
RAKENNUSHANKKEESEEN RYHTYVÄLLE 

Rakennushankkeeseen ryhtyminen voi olla mahdollisesti suurimpia elämäsi aikana kohtaamiasi 
haasteita, niin taloudellisesti kuin vastuullisestikin. Riippumatta siitä, rakennatko uutta vai korjaatko 
vanhaa, on Sinulla rakennushankkeeseen ryhtyvänä suurin vastuu sen onnistumisesta. 
Rakentamisen vaikutukset ulottuvat pitkälle tulevaisuuteen ja vaikuttavat todennäköisesti 
sukupolvien ajan. Hankkeen onnistuneen läpiviennin varmistamiseksi tutustu huolellisesti ja ota 
huomioon seuraavat ohjeet. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvoitteet: 

Maankäyttö- ja rakennuslaki määrää, että rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, 
että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 
sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Rakennushankkeeseen ryhtyvällä on lisäksi oltava hankkeen 
vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava myös siitä, että rakennushankkeessa on 
kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat ja että muillakin rakennushankkeessa 
toimivilla on heidän tehtäviensä vaativuus huomioon otettuna riittävä asiantuntemus ja 
ammattitaito. 

Pääsuunnittelija 

Laki edellyttää, että rakentamisen suunnittelussa on oltava suunnittelun kokonaisuudesta ja 
laadusta vastaava pääsuunnittelija. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee siis jo hankkeen 
aloitusvaiheessa valita rakennushankkeelleen pääsuunnittelija. Pääsuunnittelija on nimettävä 
viimeistään rakennuslupaa haettaessa, mutta pääsuunnittelijan kelpoisuus hankkeeseen on 
suositeltavaa tarkastaa jo hankkeen alkuvaiheessa rakennusvalvonnasta. Pääsuunnittelija tulee 
nimetä hankkeen laajuudesta riippumatta. On erittäin tärkeää ymmärtää, että talo- ja 
huvilavalmistajien rakennussuunnittelijat toimivat erittäin harvoin rakennushankkeen 
pääsuunnittelijana. 

Pääsuunnittelijan on huolehdittava yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa hankkeen 
laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla: 

o hankkeen aikataulusta ja suunnitteluajan riittävyydestä; 
o suunnittelun lähtötietojen kattavuudesta ja ajantasaisuudesta sekä lähtötietojen 

toimittamisesta muille suunnittelijoille; 
o suunnitelmien riittävyydestä; 
o lupa-asiakirjojen ja erityissuunnitelmien ja selvitysten laatimisesta ja toimittamisesta 

rakennusvalvontaviranomaiselle; 
o lupapäätöksen jälkeen suunnitelmiin tehtävien muutosten suunnittelun 

yhteensovittamisesta ja muutosten edellyttämän hyväksynnän tai luvan hakemisesta; 
o suunnittelijoiden vastuunjaosta ja yhteistyöstä sekä suunnittelun yhteensovittamisen 

menettelyistä. 

 Rakennuspaikka 

Varmista, että suunnittelemasi hanke on mahdollista toteuttaa rakennuspaikallesi. Siihen 
vaikuttavat mm. paikalla voimassa olevan asema- tai yleiskaavan määräykset ja kaava-alueen 
ulkopuolella rakennusjärjestys sekä mahdolliset rakentamistapaohjeet. Jos hanke ei ole kaikilta 



osin kaavan tai rakennusjärjestyksen mukainen, ota yhteyttä rakennusvalvontaan ja selvitä 
poikkeamisen hyväksymismahdollisuudet ja niiden vaatimat käsittelyt ja vaikutus hankkeen 
aikatauluun. 

Suunnittelun ennakkoneuvottelu 

Ennen tarkemman suunnittelun aloittamista kannattaa varata aika rakennusvalvontaan yhdessä 
pääsuunnittelijan kanssa.  Ennakkoneuvottelun tarkoituksena on selvittää hankkeesi vaatimat lupa-
asiat, antaa ohjausta ja neuvoja rakennushankkeeseen liittyen, selvittää tarvittavat suunnittelijat 
sekä suunnittelijoille asetettavat kelpoisuusvaatimukset. Ennakkoneuvottelu rakennusvalvonnan 
kanssa luo hyvän perustan hankkeen tarkemmalle suunnittelulle. 

