös energiaohjausta. Energiaohjausta antavat rakennusvalvonnan energiamuotoihin ja -ratkaisuihin perehtyneet insinöörit. Energiaohjauksessa
tarkastellaan rakennuksen lämmitysmuotoa ja
sen kustannusvaikutuksia. Energiaohjauksessa otetaan kantaa myös rakennuksen rakenteisiin ja niiden lämpöteknisiin ominaisuuksiin,
mahdolliseen viilennyksen tai varjostuksen
tarpeisiin. Parhaimmillaan rakennuksen kokonaisarkkitehtuuri tukee energiatehokasta rakentamista. Ennakko-ohjauksen ja energiaohjauksen tavoitteena on arkkitehtuuriltaan
laadukas ja ympäristöön sopiva sekä energiataloudellinen rakentaminen.

Rakennusvalvonnan ennakko-ohjauspalvelu
opastaa ja auttaa rakentamisen peruskysymyksissä. Ennakko-ohjauksessa voi vaihtaa
mielipiteitä ja kyseenalaistaa omaa näkökantaansa. Ennakko-ohjauksen tavoitteena on
kaavan, säännösten ja määräysten mukainen
ratkaisu. Yhtä tärkeää on myös toimiva suunnitelma, joka vastaa rakentajan toiveita, ja laadukas rakennus, joka sopii ympäristöönsä. Ennakko-ohjausta rakennusvalvonnassa antavat
rakennusvalvonnan arkkitehdit. Ennakko-ohjaus on yleensä kaksivaiheinen. Ensimmäises11

Oma tupa, oma lupa
Suunnitelmien valmistuttua
valmistutttuaa on aika hankkia rakentamiselle aasianmukaiset
sianmuka
luvat.
Pientalon rakentaminen edellyttää rakennusluvan hakemista kunnan rakennusvalvonnasta. Rakennuslupahakemusta varten on laadittava riittävät suunnitelmat ja toimitettava tarvittavat liitteet. Lupahakemuksen laatiminen käy sujuvasti, kun rakennusvalvonnasta on hankittu etukäteen tietoa asiakirjavaatimuksista, vastuuhenkilöistä ja
rakentamispaikasta.
Usein rakentamisen aloittamisella ja rakennus- piirustusten vaatimukset ovat tiedossa ja suunlupapäätöksellä on jo lupahakemusta jätettä- nitelmien laatiminen käy häneltä rutiinilla.
essä kiire. Lupahakemuksen
oikea sisältö on tässä tapaSSuomen
rakentamismääuksessa erityisen tärkeää.
rä
räyskokoelmassa
määräValitsemalla pätevän
Lupakäsittely venyy useimtä
tään,
että
piirustusten
tulee
suunnittelijan
miten siksi, että asiakirjoja
ol
olla esitystavaltaan selkeät
säästät selvää rahaa!
puuttuu, piirustusten piirusja noudattaa yleisesti käytusmerkinnät ovat puutteeltö
tössä olevaan hyvää piiruslisia tai hakemus on virheeltu
tustapaa. Tällä tarkoitetaan
lisesti täytetty. Aikaa kuluu
vi
viivatyyppejä,
tehosteita,
hukkaan, kun lupahakemusta joudutaan jälki- merkkejä ja symboleita sekä tekstien, piirkäteen täydentämään.
rosten ja nimiön asemointia piirustuslehdelle. Piirroksen mittakaava valitaan kuvattavan
Piirustukset kuntoon
kohteen esittämisen kannalta tarkoituksenSuunnitelmien on oltava merkinnöiltään riitt- mukaiseksi ja piirroksen tulee olla ilmoitetun
tävät ja esitystavaltaan laadukkaat. Suunni- mittakaavan mukainen. Piirustus saa sisältää
telmien laatiminen kannattaa jättää ammat- myös selittävää tekstiä. 1.9.2014 alkaen piirustitaitoiselle suunnittelijalle. Ammattilaisella tusten sisällöstä ja esitystavasta määrätään
12

maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä ympäristöministeriön asetuksessa.

Rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava
piirustusasiakirja on laadittava määrämittaiselle piirustuslehdelle. Toisin sanoen piirustus
pitää olla A4-arkkikoon kerrannainen. Piirustukset on varustettava nimiöin. Nimiö on piirustuslehden tietokenttä, joka sisältää tiedot
rakennuskohteesta, suunnittelijasta ja tämän
tutkinnosta, piirustuksen sisällöstä sekä piirustuksen tunnistetiedot. Suunnittelijatietojen yh-

Piirustuksien tulee olla kooltaa A4-kerranaisia.

Nimiö on piirustuksen tietokenttä.

teydessä tulee olla suunnittelijan allekirjoitus,
päivämäärä ja nimen selvennys sekä yhteystiedot. Piirustukset on tarkoitettu pysyvästi arkistoitaviksi, joten niiden tulee täyttää arkistolain
mukaiset vaatimukset.

Rakennuslupa-asiakirjat
Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Lupahakemus suositellaan tehtävän internetissä rakennusvalvonnan sähköisen asiointipalvelun kaut13

ta. Lupahakemuksen voi jättää käsiteltäväksi
myös paperisena.

Lupaa haettaessa nimetään hankkeen pääsuunnittelija sekä erityissuunnittelijat. Lupakäsittelijä
tarkistaa
suunnittelijoiden
kelpoisuuden lupakäsittelyn yhteydessä. Rakennusvalvonta ylläpitää asiantuntijarekisteriä, johon kirjataan kaikki vastuuhenkilöt, jotka
hakevat lupahankkeiden vastuutehtäviin. Myös
vastaavan työnjohtajan nimeäminen olisi hyvä
tehdä lupahakemusta sisään jätettäessä. Vastaavat työnjohtajat voi myös nimetä lupakäsittelyn aikana.

Lupahakemukseen liitetään pääpiirustukset
aina paperisena. Pääpiirustukset ovat asema-, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset.
Tämän lisäksi tarvitaan myös muita liitteitä ja
asiakirjoja. Pääpiirustusten sisällöstä ja tarvittavista merkinnöistä säädetään ympäristöministeriön asetuksella. Lisäksi rakennuslupahakemukseen on liitettävä leikkauspiirustus
rakennuksen märkätiloista.

Rakennuksesta on esitettävä värityssuunnitelma. Väritys esitetään erillisellä lomakkeella värimalleineen. Lomakkeelle liitetään värikartasta oikea värimalli seinän, ovien, katon, sokkelin
ja vuorilautojen väreistä.

Lupahakemuksen liitteeksi tulee olla selvitys
siitä, että luvan hakija hallitsee rakennettavaa
kiinteistöä. Omistus- tai hallintaselvitys esitetään kauppakirjalla tai lainhuutotodistuksella.
Tämän lisäksi hakemuksen mukana toimitetaan karttapaketti. Karttapaketti tilataan hyvissä ajoin jo suunnittelua varten Palvelupiste
Hannikaisesta. Paketissa on kaavatiedot, kiinteistörekisteriote, katukorot, viemäreiden liittymistiedot sekä tiedot naapureista, joita tulee
kuulla luvan yhteydessä.

Rakennuksen ominaisuustiedoista, muun
muassa pinta-alasta, tilavuudesta, kantavista rakenteista, julkisivumateriaaleista ja
lämmitystavasta kerätään tieto rakennushankeilmoituslomakkeella. Luvan hakija tai
suunnittelija täyttää lomakkeen ja lupaviran14

omainen tarkistettuaan sen syöttää tiedot väestörekisterikeskuksen ylläpitämään tietojärjestelmään. Tietojärjestelmän avulla tiedot
ovat muidenkin viranomaisten käytettävissä. Luvan myöntämisen jälkeen tiedot siirtyvät niin verottajalle kuin maistraattiin. Näiden
tietojen perusteella määräytyy muun muassa
kiinteistövero.

tävä ennen rakennuksen käyttöönottoa. Tällä
varmistetaan, että rakennusaikaiset muutokset, esimerkiksi ikkuna- ja ovimuutokset, huomioidaan laskennallisesti oikein lopullisessa
selvityksessä.
Erillinen pintavesisuunnitelma on toimitettava,
mikäli asemapiirustuksesta ei ole riittävän hyvin esitetty, kuinka tontin pintavedet ohjataan.
Riippuen alueesta pintavedet ohjataan joko
avo-ojiin, imeytetään tontilla tai sadevesiviemäriin. Mikäli rakennuspaikka on hulevesiverkoston toiminta-alueelle, on kiinteistö liitettävä
hulevesiverkostoon.

