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SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 §), POIKKEAMINEN (MRL 23 LUKU) 
 
 
Rakennettaessa asemakaava-alueen ulkopuolelle, ranta-alueelle tai haja-asutusalueelle 
kannattaa käydä jo hankkeen alkuvaiheessa rakennusvalvonnassa selvittämässä mah-
dollisen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamisluvan tarpeellisuus. 
 
Poikkeamislupa tarvitaan asemakaava-alueellakin silloin, kun aiotaan rakentaa määräys-
ten vastaisesti.  
 
Suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen hakemiseen tarvittavat asiakirjat: 
 
 

 HAKEMUS SUUNNITTELUTARVERATKAISULLE TAI POIKKEAMISELLE 
Asianmukaisesti täytettynä ja hakijan allekirjoittamana 

 
o Hakija 

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

 
 SELVITYS RAKENNUSPAIKAN HALLINTAOIKEUDESTA 

- jäljennös myönnetystä lainhuudosta (kaupunki hankkii) 
- jäljennös kauppakirjasta tai muusta luovutuskirjasta 
- jäljennös vuokrasopimuksesta 
- rasitustodistus (kaupunki hankkii) 
- selvitys muista mahd. aluetta koskevista oikeuksista 
- jäljennös perukirjasta 

 
 

 KARTTAOTTEET (maksulliset) 
Tilataan teknisen palvelukeskuksen suunnittelu- ja maankäyttöpalveluista;  
suunnitteluavustaja puh. 044 560 4386  

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

- yleiskaava-alueella yleiskaavaote 
- haja-asutusalueella peruskarttaote ja maakuntakaavaote 
- ajantasainen tieto kaikista maanomistajanaapureista (kartta) 
- ympäristökartta  

 
 ASEMAPIIRROS  

Kahtena kappaleena, seläkkeellä ja nimiöllä varustettuna, arkistointikelpoisina 
sekä sähköisesti pdf -muodossa 

 
o Rakennuspaikka, tila tai sen määräala haja-asutusalueella 1:200 tai 

1:500, kaava-alueella aina 1:200 
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- rajamitat 
- maaston korkeuskäyrät 
- tunnistetiedot 
- pihajärjestelyt 
- autopaikat, autopaikkalaskelma 
- puusto- ja kasvillisuus 
- oleskelualueet 
- tie- ja katuliittymät 
- rantaviiva 
- nimistö, kadut, tiet 
- rakennuspaikan ympäristö; naapuri kiinteistöt, naapuri raken-

nukset 
- asemakaavamääräykset ja -merkinnät 
- kiinteistön koko, rakennusoikeus, kerrosalalaskelma 

 
o Rakennukset ja rakennelmat 

- ohjeellinen rakennuspaikka ja sen etäisyydet rajoista, raken-
nuksista, rantaviivasta 

- käyttötarkoitukset ja kerrosluvut 
- vanha tai uusi rakennus tai laajennus (piirustusmerkinnät) 
- purettava rakennus 

 
 SELVITYS VESIJOHDOSTA JA JÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ  

 
 HAKIJAN TOIMESTA SUORITETTAVAT ENNAKKOLUVAT JA –LAUSUNNOT 

- selvitys naapurien kuulemisesta 
- naapurien suostumukset poikkeamistapauksessa 
- sijoituspaikkalupa 
- ympäristölupa 
- ilmailuhallituksen lausunto 
- tiehoitokunnan lausunto 
- tiehallintoviranomaisen (ELY –keskus) tieliittymälupa 

 
 VIRAN PUOLESTA HANKITTAVAT LAUSUNNOT 

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

 
 
Ennen lopullisten lupa-asiakirjojen toimittamista olisi asioiden käsittelyn helpottamiseksi 
neuvoteltava rakennusvalvontaviranomaisen ja kaavoittajan kanssa mahdollisista poikke-
uksista, sijainnista ym. määräyksistä.  
Puutteelliset hakemukset palautetaan täydennettäviksi, jolloin lupapäätöksen käsittelyaika 
pitkittyy. 
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Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös on lainvoimainen viranomaisen (ympäristö- 
ja rakennuslautakunta) tekemän lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi. Lupapäätöksen 
julkipanoaika on 30 vuorokautta ympäristö- ja rakennuslautakunnan myöntämissä luvissa. 
 
Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamispäätös ovat voimassa kaksi vuotta siitä, kun 
päätös on saanut lainvoiman. 
Päätöstä vastaavaa rakennuslupaa on tässä ajassa haettava rakennusvalvontavi-
ranomaiselta. Rakennuslupaa haettaessa on esitettävä todistus päätöksen lainvoi-
maisuudesta.  
 
 
Lisätietoja: 
 
Kaavoitusinsinööri/kaavoittaja Arttu Salonen p. 044 560 4195 
 
Rakennustarkastaja Seija Holmi p. 044 560 4395 
 