Suunnittelu  

Hyvään suunnitteluun ja asiantuntijoihin kannattaa panostaa. Hyvillä suunnitelmilla on tärkeä rooli 
hankkeen onnistumisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa. On huomattava, että valtaosa 
hankkeen kokonaiskustannuksista määritellään suunnitteluvaiheessa. Ei siis ole yhdentekevää 
kuinka tarkkaan tai yleispiirteisesti suunnittelua tehdään. Suunnittelun tulee olla harkittua ja 
tapahtua rakennuspaikan lähtökohdista. Hyvät suunnitelmat ovat koko hankkeen kulmakivi. 

Aikataulu ja kustannukset 

Laadi yhdessä pääsuunnittelijan ja erityissuunnittelijoiden kanssa hankkeelle realistinen aikataulu 
ja kustannusarvio. Varmistu, että sinulla on käytettävissä riittävät resurssit ja rahoitus työvaiheiden 
toteuttamiseen laatimassanne aikataulussa. Varaa aikaa myös lupakäsittelyille.  

Lupakäsittely 

Toimita lupahakemus tarvittavine liitteineen hyvissä ajoin. Varmista rakennusvalvonnasta 
toimittamiesi dokumenttien riittävyys päätöksen tekoa varten. Huomioi, että rakennusvalvonnan 
mahdollisesti tarvitsemat lausunnot ja kuulemismenettely sekä loma-ajat voivat vaikuttaa 
käsittelyaikaan. Jos sinulla on tarve aloittaa valmistelevia töitä rakennuspaikalla, tiedustele 
menettelytapoja rakennusvalvonnasta lupahakemuksen jättämisen yhteydessä. 

Lupapäätös 

Kun saat lupapäätöksen, lue se huolellisesti ja kiinnitä erityisesti huomiota lupaehtoihin. Varmistu, 
että sinulla on käytettävissä rakennushanketta vastaavan kelpoisuuden omaava vastaava 
työnjohtaja sekä tarvittavat erikoisalojen työnjohtajat. Varmista, että he sitoutuvat hankkeelle 
asetettuihin tavoitteisiin ja tutustuvat rakennuslupapäätöksessä määrättyihin lupaehtoihin. Tee 
ilmoitukset työnjohtajista rakennusvalvontatoimistoon. 

Huolehdi siitä, että rakennuslupaehdoissa edellytetyt erikoisalojen suunnitelmat toimitetaan 
rakennusvalvontaan ennen kyseisten työvaiheiden aloittamista. Kaikissa suunnitelmissa on oltava 
suunnittelijan allekirjoitus. Myös pääsuunnittelijan on kirjattava oma tarkastuksensa kaikkiin 
suunnitelmiin tai niitä koskeviin asiakirjaluetteloihin. 

Rakentamisen aloittaminen 

Ennen rakentamisen aloittamista varmista, että rakennuslupa on lainvoimainen. Ilmoita 
rakennustyön aloittamisesta rakennusvalvontaan.  



Varmista rakennustyön tarkastusasiakirjan avulla, että vastaavat työnjohtajat hoitavat 
velvoitteensa.  

Varmista, että rakennuslupaehdoissa mainitut rakennusvalvonnan katselmukset tulevat ajallaan 
suoritetuiksi. 

Käyttöönotto 

Ennen rakennuksen tai sen osan käyttöönottoa varmista, että tarvittavat dokumentit on laadittu ja 
tarkastukset suoritettu ja rakennusvalvonta on loppu- tai käyttöönottokatselmuksessa hyväksynyt 
tilat käyttöön otettaviksi. Mikäli hankkeessa suoritetaan osaloppukatselmus, huomio 
keskeneräisten töiden tarkastuksesta niiden valmistuttua. 

Lopuksi 

o Rakennusvalvonnan tehtäviin kuuluu ohjata ja neuvoa rakentamiseen liittyvissä 
kysymyksissä, älä siis epäröi kysyä neuvoa jo hankkeen alkuvaiheessa, 

o Hanki pätevät suunnittelijat ja työnjohtajat, 
o Laadi sopimukset niin suunnittelusta, työnjohdosta kuin työvaiheistakin, 
o Hanki tarvittavat vakuutukset, 
o Tiedota naapureita rakennushankkeen alkamisesta ja työnaikaisesta poikkeavasta 

liikenteestä tai melusta, 
o Täydennä käyttö- ja huolto-ohjetta rakennushankkeen aikana, 
o Tallenna kuvaamalla piiloon meneviä rakenteita ja työvaiheita. 

 

 

 