Lupaa haettaessa tulee ottaa huomioon naapurit. Hakijan tulee kuulla naapureita ja kuulemisesta on liitettävä erillinen selvitys lupahakemukseen. Rakennusvalvonnasta saa valmiin
kaavakkeen naapurin kuulemista varten. Naapureiksi luetaan kaikki viereiset ja vastakkaiset kiinteistöt sekä kulmittain olevat kiinteistöt.
Naapureille esitetään rakennuslupahakemus
sekä rakennussuunnitelmat. Mikäli naapureita
ei tavoiteta henkilökohtaisesti, voi kuulemisen
suorittaa postitse tai sähköpostitse.

Sähköinen asiointipalvelu

Mikäli lupahakemus jätetään sähköisen asiointipalvelun kautta, tarvitsee paperisina toimittaa vain pääpiirustukset, värityssuunnitelma ja
karttapaketti. Luvan hakija voi antaa pääsuunnittelijalleen oikeudet täydentää hakemustaan sähköisestä
sä asiointipalvelussa. Näin
SÄHKÖINEN ASIOINTI
kannattaa toimia varsinkin
ka
https://oma.jyvaskyla.ﬁ
silloin, kun hakijalle itselleen
sil
rakentamisen termit ja käyra
tännöt on vieraita.
tä

Lupahakemukseen on liitettävä selvitys rakennuspaikan pohjaolosuhteista ja sen
edellyttämästä perustamistavasta. Lupakäsittelyssä tarkastellaan myös rakennuksen energiatehokkuutta ja
lämmitysratkaisua. Rakennuksesta on toimitettava energiaselvitys, josta selviää rakennuksen lämmitysjärjestelmä, rakenteet ja niiden
tiiveys sekä ilmanvaihdon kokonaisenergiakulutus. Energiaselvitys pitää sisällään muun muassa selvitysosion, energiatodistuksen sekä
lämpöhäviöiden tasauslaskelman. Kokonaisenergiakulutus esitetään selvityksessä ja todistuksessa E-luvulla. Energiaselvitys on päivitet-

Sähköisen asioinnin etuna on viestinnän vaivattomuus lupaviranomaisen kanssa. Sähköisessä palvelussa luvan kaikki tiedot ovat kaikkien osapuolten nähtävissä. Rakentamisen
aikana työnjohtajat voivat merkitä tekemänsä
tarkastukset sähköiseen palveluun kyseiseen
lupahankkeeseen.
Lupapäätös ja luvan ehdot, vaaditut erityissuunnitelmat, selvitykset ja katselmukset ovat
nähtävissä sähköisessä palvelussa heti luvan
myöntämisen jälkeen. Erityissuunnitelmat eli
rakenne-, vesi- ja viemärisuunnitelmat tulee
toimittaa sähköisessä muodossa ja näin ollen
ne voidaan liittää suoraan tähän palveluun liitetiedostona.Palveluun pääsee kaupungin pääsivulta kohdasta Oma Jyväskylä tai www.jyvaskyla.ﬁ/rakennus/lomakkeet.
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Rakentaminen alkaa...
Maltti on valttia, vaikka kaivuri olisikin jo tontilla. Ensimmäiseksi rakentajan on saatava myönteinen lupapäätös. Lupapäätös yhdessä hyväksymisleimalla varustettujen
piirustusten kanssa antavat oikeuden rakentamiselle.
Rakentamista ei saa aloittaa ilman aloituskokousta. Aloituskokouksessa hyväksytään rakennuksen lopullinen korkeusasema ja käydään
hankkeen kannalta keskeiset asiat läpi. Tonttia
voi raivata, puita kaataa ja pintamaata poistaa
ennen aloituskokousta mutta siitäkin on keskusteltava ensin rakennusvalvonnan kanssa.
Luvatta aloitettu rakennustyö voidaan keskeyttää. Tällöin rakennustyön jatkaminen todennäköisesti viivästyy.

suvaatimusta lupapäätöksen jälkeen. Lupapäätöksen jälkeen on 14 vuorokauden oikaisuaika, jonka puitteissa on mahdollista esittää
päätöksestä oikaisuvaatimus.
Aloittamisoikeus mahdollistaa rakennustöiden aloittamisen aiemmin, heti lupapäätöksen
valmistuttua. Se ei kuitenkaan oikeuta rakennustöiden aloittamista ennen lupapäätöstä tai
aloituskokousta. Aloittamisoikeutta on haettava erikseen ja sille on oltava perusteltu syy.
Lisäksi edellytetään vakuuden tallettamista
kaupungin osoittamalle tilille. Rahasumma palautetaan luvan saatua lainvoiman. Pientalokohteissa vakuus on 2000 euroa.

