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Viranomaiskatselmukset: 
  
Tarvittavat katselmukset on pyydettävä rakennuksen edistymisen mukaan siten kuin rakennusluvassa 
tarkemmin määrätään. Katselmukset sisältyvät rakennuslupamaksuun.  
   
Rakennustyön aloittamisilmoitus / aloituskokous  
Ennen rakentamisen aloittamista rakentajan tulee sopia rakennustarkastajan kanssa aloituskokouk-
sen järjestämisestä. 
Kun rakentaminen aloitetaan, vastaava työnjohtaja tekee aloitusilmoituksen rakennusvalvontaviran-
omaiselle. 
 
Yhteystiedot / tilaus:  
Rakennustarkastaja Osmo Heikkala, p. 044 4691 428  
Rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen, p. 044 4691 890  
 
Rakennuksen paikan merkitseminen 
Rakennuksen paikan merkitseminen kannattaa tilata hyvissä ajoin ennen rakennustyön aloittamista, 
ei kuitenkaan ennen rakennuslupapäätöstä. 
Paikan merkkauksen yhteydessä merkitään myös rakennuksen korkeusasema. 
 
Yhteystiedot / tilaus:   
Mittaustyönjohtaja Juhani Kattilakoski , p. 044 4691 306  
Maanmittausteknikko Ari Matkaselkä, p. 044 4691 219 
 
Pohjakatselmus 
Kun peruskuoppa on kaivettu, pyydetään pohjakatselmus.  
 
Yhteystiedot / tilaus:  
Rakennustarkastaja Osmo Heikkala, p. 044 4691 428  
Rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen, p. 044 4691 890  
 
Rakennekatselmus 
Kantavien rakenteiden valmistuttua pyydetään rakennekatselmus. Rakenteita ei saa ennen katsel-
musta peittää.  
 
Yhteystiedot / tilaus:  
Rakennustarkastaja Osmo Heikkala, p. 044 4691 428  
Rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen, p. 044 4691 890  
 
Savuhormien katselmus 
Pyydetään, kun savuhormirakenteet ovat valmistuneet. 
 
Yhteystiedot / tilaus:  
Palomestari Kauko Himanka, p. 044 4296 241 
 
Öljylämmityslaitteiston katselmus 
Laitteisto on katsastettava paloviranomaisen toimesta kolmen kuukauden kuluessa sen käyttöön ot-
tamisesta. Öljylämmityslaitteiston asentajan/asennusliikkeen on toimitettava laitteiston katsastusta 
varten paloviranomaiselle jäljennös asennustyöstä annetusta todistuksesta. Rakentajan tai asennus-
liikkeen on pyydettävä katsastusta. 
 
Yhteystiedot / tilaus:  
Palomestari Kauko Himanka, p. 044 4296 241 
 
Sähköasennusten tarkastukset 
Sähköurakoitsijan velvollisuus on tehdä sähkölaitteistolle käyttöönottotarkastus josta laaditaan 
pöytäkirja. Rakentaja voi tarkastuttaa tehdyn asennuksen myös sähkölaitoksen suorittamana 
(maksullinen).  



 
 

 

 

Kalajoen kaupunki | Kalajoentie 5, 85100 KALAJOKI | p. +358 (0)8 469 11 | Y-tunnus 0185924-7 | www.kalajoki.fi 

 

Loppukatselmukset 
 
Osittainen loppukatselmus (käyttöönottokatselmus):  
Mikäli rakennus tai sen osa otetaan käyttöön ennen loppukatselmusta, on siltä osalta pidettävä osit-
tainen loppukatselmus. Käyttöön otettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden 
vaatimukset. Asuintilojen osalta on lämmitys-, ilmanvaihto-, vesi- ja viemärilaitteistot sekä sähköasen-
nukset oltava valmiina ja tarkastettuina. Lisäksi portaiden kaiteet sekä muut rakennuksen turvajärjes-
telyt on oltava kunnossa. 
Rakentajan tulee luovuttaa katselmuksessa rakennustarkastajalle kopio rakennustyön tarkastusasia-
kirjasta. 
 
Loppukatselmus:  
Loppukatselmus pyydetään, kun rakennus on myös ulkopuolisten töiden osalta valmis. Katselmus on 
hoidettava luvan voimassoloaikana. Vastaavan työnjohtajan tehtävät päättyvät ilman erillistä ilmoitus-
ta hyväksyttyyn loppukatselmukseen. 
 
Yhteystiedot / tilaus:  
Rakennustarkastaja Osmo Heikkala, p. 044 4691 428  
Rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen, p. 044 4691 890  
 

 


