
  Rakennusvalvonta
päivitetty 1.1.2016

OHJEITA RAKENNUSLUVAN HAKIJALLE 

Luvan hakemiseen tarvittavat asiakirjat ja liitteet 

1. Rakennuslupahakemuskaavake 
2. Kaavaote ja/tai karttaote 
3. Selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa 

Yhtiöltä lisäksi päätös rakennustoimenpiteestä ja
selvitys nimenkirjoitusoikeudesta 

4. Selvitys naapurien kuulemisesta 
5. Pääsuunnittelijan suostumus ja tarkastuslista 
6. Rakennuksen energiaselvitys RakMk D3, 5.luvun mukaan 
7. Väestörekisterikeskuksen tilastolomake (RH 1, RH 2, RK 9) 
8. Pääpiirustukset 2 sarjana    

Ennen rakentamisen aloitusta toimitettavia selvityksiä
(Kulloinkin tarvittavat selvitykset käyvät ilmi lupapäätöksestä. Tässä muutamia yleisimpiä.)

9. Hakemukset vastaavista työnjohtajista 
10.   Erityissuunnittelijoiden hyväksyttäminen 
11. Pohjatutkimuslausunto 
12. Kiinteistön LVI-piirustukset 
13. Rakennepiirustukset 

LISÄTIETOJA

1. Rakennuslupahakemuskaavake on täytettävä kaikilta osin ja kaikkien omistajien on
se allekirjoitettava. Kaavake täytetään kustakin rakennuksesta ja rakentamistoimenpiteestä
erikseen.  Hakemukseen  on  nimettävä  pätevä  pääsuunnittelija,  joka  vastaa  suunnittelun
kokonaisuudesta  ja  laadusta,  sekä  huolehtii  siitä,  että  rakennussuunnitelmat  ja
erityissuunnitelmat muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. 

2. Rakennuspaikan paikallistamiseksi rakennuslupahakemukseen on liitettävä
ote kaavakartasta (kaava-alueella) tai kaava-alueen ulkopuolella  ote ympäristökartasta.
Rakennuspaikka on merkittävä selkeästi em. karttoihin.

3. Hakijan hallintaoikeus rakennuspaikkaan on selvitettävä sopivalla tavalla ellei hakijalla
ole lainhuutoa rakennettavalle kiinteistölle.

- jäljennös kauppakirjasta tai
- jäljennös vuokrasopimuksesta tai muu asiakirja josta hallintaoikeus ilmenee.

Lisäksi  tarvitaan  valtakirja,  mikäli  hakijana  on  joku  muu  kuin  omistaja  (esim.  asunto-
osakeyhtiössä,  jos hakijana on yksittäinen osakkeen omistaja).  Mikäli  hakijana on yhtiö,
tarvitaan päätös rakennustoimenpiteestä ja selvitys nimenkirjoitusoikeudesta.

4. Naapurien  kuuleminen rakennuslupahakemuksen  johdosta  tapahtuu  erillisellä
lomakkeella.  Selvitys  on  pyydettävä  jokaiselta  hakemuksen  kohteena  olevaan  tonttiin
rajoittuvan  kiinteistön  omistajalta  tai  haltijalta,  myös  kadun  vastakkaiselta  puolelta.  Ellei
luvanhakija  suorita  naapurien  kuulemista,  sen  tekee  rakennusvalvontaviranomainen
maksua vastaan



5. Rakennuslupahakemuksessa  tulee  suunnittelukokonaisuuden  varmistamiseksi  olla
pääsuunnittelijan allekirjoittama suostumus ja tarkastuslista, jotta hakemusta voidaan
käsitellä.  Pääsunnittelija  määrittää  kohteen  ja  suunnittelulajien  vaativuustasot.
Pääsuunnittelijan pätevyys ja tehtävät MRL §120 a ja e. 