Jyväskylän rakennusvalvonnassa lupapäätöksen tehnyt lupaviranomainen tekee myös
hankkeen kaikki viranomaiskatselmukset. Rakennuttaja ja vastuuhenkilöt asioivat siis saman henkilön kanssa aloituskokouksesta loppukatselmukseen saakka. Järjestely edistää
tiedonkulkua ja helpottaa asiointia.

Ennen aloituskokouksen ajankohtaa rakennuksen kulmapisteiden tulee olla maastoon
merkittynä. Paikan merkitsemisen suorittaa
kaupungin maankäytön mittauspalvelu. Merkitsemisen ja aloituskokouksen tilaa joko rakennushankkeeseen ryhtyvä tai vastaava
työnjohtaja. Aloituskokouksessa rakennus-

Aloituskokous ja aloittamisoikeus
Aloituskokous voidaan pitää ja rakentamisen
voi aloittaa, kun lupapäätös on lainvoimainen.
Tämä tarkoittaa, ettei luvasta ole jätetty oikai16

hankkeeseen ryhtyvä, vastaava työnjohtaja,
pääsuunnittelija ja lupaviranomainen käyvät
hankkeen vielä kertaalleen läpi sekä tarkistavat suunnitelmissa esitetyn rakennuksen sijainnin ja korkeusaseman soveltuvuuden tontilla.Lisäksi kokouksessa kirjataan suunnittelun
ja rakennustyön keskeiset toimijat, heidän tarkastustehtävänsä sekä viranomaiskatselmukset ja -tarkastukset. Aloituskokouksessa käydään läpi myös hankkeen erityiskysymykset ja
kirjataan niihin liittyvät toimenpiteet tarvittaessa pöytäkirjaan. Mikäli aloituskokouksessa ei
ilmene tarvetta suunnitelmien muuttamiselle,
annetaan lupa rakennustöiden aloittamiseen.

nustyön edetessä ja siihen merkitään rakennusluvassa tai aloituskokouksessa edellytetyt
rakennusvaiheiden tarkastukset. Jyväskylässä
lupaviranomainen ei suorita rakenteisiin liittyviä tarkastuksia työmaalla, vaan ne ovat vastaavien työnjohtajien tehtäviä. Työnjohtajien
on varmistettava allekirjoituksellaan tekemänsä tarkastukset sekä niiden ajankohdat tarkastusasiakirjaan. Tarkastusasiakirjasta selviävät
rakennushankkeen eteneminen sekä rakennustyön valvonta. Tarkastusasiakirja tulee säilyttää osana kiinteistön virallisia asiakirjoja.
Rakennushankkeen loppukatselmuksessa tarkastusasiakirja tarkistetaan ja siitä toimitetaan
yhteenveto rakennusvalvontaan.

Rakennuksen ilmanvaihto-, vesi- ja viemäröintijärjestelmiä koskeva aloituskokous pidetään erillisenä. Tavanomaisissa pientalokohteissa lvi-aloituskokoukseen osallistuvat vain
vastaavat työnjohtajat, rakennushankkeeseen
ryhtyvä ja lvi-suunnittelijat. Lvi-kokouksen pitämisestä tulee olla yhteydessä rakennusvalvontaan.

Erityissuunnitelmat
Rakennus- eli pääpiirustusten ohella rakentamista varten tulee laatia lupapäätöksessä tai
aloituskokouksessa edellytetyt erityissuunnitelmat. Pääsuunnittelijan on rakennushankkeen ajan huolehdittava, että rakennussuunnitelmat ja erityissuunnitelmat muodostavat
kokonaisuuden siten, että rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimuksen täyttävät.

