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RAKENNUSLUPA-ASIAKIRJAT – ohje 
 
 

 RAKENNUSLUPA-, TOIMENPIDELUPAHAKEMUS  
Asianmukaisesti täytettynä ja hakijan allekirjoittamana 

 
 Hakija 

- rakennuspaikan omistaja/haltija 
- valtakirja hakijalta ja rakennuspaikan omistajalta 
- ote kauppa- ja yritysrekisteristä 
- ote hallituksen kokouksen pöytäkirjasta  

 
 SELVITYS RAKENNUSPAIKAN HALLINTAOIKEUDESTA 

- jäljennös myönnetystä lainhuudosta 
- jäljennös kauppakirjasta tai muusta luovutuskirjasta 
- jäljennös vuokrasopimuksesta 
- rasitustodistus 
- todistus erityisoikeuden kirjaamisesta 
- jäljennös perukirjasta 

 
 KARTTAOTTEET (maksulliset) 

Voidaan tilata teknisen palvelukeskuksen suunnittelu- ja maankäyttöpalveluis-
ta; suunnitteluavustaja puh. 044 560 4386 

- asemakaava- ja rantakaava-alueella ote voimassa olevasta 
kaavasta ja kaavamääräykset, kiinteistörekisteriote, (tonttikart-
ta) 

- haja-asutusalueella peruskarttaote  
 

 PÄÄPIIRUSTUKSET  
Kolmena sarjana, seläkkein varustettuna ja yhteen sidottuna, arkistointikelpoi-
sina, Suomen RakMK:n ohjeiden mukaisesti laadittuina ja pääsuunnittelijan al-
lekirjoittamina sisältäen: 

 
 Asemapiirros  

o Tontti, maarekisteritila tai sen määräala 1:200 tai 1:500, kaava-
alueella aina 1:200 

- rajamitat 
- rajojen ja rakennusten nurkkapisteiden korkeusasemat 
- maaston korkeuskäyrät 
- tunnistetiedot 
- pihajärjestelyt 
- autopaikat, autopaikkalaskelma 
- puusto- ja kasvillisuus, istutussuunnitelma 
- oleskelualueet 
- tie- ja katuliittymät 
- rantaviiva 
- nimistö, kadut, tiet 
- rakennuspaikan ympäristö 10m etäisyydeltä; naapuri kiinteistöt, 

naapuri rakennukset 
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- asemakaavamääräykset ja -merkinnät 
- kiinteistön koko, rakennusoikeus, kerrosalalaskelma 

 
o Rakennukset ja rakennelmat 

- etäisyydet rajoista, rakennuksista, rantaviivasta 
- päämitat 
- käyttötarkoitukset ja kerrosluvut 
- vanha tai uusi rakennus tai laajennus (piirustusmerkinnät) 
- purettava rakennus 
- pintamaan korkeus sokkelin vieressä 

 
 Rakennuspiirustukset 

o Pohjapiirustukset 1:50, 1:100 (ks. mallipiirrokset) 
- rakennuksen jokainen kerros 
- mahdollisesti vesikatto 
- päämitat 
- kerroksen ja tasojen korkeusasemat 
- ulko- ja väliseinät 
- ovet, ikkunat, aukot, reiät, kuilut 
- ovien avautumissuunnat 
- porrashuoneen, portaiden ja luiskien mitoitus 
- tulisijat, hormit, hormipiirros 1:20 
- rakennusainemerkinnät 
- huoneiden ja tilojen käyttötarkoitukset 
- kiintokalusteet 
- vesipisteet ja lattiakaivot 
- palo-osastointi, poistumistiet, kaistaluvat 
- lämmitysjärjestelmä, kattilahuone, kattilan teho, polttoainetilat 

ja käytettävä polttoaine 
- ilmanvaihtojärjestelmä 
- tarvittaessa äänen eristysmitoitus 
- liikuntaesteiden huomioiminen ja tilojen mitoitus 
 

o Leikkauspiirustukset 1:50, 1:100 
- rakennusosat ja rakenteet 
- rakennusainemerkinnät 
- perustusten, maanpinnan sokkelin yläpinnan, seinän ja vesika-

ton leikkauspisteen sekä vesikaton harjan korkeusasemat 
- kerrosten ja tasojen korkeusasema 
- huoneiden, tilojen ja kulkuväylien vapaa korkeus 
- ylä-, väli-, alapohjien rakenteiden kokonaismitat 
- vesikaton kaltevuus 
- rakenteiden materiaalit, U-arvot 

 
o Julkisivupiirustukset 1:100, 1:50 

- rakennuksen kaikki julkisivut 
- ulkoseinä- ja kattopinnat 
- rakennuksen eri osien värit ja materiaalit 
- aukot, syvennykset, ulkonemat 
- näkyvät pilarit ja palkit, ulkotasot ja -portaat, katokset ja kaiteet  
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- räystäs- ja sokkelilinjat 
- talotikkaat, kattotikkaat, kattosillat, lumiesteet 
- savupiiput, paloluukut 
- aidat, tukimuurit 
- ilmansuunnat, johon julkisivu näkyy 

