
Etäkatselmukset, ohje RAKENNUSHANKKEEN OSAPUOLILLE 

Hallituksen ja kaupungin linjauksen mukaan suositellaan välttämään tarpeettomia kontakteja. 

Julkisen sektorin työnantaja on määrännyt työntekijät etätyöhön, joiden työtehtävät sen 

mahdollistavat. 

Tässä tilanteessa ainoastaan aloituskokoukset ja loppukatselmukset ovat välttämättömiä. Nämäkin 

pyritään pitämään lähtökohtaisesti ns. etäkatselmuksina eli varsinainen paikallakäynti tehdään vain, 

jos erityistä tarvetta. 

Kokoontumiset, silloin kun niitä ei voi pitää etäkokouksina, on järjestettävä sellaisessa tilassa, 

etteivät henkilöt joudu olemaan lähietäisyydellä toisistaan. 

Aloituskokoukset 

• Pidetään skype/teams-kokouksina 

o kokouksen järjestäjäksi/kalenterikutsun tekijä kannattaa selvästi sopia. Hankkeeseen 

ryhtyvä delegoi tämän tehtävän haluamalleen taholle.  

o Lupapisteeseen tulee tallentaa aloituskokouksen pöytäkirja. Pöytäkirjassa tulee 

näkyä, että kokous on pidetty etäkokouksena. 

o Lupapisteeseen tallennetaan myös valokuvat lähtötilanteesta, työmaajärjestelyistä, 

tilanne rajoilla. 

• Jos hankkeeseen ryhtyvällä ei ole mahdollisuutta skype/teams-kokoukseen, pidetään 

aloituskokous, johon osallistuu vain välttämättömät osapuolet; pääsuunnittelija, vastaava 

työnjohtaja sekä hankkeeseen ryhtyvän edustaja. 

• Mikkelin kaupungin palvelupisteestä voi myös tiedustella mahdollisuutta osallistua 

etäkokoukseen. 

Sijainnin merkitseminen 

• Rakennustarkastaja ilmoittaa kohteet, joissa voidaan sopia, että rakentaja merkitsee itse 

rakennuksen paikan. Tapauskohtaisesti rakennusvalvonta käy toteamassa merkityn paikan 

sovittuna aikana. 

• Asemakaava-alueella sijainnin merkitsemiset sovitaan: Jukka Piispa 044 794 2531. 

Pohja-, rakenne-, LVI-katselmukset 

• Pidetään etäkatselmuksina Lupapisteeseen toimitetun aineiston perusteella. Ainoastaan 

erityisestä syystä katselmus pidetään kohteella, tällöinkin minimikokoonpanolla.  

o Skype / Whatsapp videopuhelua voi käyttää. 

• Katselmusmerkintä Lupapisteeseen esim. ”Katselmus pidetty Lupapisteeseen tallennettuihin 

asiakirjoihin perustuen ilman allekirjoittaneen paikallakäyntiä” 

• Asiakirjoja voivat olla otteet tarkastusasiakirjasta, valokuvat, suunnittelijoiden 

tarkastusraportit yms.  Valokuvadokumentaatiota tarkastajan kanssa sovituista kohdista. 

 

Käyttöönottokatselmukset 

• Pidetään mahdollisuuksien mukaan etäkatselmuksina.  

o Skype / Whatsapp videopuhelua voi käyttää. 

• Lupapisteeseen tulee tarkastusasiakirjan yhteenvedon sekä MRL 153§ lomakkeen (ilmoitus 

loppukatselmusvalmiudesta) lisäksi toimittaa valokuvia esim. julkisivuista, piha-alueesta ja 



tilanteesta rajalla, hormin läpiviennit, tulisija, kaiteet, parvekkeet, poistumisturvallisuus, 

tikkaat, sisäänkäynti, kattoturvatuotteet jne.  

o Tarkastusasiakirjan tulee olla ajan tasalla 

o Tarvittavat mittaukset ja tarkistuspöytäkirjat tallennetaan lupapisteeseen. 

o Lvi-asennuksista ohjeistusta antaa LVI-tarkastaja niistä kohdista, joista 

kuvadokumentaatio tallennetaan lupapisteeseen. 

• Jos tilanne on epäselvä, pidetään tarvittaessa katselmus työmaalla minimikokoonpanolla. 

• Pöytäkirjaan merkitään ”Vallitsevasta koronaviruspandemiasta johtuen osittainen 

loppukatselmus kuitataan tarvittaviin asiakirjoihin ja vastaavan työnjohtajan kuittauksiin 

perustuen, ilman paikalla käyntiä.” 

• Tarvittaessa sovitaan, että lopullinen loppukatselmus suoritetaan, kun poikkeustilanne on ohi. 

Loppukatselmus 

• Pidetään mahdollisuuksien mukaan etäkatselmuksina.  

o Skype /Whatsapp-videopuhelua voi käyttää 

• Ennen loppukatselmusajankohtaa tarkastaja voi suorittaa katselmuksen piha-alueella, että 

työmaa on valmis.  

• Lupapisteeseen tulee tarkastusasiakirjan yhteenvedon sekä MRL 153§ lomakkeen (ilmoitus 

loppukatselmusvalmiudesta) lisäksi toimittaa valokuvia esim. julkisivuista, tilanteesta rajalla, 

tarkastajan kanssa sovituista asioista. 

o Tarkastusasiakirjan yhteenvedon kaikki asiaan liittyvät työnjohtajien tarkistukset 

tulee olla tehty ja tarkistusasiakirja toimitettu lupapisteeseen. 

o Tarvittavat muut pöytäkirjat tallennetaan lupapisteeseen. 

• Jos tilanne on epäselvä, pidetään loppukatselmus työmaalla minimikokoonpanolla. 

• Pöytäkirjaan merkitään: ”Vallitsevasta koronaviruspandemiasta johtuen loppukatselmus 

kuitataan tarvittaviin asiakirjoihin ja vastaavan työnjohtajan kuittauksiin ja 

valokuvadokumentaatioon / videoyhteyden perusteella / kohteessa suoritetulla piha-alueella 

katselmoinnilla.” 

 


