
 

 

Toimenpideluvan hakemisessa tarvittavat asiakirjat 
 

Toimenpidelupaan tavanomaisesti tarvittavat (Lupapisteeseen liitettävät) 
asiakirjat: 

 todistus rakennuspaikan hallintaoikeudesta  
o esim. lainhuutotodistus, kauppakirja tai vuokrasopimus  
o kaikkien tontin haltijoiden täytyy olla osapuolena Lupapisteessä, ellei yhdelle 

hakijalle tai asiamiehelle / pääsuunnittelijalle ole annettu valtakirjaa (valtakirja 
tulee lisätä Lupapisteen liitteisiin)  

 pääpiirustukset (asemapiirros, pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset)  
o laatijana pätevä suunnittelija (www.ym.fi > Rakentaminen ja maankäyttö > 

Rakentamismääräykset > Suunnittelu ja valvonta)  
o laadittu Suomen rakentamismääräysten (www.ym.fi > Rakentaminen ja maankäyttö 

> Rakentamismääräykset > Suunnittelu ja valvonta) mukaisesti, jolloin niistä tulee 
ilmetä mm.:  

o tontille rakennettujen, rakennettavien ja purettavien rakennusten / rakennelmien 
kerrosalat, huoneistoalat ja tilavuudet  

o asemapiirroksessa rakennusten suunnitellut sijainnit, sokkelikorkeudet ja tontin 
korkeuserot  

o jäteveden johtaminen  
o esteettömyys: omakoti-, pari- ja rivitaloissa esitettävä kulkuväylän luiskavaraukset  
o rakennetyypit seinä-, alapohja- ja yläpohjarakenteista sekä osastoivista rakenteista  
o rakennuksen lämmitysmuoto ja ilmanvaihtotapa  
o palotekniset osastoinnit  

 piirustuksia Lupapisteeseen liitettäessä on huomioitava muut käyttäjät sekä kunnan 
arkistointijärjestelmä:  

o suunnitelmat lisättävä lukusuunnassa  
o suunnitelmat ovat selkeimmillään, kun ne on tallennettu pdf-tiedostoiksi oikean 

kokoisella paperiasetuksella  
o suunnitelmat on aina kohdistettava rakennukselle tai rakennuksille, joiden 

rakentamiseen ne liittyvät, esim.  
 asuinpientalon rakentaminen (enintään kaksiasuntoinen erillispientalo)  
 uusi varasto, autotalli tai muu talousrakennus  
 asemapiirros koskee rakennuspaikan kaikkia rakennuksia, se merkitään 

liittyväksi kaikille rakennuksille  
o suunnitelmat on nimettävä siten, että liitteen (piirustuksen) sisältötieto on sama 

kuin kuvan nimiötiedoissa esim.  
 pohjapiirustus  
 julkisivut ja leikkaus a-a  
 julkisivut, pohjoinen ja itä  
 pohjakuva 2. kerros  
 leikkaus C-C  
 talousrakennus, pääpiirustukset 

jne.  
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o kun samassa liitetiedostossa (piirustuksessa) on esitetty esim. julkisivu- ja 

leikkauspiirustus, liitteen tyypiksi valitaan ”Muu pääpiirustus” ja tiedoston sisällöksi 
kirjataan ko. piirustukset.  

 pääsuunnittelijan ja rakennussuunnitelijan (ARK) tutkintotodistukset ja referenssilistat 
vaativuudeltaan vastaavista hankkeista, jos suunnittelija toimii ensimmäistä kertaa 
Kurikassa (suunnittelijat täydentävät tietonsa Lupapisteen Osapuolet-osioon) 

 naapurien kuuleminen 
o naapureiden kuuleminen liittyy olennaisena osana maankäyttö- ja rakennuslakiin 

(MRL 133 §): lupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille, jollei 
ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti tai kaavan sisältö huomioon ottaen ole 
naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta 

o naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen 
omistajaa ja haltijaa  

o kuulemisen luvanhakija voi suorittaa sähköisesti Lupapisteen kautta tai paperisella 
lomakkeella (liitetään skannattuna Lupapisteeseen) tai luvanhakija voi pyytää 
viranomaista suorittamaan kuulemisen taksan mukaista maksua vastaan 
 

Rakentamistoimenpiteestä ja/tai rakennuspaikasta riippuen tarvittavat liitteet:  
 jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus  

o selostus tehdään hankkeissa, joita ei liitetä kunnan viemäriverkostoon, vaan 
rakennetaan kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä  

o jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus liitetään (jätevesijärjestelmän 
rakentamistapaselostuslomake) täytettynä Lupapisteen liitteisiin  

 naapurin suostumus rajan läheisyyteen rakentamiseen  
o suostumus tarvitaan, jos rakennus tai rakennelma sijaitsee asemakaava-alueella 

lähempänä kuin 4 metriä naapurin rajasta ja asemakaava-alueen ulkopuolella 
lähempänä kuin 5 metriä naapurin rajasta  

o oheinen naapurin suostumus (naapurin suostumus rajan lähelle rakentamiseen -
lomake) liitetään täytettynä Lupapisteen liitteisiin.  

 muut rakennusvalvonnan erikseen pyytämät liitteet, joita rakennuslupa-asian 
käsittelemiseksi tarvitaan 
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