6. Rakennuksen energiaselvitys. Rakentamismääräyskokoelman osa D3, Rakennusten
energiatehokkuus,  tuli  voimaan  1.7.2012,  koskien  kaikkia  uusia  rakennuksia  (tietyin
rajoituksin).  Energiaselvitys  liitetään  rakennuslupahakemuksiin  ja  siitä  selviää,  että
lämpöhäviöt ovat määräysten mukaiset. Energiatodistuksen laatijalla tulee olla lain vaatima
pätevyys energiatodistusten laadintaan ja laskelma tulee olla sähköisesti allekirjoitettu.

7. Rakennushankeilmoitus (RH 1) on täytettävä kaikilta osin ja allekirjoitettava. Ilmoitus
täytetään  kustakin  rakennuksesta  ja  rakentamistoimenpiteestä  erikseen.  Jos
rakennuksessa  on  enemmän  kuin  yksi  asuinhuoneisto  tai  jos  asunnon  huoneistoala  ja
varustetaso muuttuu laajennuksen ja/tai muutostyön yhteydessä, täytetään erillinen lomake
Asuinhuoneistot (RH 2). Milloin  rakennuspaikalla  on  purettavia rakennuksia  täytetään
niistä  erillinen  Ilmoitus  rakennuksen  poistumasta -lomake  (RK  9).  Asuinhuoneiston
poistuma ilmoitetaan lomakkeella RH 2.

8. Pääpiirustukset liitetään lupahakemukseen  kahtena sarjana ja A4-kokoon taiteltuina.
Piirustusten on oltava yhtenäisillä papereilla, eikä niissä saa olla teippiliitoksia.

Asemapiirroksessa (1:200 tai  1:500) on esitettävä mm. mitoitettuna rakennuksen sijainti,
pihajärjestely, vesi- ja viemärijohdot kaivoineen, kiinteiden jätteiden säilytys, korkeussuhteet
korkeuskäyrin esitettynä jne. Pihajärjestelyissä on otettava huomioon mitä Suomen RakMK
F1 ja G1 määräävät esteettömyydestä.

Rakennuspiirustuksista  (pohja,  leikkaus  ja  julkisivu  1:50 tai  1:100)  on käytävä  ilmi  mm.
päämitat, tilavuus, kerrosala, rakennuksen pohjapinta-ala, asuntojen huoneistoalat, kunkin
huoneen  pinta-ala  ja  käyttötarkoitus,  sekä  julkisivujen  ja  katon  materiaalimerkinnät  ja
ulkovärityssuunnitelma. Rakennuspiirustusten tulee täyttää Ympäristöministeriön asetuksen
(15.3.2015) mukaiset määräykset.

9. Vastaavista  työnjohtajista tehdään  erilliset  hakemukset.  Työlle  on  hyväksyttävä
rakennustyön  vastaava  työnjohtaja  ja  tarvittaessa  muista  erityisaloista  vastaavat
työnjohtajat.  Vastaavan  työnjohtajan  tulee  täyttää  MRL  §122b  ja  c  mukaiset
pätevyysvaatimukset (Ymp ministeriön ohje YM4/601/2015  ). Rakennustyötä ei saa aloittaa
ennen kuin vastaavat työnjohtajat on hyväksytty. 

11. Pohjatutkimuslausunto on toimitettava rakennusvalvontaan kirjallisena ja lausunnon
antajan allekirjoittamana.

12. Mänttä-Vilppulan  alueelle  rakennettaessa  kvv-suunnitelmia tulee  olla  kahdet
kappaleet.  Suunnitelmien  tulee  täyttää  Ympäristöministeriön  asetuksen  (15.3.2015).
Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla  talous-jätevesien käsittelystä on tehtävä erillinen
suunnitelma.  Vakituisen  asumisen  kohteissa  on  talousveden  riittävyys  ja  laatu
selvitettävä.

13. Rakennepiirustusten ja LVI-piirustusten tulee olla pätevän suunnittelijan tekemiä ja
allekirjoittamia.  Mikäli  suunnitelmiin  tulee  muutoksia  rakennusvaiheen  aikana,  on  niistä
toimitettava ajantasaiset piirustukset rakennusvalvontaan.
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