 
 Nimiö 

o Kaikki piirustukset tulee varustaa nimiöllä 
- rakennuspaikka 
- rakennustoimenpide 
- hakija/omistajatiedot 
- piirustuslajit 
- piirustusten laatija; nimen selvennys/allekirjoitus 

 
 TONTIN RAKENNETTAVUUSSELVITYS 

Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista 
 

 RAKENNUKSEN ENERGIASELVITYS, ENERGIATODISTUS 
 

 SELVITYS HULEVESIEN JOHTAMISESTA 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 103e §, 103f §, 103h § 
 

 KOSTEUDENHALLINTASUUNNITELMA (esim. Kuivaketju10) 
 

 VIEMÄRI-ILMOITUS LIITYTTÄESSÄ KUNNALLISEEN VIEMÄRI- JA/TAI VESI-
JOHTOVERKOSTOON 

Tilataan teknisen palvelukeskuksen suunnittelu- ja maankäyttöpalveluista; 
suunnitteluinsinööri puh. 044 773 0222 

 
 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN RAKENTAMISTAPASELOSTUS 

Tarvitaan, kun rakennusta ei liitetä yleiseen viemäriin  
(ks. haja-asutusalueiden jätevesien käsittely -ohje) 

- suunnitelma kahtena sarjana 
- selvitys jätevesijärjestelmästä -lomake 

 
 RAKENNUSHANKEILMOITUKSET 

- RH1; jokaisesta rakennuksesta erikseen 
- RH2; kun rakennetaan useamman kuin yhden asunnon käsittä-

vä rakennus tai asuinhuoneistoon tehdään muutoksia 
 

 HAKIJAN TOIMESTA SUORITETTAVAT ENNAKKOLUVAT JA –LAUSUNNOT 
- selvitys naapureille tiedottamisesta / kuulemisesta 
- naapurien suostumukset poikkeamistapauksessa 
- ELY -keskuksen tai ympäristö- ja rakennuslautakunnan poik-

keamispäätöksen lainvoimaisuustodistus 
- suunnittelutarvepäätöksen lainvoimaisuustodistus 
- sijoituspaikkalupa 
- ympäristölupa 
- ilmailuhallituksen lausunto 
- tiehoitokunnan lausunto 
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 VIRAN PUOLESTA HANKITTAVAT LAUSUNNOT 

- pelastusviranomainen 
- ympäristönsuojeluviranomainen 
- terveysviranomainen 
- kaavoitusviranomainen 
- tiehallintoviranomainen 
- museovirasto 
- Satakuntaliitto 
- naapurien kuuleminen tarvittaessa (maksullinen) 

 
 VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 

- hakemus/ilmoitus vastaavan työnjohtajan hyväksymisestä 
- hakemus/ilmoitus erityisalan työnjohtajan hyväksymisestä 

 
 
 
TOIMENPIDEILMOITUKSEN ASIAKIRJAT 
 

 ILMOITUSHAKEMUS  
Asianmukaisesti täytettynä ja allekirjoitettuna, 1 kpl / rakennus tai rakennelma 

 
 LIITE 

Pääpiirustukset tai kuvaus toimenpiteestä 
 

 ASEMAPIIRROS 
Asemapiirroksessa (2 kpl) kuvataan rakennuksen/rakennelman sijainti raken-
nuspaikalla, etäisyys rajoista/rakennuksista sekä päämitat 

 
 
Tarvittaessa hakijalta voidaan vaatia muitakin selvityksiä, jotka ovat välttämättömiä 
hakemuksen arvioimiseksi. 
 
 
Ennen lopullisten rakennuslupa-asiakirjojen toimittamista olisi asioiden käsittelyn helpot-
tamiseksi neuvoteltava rakennusvalvontaviranomaisen ja/tai kaavoittajan kanssa mahdolli-
sista poikkeuksista, sijainnista ym. määräyksistä.  
Puutteelliset hakemukset palautetaan täydennettäviksi, jolloin lupapäätöksen käsittelyaika 
pitkittyy. 

 
Rakennuslupa on lainvoimainen viranomaisen tekemän lupapäätöksen tultua lainvoimai-
seksi. Lupapäätöksen julkipanoaika on 30 vuorokautta ympäristö- ja rakennuslautakunnan 
ja 14 vuorokautta rakennustarkastajan myöntämissä luvissa. 
 
 
 
Lisätietoja: 
Rakennustarkastaja Seija Holmi p. 044 560 4395 
Palvelusihteeri Merja Turto p. 044 560 4394 


