
Lupahakemuksen asiakirjat 

 
1. Hakemus (1 kpl) 

Rakennuslupahakemuksesta täytetään kaikki kohdat soveltuvilta osiltaan. Hakemuksen 
allekirjoittaa luvan hakija(t) tai hänen (heidän) valtuuttamansa henkilö. Hakemuksesta 
tulee lisäksi ilmetä hakijan valitsema pääsuunnittelija ja hänen suostumuksensa 
tehtävään. Hakemukset tulee tehdä lähtökohtaisesti sähköiseen asiointipalveluun; 
Lupapiste.fi 

2. Rakennuspaikan hallinta (1 kpl) 

Hakijan on osoitettava omistusoikeutensa rakennuspaikkaan lainhuutotodistuksella 
(enintään 1 kk vanha). Mikäli hakija ei omista rakennuspaikkaa tai hän ei ole vielä saanut 
siihen lainhuutoa, rakennustarkastaja voi hyväksyä selvitykseksi jäljennöksen kauppa-, 
lahja- tai muusta luovutuskirjasta taikka vuokrasopimuksesta. 

3. Rasitetodistukset (1 kpl) 

Hakijan tulee toimittaa kiinteistöä koskevat rasitustodistukset, mikäli tilaan kohdistuu 
rasitteita. Tällaisia ovat mm. tie-, venevalkama-, voimalinja-, luonnonsuojelu ja muut luvan 
ehtoihin vaikuttavat seikat. 

4. Selvitys naapurien kuulemisesta (1 kpl/naapuri) 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä 
olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. 

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on annettava tieto kirjallisena 
rakennuslupahakemuksesta naapureille ja varattava heille mahdollisuus huomautuksen 
tekemiseen. Kuulemisen voi suorittaa hakija itse tai kunta, jolloin kustannukset lisätään 
rakennusluvan hintaan. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on myös tiedotettava hankkeen vireilläolosta 
rakennuspaikalla (esim. työmaakyltti). 

5. Ote kaavasta tai peruskarttaote (1 kpl) 

Kaavakartta- tai karttaotteen luvan liitteeksi saa kunnasta. 

6. Rakennuspiirustukset (2 sarjaa) 

Rakennuksen pääpiirustusten laatijan tulee olla tehtävän vaativuuden huomioon ottaen 
pätevä ja piirustusten tulee täyttää piirustuksia koskevat määräykset ja ohjeet. Piirustusten 
tulee olla arkistointikelpoisia, teipattuja tai liimattuja piirustuksia ei vastaanoteta. 
Pätevyysvaatimuksista antaa lisätietoja rakennustarkastaja. Suunnitelmia koskevia ohjeita 
löydät myös Ympäristöministeriön ohjeesta. 

Asemapiirros 

- Mittakaavaan 1:500 tai asemakaava-alueella 1:200 
- kiinteistön rajat ja viralliset tunnukset 
- rakennusten sijainti, äärimitat, etäisyydet rajoista, rannasta ja teistä 



- korkeussuhteet ja mahdolliset rasitteet 
- teknisen huollon sijoittuminen (jätehuolto, vesihuolto, autopaikat ym.) 

Pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset 

- mittakaavaan 1:100 
- täydennettynä tarvittavilla rakenneainemerkinnöillä ja lämmönläpäisykertoimilla 
- pinta-alatiedot (kokonais-, kerros- ja huoneistoala) 
- hormipiirros 1:20 
- rakenneleikkaukset, kun omakotitalo tai ympärivuotinen loma-asunto 

Muut suunnitelmat tarvittaessa: 
- energiaselvitys 
- LVI-suunnitelmat 
- jätevesien käsittelyjärjestelmä 
- pihasuunnitelma 

Suunnitelmien tulee olla pätevän suunnittelijan allekirjoittamat. 

7. Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus täytettynä. 

- Rakennushankeilmoitus RH-1 - lomake 

- Asuinhuoneistoilmoitus RH-2 - lomake 

8. Rakennuspaikan vesi- ja jätehuolto 

Hakemuksessa, asemapiirroksessa ja erillisessä liitteessä on selvitettävä, mistä käyttövesi 
saadaan, mitä toimenpiteitä suoritetaan jätevesien johtamiseksi tai puhdistamiseksi ja 
rakennuspaikan muun jätehuollon järjestämiseksi. Jos jätevesiä ei johdeta yleiseen 
viemäriin, on niiden käsittelystä esitettävä suunnitelma tai 
täytettävä jätevesiselvityslomake (suunnitelma on toimitettava tällöin myöhemmin). 
Lisätietoja jätevesien käsittelyjärjestelmistä saat esimerkiksi jätevesineuvojalta. 

9. Vastaava työnjohtaja 

Viranomaishyväksyntää edellyttävässä työssä tulee olla nimettynä työn suorituksesta ja 
laadusta vastaava, pätevä henkilö, joka osaltaan huolehtii rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten täyttymisestä. Vastaavan työnjohtajan hyväksyy 
rakennustarkastaja. Rakennustyötä ei saa aloittaa tai jatkaa, jos työssä ei ole hyväksyttyä 
vastaavaa työnjohtajaa. 

10. Energiaselvitys 

Rakennuslupaa haettaessa on hakemukseen liitettävä rakennuksen energiaselvitys. 
Energiaselvitys on päivitettävä ja pääsuunnittelijan on varmennettava se ennen 
rakennuksen käyttöönottoa. Lisätietoa rakennustarkastajalta. 

11. Muita mahdollisesti tarvittavia asiakirjoja: 

- Rakennushankkeen kosteudenhallintasuunnitelma 

- Palotekninen selvitys 

- Poistumisturvallisuusselvitys 

- Rakennusluvan jatkoaikahakemus 



 