Lupaviranomainen antaa aloituskokouksessa
tarkastusasiakirjan rakennushankkeeseen ryhtyvän ja vastuuhenkilöiden käyttöön. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava,
että tarkastusasiakirjaa täydennetään raken-

Rakennuslupaa haettaessa rakennushankkeen
erityissuunnitelmat eli rakenne-, ilmanvaihto-,
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vesi- ja viemäröintisuunnitelmat ovat useimmi- keen aikana syystä tai toisesta tulee muutosten vielä työn alla. Kaikkia erityisalan suunnit- tarpeita. Muutoksia ei voi tehdä omin päin,
telijoitakaan ei välttämättä ole vielä nimetty. vaan asiasta on oltava yhteydessä rakennusRakennushankkeen edetessä, ennen kysei- valvontaan. Osa pienehköistä muutoksista voiseen rakennusvaiheeseen ryhtymistä, tulee daan hyväksyä muutossuunnitelmina.
suunnittelijoiden olla hyväksyttyinä ja työvaihetta koskevien suunnitelmien valmiina. Esi- Esimerkiksi asemakaavan määräyksistä poikmerkiksi rakennuksen perustusrakenteiden keaminen, rakennuksen käyttötarkoitukseen,
rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin hank- sijaintiin, kokoon tai laajuuteen vaikuttavat
keen rakennesuunnittelija on
muutokset edellyttävät kokona
nimetty ja perustussuunnitelnaan uuden rakennusluvan
ha
mat on toimitettu rakennushakemista. Pääsääntöisesti
Ammattityöt kuuluvat
ai
valvontaan.
aina ennen muutosten tekeammattilaisille!
m
mistä tulee olla yhteydessä
ra
Rakennushankkeeseen ryhrakennusvalvontaan.
tyvän on pidettävä huolta
M
siitä, että rakennustöiden
Muutokset voivat aiheuttaa
t
k
l
t i i tarvetta,
t
edetessä suunnitelmat toimitetaan
rakennuspalo-osastoinnin
uusia poistumistievalvontaan nähtäväksi riittävän ajoissa. Lopul- järjestelyjä tai esimerkiksi pinta-ala- ja huoneliset, toteutuksen mukaiset erityissuunnitelmat tietojen muuttuessa valtion rakennusrekisteriin
toimitetaan loppukatselmukseen mennessä vietävän tiedon päivittämistä. Mikäli suunnitelrakennusvalvontaan. Erityissuunnitelmat toi- mista poiketaan ilman asianmukaista hyväkmitetaan sähköisenä ja ne arkistoidaan lupa- syntää, luvatta tehdyt muutokset huomataan
hankkeen liitteeksi.
rakennuksen käyttöönoton yhteydessä. Tässä vaiheessa omatoimisuus voi aiheuttaa lisäRakennustyönaikaiset muutokset
kustannuksia tai estää jopa rakennuksen käytRakennus tulee toteuttaa hyväksyttyjen suun- töönoton.
nitelmien mukaisesti. Usein rakennushank18

Melkein valmista
Rakentaminen voi tuntua ikuisuusprojektilta. Sitä se ei kuitenkaan ole. Rakennuksen
tulee valmistua luvan voimassaoloaikana. Rakentaminen on aloitettava kolmen vuoden sisällä lupapäätöksestä ja rakennus on saatettava valmiiksi viidessä vuodessa.
Luvan voimassaoloaika kannustaa rakentajaa saamaan rakennushankkeen valmiiksi. Rakennushankkeen aloittamisesta, etenemisestä, ja valmistumista siirtyy tietoa
myös väestötietorekisteriin, verottajalle ja maistraattiin.
massa. Tiedot viedään kyseiselle lupahankkeelle ja kartta-aineistoihin mittauksen jälkeen.
Sijaintikatselmus tulee tilata erikseen Palvelupiste Hannikaisesta.

Katselmukset rakennustyön edetessä
Rakennuslupapäätöksessä määrätään kohteeseen tehtävät katselmukset. Pientalokohteessa
määrättyjä katselmuksia ovat yleensä sijaintikatselmus, lvi-katselmus ja loppukatselmus. Lisäksi kohteessa tulee tehdä rakennusaikaisia
tarkastuksia. Niitä ovat muun muassa pohja-,
rakenne-, hormi- ja palo-osastointitarkastukset.
Jyväskylässä rakennusvalvonta ei suorita edellä mainittuja tarkastuksia, vaan ne ovat vastuutettu vastaavien työnjohtajien tehtäväksi.

Ennen rakennuksen käyttöönottoa on tehtävä
lvi-katselmus. Lvi-katselmuksen tekee rakennusvalvonnan lvi-insinööri vastaavien työnjohtajien kanssa. Lvi-katselmuksessa todetaan,
että rakennuksen lvi-järjestelmät on rakennettu suunnitelmien mukaisesti ja että vastaavat
työnjohtajat ovat suorittaneet heille vastuutetut tarkastukset. Järjestelmien tulee olla myös
täysin valmiit, jotta rakennus voidaan hyväksyä
käyttöönotettavaksi. Lvi-loppukatselmus tulee
tilata rakennusvalvonnasta.

Perustustöiden valmistuttua suoritetaan rakennuksen sijaintikatselmus. Sijaintikatselmuksen
suorittaa kaupungin maankäytön mittapalvelu.
Katselmuksessa saadaan tiedot rakennuksen
tarkasta sijainnista sekä lattiakorosta. Samalla
tarkistetaan, onko rakennus myönnetyn rakennusluvan mukaisessa paikassa ja korkeusase-

Rakennusta käyttöönotettaessa lvi-loppukatselmuksen lisäksi suoritetaan loppukatselmus.
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Osittainen loppukatselmus tehdään varsinaisen loppukatselmuksen sijaan silloin, kun rakennus tai piha-alueet ovat osittain kesken.
Osittaisessa loppukatselmuksessa todetaan,
onko rakennus käyttöönotettavissa ja onko se
toteutettu myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennuksen on oltava siis asumiskelpoinen, turvallinen ja terveellinen. Siellä tulee olla valmiudet
tehdä ruokaa, nukkua sekä peseytyä. Myös ilmanvaihdon tulee toimia käyttöönotettavissa
tiloissa. Lisäksi tarkistetaan, että ulko-alueet
ovat turvallisia ja ettei asukkaille aiheudu vaaraa esimerkiksi putoavasta lumesta tai pihapintojen korkoeroista. Rakennuksessa on oltava osoitenumero, jotta se on paikannettavissa.
Lisäksi kiinteistöllä tulee olla jätehuoltosopimus
tehtynä ja jätteenkeräysastiat paikallaan.

kanssa. Loppukatselmus tilataan rakennusvalvonnasta.

Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
Omakotitalon rakentaminen on usein perheen
suurin yksittäinen investointi. Jotta yllättäviltä
kuluilta ja korjaustarpeilta jatkossa vältytään,
tulee pientaloa huoltaa säännöllisesti. Rakennuksen ylläpito, korjaaminen ja huoltotoimenpiteet on hyvä tehdä ajallaan ja suunnitelmallisesti. Käyttö- ja huolto-ohjeessa määritellään
pientalon huoltotoimenpiteet ja ajankohdat.
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää käyttöja huolto-ohje laatimista. Käyttö- ja huolto-ohje on kiinteistökohtainen asiakirjakokonaisuus.
Siihen on kirjattu rakennuksen suunnittelijat,
rakentamisen vastuuhenkilöt ja toteuttajat sekä
rakennuksen järjestelmät ja rakenteet. Käyttöja huolto-ohjeeseen on koottu myös laitevalmistajien luovuttamat asennus- ja kunnossapito-ohjeet sekä käytettyjen materiaalien tekniset
tiedot ja värikoodit. Käyttö- ja huolto-ohjeessa
määritellään vuosittain tehtävät huollot ja tarkastukset sekä rakenteiden ja järjestelmien
korjaus- ja huoltotyöt. Käyttö- ja huolto-ohje
tarkastetaan loppukatsemuksessa.

Kun rakennustyö on täysin valmis, tehdään loppukatselmus. Loppukatselmuksessa todetaan,
että rakennustyö on saatettu valmiiksi, määrätyt katselmukset ja tarkastukset on tehty ja
edellytetyt suunnitelmat ja selvitykset on toimitettu rakennusvalvontaan. Kun loppukatselmus
on pidetty, päättyvät myös vastaavien työnjohtajien vastuut. Osittaisen ja varsinaisen loppukatselmuksen tekee rakennusvalvonta yhdessä
kiinteistön omistajan ja vastaavan työnjohtajan
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Elämää rakentamisen
jälkeen
H i suunniteltu
Hyvin
it lt ja
j rakennettu
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tt rakennus
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k tää aikaa
ik ja
j voii olla
ll kkotiti useallekin
ll k sukupolvelle. Rakennus ilmentää rakennusajankohtansa tyyliä ja rakentamistapaa. Rakennuksen ylläpidon, korjaamisen ja muutosten kannalta on tärkeää, että rakennuksesta
on olemassa asianmukaiset ja huolella laaditut suunnitelmat. Rakennusluvassa edellytetyt asiakirjat, selvitykset ja suunnitelmat voivat kadota rakennuksen omistajilta
ajan saatossa, mutta rakennusvalvonnan arkistossa ne säilyvät.
Kun rakennuksen omistajat ovat jo useaan pereihin saattaa ajan mittaan joutua palamaan
otteeseen vaihtuneet, aina rakennusaikaista esimerkiksi muutostarpeiden yhteydessä. Ratietoa ei ole suullisesti saatavilla. Suunnitel- kennusvalvonta arkistoi pysyvästi kaikki hymat ovatkin usein ainoa doväksytyt
vä
suunnitelmat, lupakumentti, mitä esimerkiksi
päätökset
pä
ja sen muut liitteet
ARSKA
sekä
rakennuksen rakenneratkaise katselmuspöytäkirjat rahttps://arska.jkl.ﬁ/
kennusvalvonnan
arkistoon.
suista löytyy. Näiden suunke
nitelmien pohjalta rakennusta korjataan, laajennetaan tai
Rakennuslupa-asiakirjat
Ra
ovat
julkisia
ja kuka tahansa voi timuutetaan. Alkujaan hyvin
ju
lata
tehdyt suunnitelmat takaavat
lat ne nähtäväksi rakennussen, että toimenpiteet tehdään rakenteellises- valvonnan arkistosta. Asiakirjoja voidaan myös
ti oikein ja rakennuksen alkuperäistä arkkiteh- kopioida. Asiakirjat tilataan joko erillisellä lotuuria kunnioittaen.
makkeella tai sähköisen internetpalvelu Arskan
kautta. Arska on rakennuspiirustusten myynAsiakirjat arkistoon
tipalvelu, josta kiinteistökohtaisia suunnitelmia
Kaikki rakennuslupa-asiapaperit eli hyväksytyt voi tilata pdf-tiedostona sähköpostiin maksua
suunnitelmat, lupapäätös ja katselmuspöytä- vastaan. Arskassa maksu suoritetaan pankkikirjat, tulisi säilyttää kiinteistöllä. Näihin asiapa- tunnusten avulla.
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Rakennusvalvonnan yhteystiedot
RAKENNUSVALVONNAN PUHELINPALVELU arkisin klo 8.00–11.00
Rakennuslupa-asiat ja katselmukset puh. 014 266 0680
Pientalorakentamisen ennakko-ohjaus puh. 014 266 0681
Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtoasiat puh. 014 266 0682
RAKENNUSVALVONNAN ASIAKASPALVELU arkisin klo 8.00–16.00
(kesä–elokuu klo 8.00–15.00)
Käyntiosoite: Hannikaisenkatu 17, 40100 Jyväskylä
Postiosoite: PL 233, 40101 Jyväskylä
Rakennusmittaustilaukset, sijaintikatselmukset sekä
muita rakentamiseen liittyviä palveluja arkisin klo 8.00–16.00
(kesä–elokuu klo 8.00–15.00)
puh. 014 266 0108 (Palvelupiste Hannikainen)
SÄHKÖINEN ASIOINTIPALVELU
https://oma.jyvaskyla.ﬁ
SÄHKÖINEN ARKISTOPALVELU (rakennuspiirustukset)
https://arska.jkl.ﬁ
PALAUTEPALVELU
https://s-asiointi.jkl.ﬁ/eFeedback
VERKKOSIVUT
http://www.jyvaskyla.ﬁ/rakennus
SÄHKÖPOSTI
rakennus.valvonta@jkl.ﬁ

