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Lupahakemukseen (uudisrakentaminen) aina toimitettavat liiteasiakirjat: 

Pääpiirustukset, x kpl (kts. erillinen tarkistuslista ja topten-OHJE ARK11) 

Hankekuvaus (alussa sijaintikartta) (topten-OHJE ARK06) 

Valtakirja (luvan hakeminen ja erityissuunnittelijoiden ilmoittaminen) Valtakirja 

rakennusvalvonnassa asiointia varten 

HSY:n liitoslausunto  

Katukorkeusilmoitus 

Ennakkoneuvotteluasialista ja -muistio (topten-LOMAKE YL08) 

Pääsuunnittelijan yhteenveto (Rakennustekniikka ennen luvan hakemista) 

Suunnittelu- ja työnjohtotehtävien vaativuudet (Suunnittelu- ja työnjohtotehtävien 

vaativuudet) 

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista 

Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen perusteet (topten-kortti 117 01) 

Lvi-suunnittelun toteutuksen ja käyttöönoton perusteet (topten-kortti 117 03) 

Hulevesisuunnitelma 

Alustava pintavesisuunnitelma  

Alustava pihasuunnitelma  

Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteutuksen perusteet (JOS pyydetään) (topten-

LOMAKE PALO 01) 

Energiaselvitys ja -todistus (rakennuksittain) (huom. lakimuutos 1.12.2021)  

Rakennushankkeen akustisen suunnittelun perusteet (topten-LOMAKE RAK05) 

Kerrosalalaskelma, x kpl (topten-kortit: 115 § Kerrosala) 

Esteetön kerrostalo Suunnittelu- ja tarkastusasiakirja (Esteetön kerrostalo) 

Esteetön rakennus Suunnittelu- ja tarkastusasiakirja (Esteetön rakennus) 

Värilliset julkisivut / korttelijulkisivut  

Kaupunkikuvallinen esittelyaineisto (valokuvia, havainnekuvia, julkisivuote...)  

 

Huom: Asemapiirustus tallennetaan myös dwg-muodossa Kaupunkimittauksen 

lausunnon antamista varten.  

 

https://www.toptenrava.fi/kortti/OHJE-ARK11
https://www.toptenrava.fi/kortti/OHJE-ARK06
https://static.espoo.fi/cdn/ff/1UmreqvcijfqOs2G6_XzJR3YqR-MtYzN9eTxmIZU1pQ/1630302957/public/2021-08/Valtakirja%20rakennusvalvonnassa%20asiointia%20varten_ei%20saavutettava.pdf
https://static.espoo.fi/cdn/ff/1UmreqvcijfqOs2G6_XzJR3YqR-MtYzN9eTxmIZU1pQ/1630302957/public/2021-08/Valtakirja%20rakennusvalvonnassa%20asiointia%20varten_ei%20saavutettava.pdf
https://www.toptenrava.fi/kortti/LOMAKE-YL08
https://static.espoo.fi/cdn/ff/TFvDfNdTtrldjYk-DMWcj6gz7vkYmoK5naraVHsl1aw/1630049377/public/2021-08/rakennustekniikka%20ennen%20luvan%20hakemista_p%C3%A4%C3%A4suunnittelijan%20yhteenveto_ei%20saavutettava.pdf
https://static.espoo.fi/cdn/ff/o5zi0gk9dsKj1c3unV61Oc58jpyFoUrRYj8v_CD8jh4/1633946421/public/2021-10/Rakenne-%20ja%20talotekniikan%20suunnittelu-%20ja%20ty%C3%B6njohtoteht%C3%A4vien%20vaativuusluokat.pdf
https://static.espoo.fi/cdn/ff/o5zi0gk9dsKj1c3unV61Oc58jpyFoUrRYj8v_CD8jh4/1633946421/public/2021-10/Rakenne-%20ja%20talotekniikan%20suunnittelu-%20ja%20ty%C3%B6njohtoteht%C3%A4vien%20vaativuusluokat.pdf
https://www.toptenrava.fi/kortti/MRL-11701
https://www.toptenrava.fi/kortti/MRL-11703
https://www.toptenrava.fi/kortti/LOMAKE-PALO01
https://www.toptenrava.fi/kortti/LOMAKE-PALO01
https://www.toptenrava.fi/kortti/LOMAKE-RAK05
https://www.toptenrava.fi/asp2/default.aspx
https://static.espoo.fi/cdn/ff/2MaWEduNX2UzrqKRvtqLEpwX1dRZNUQTkqLZZcUxVGU/1630052088/public/2021-08/Esteet%C3%B6n%20kerrostalo_ei%20saavutettava.pdf
https://static.espoo.fi/cdn/ff/rgEv0rIYLQstI7FEiZ6ohKhO6cIjiKV3DuAPDMM8xhA/1630052170/public/2021-08/Esteet%C3%B6n%20rakennus_ei%20saavutettava.pdf
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Hankekohtaisesti toimitettavat liiteasiakirjat: 

Pöytäkirjaote (hankkeeseen ryhtyminen) 

Valtakirja (hankkeeseen ryhtyvien välinen) 

VSS-piirustus, x kpl (vss-ilmoituksia ei enää tarvitse toimittaa) 

Selvitys yhteistiloista (asuinrakennukset, JOS niissä yli 50 % pienasuntoja) (topten-

OHJE ARK02) 

Kokoontumistilaselvitys (ohje Kokoontumistilan luvan hakeminen) 

Yhteisjärjestely/rasitesopimus 

Poikkeamispäätös (lainvoimainen) (JOS hanke vaatii, haetaan 

kaupunkisuunnittelukeskuksesta) 

Sijoituslupa (JOS ylitetään tontin rajoja, haetaan kaupunkitekniikan keskuksesta)  

Johtoselvitys (JOS ml-kaivoja, haetaan kaupunkitekniikan keskuksesta) 

ML-kaivojen etäisyydet (JOS ml-kaivoja) (Maalämpökaivojen etäisyydet) 

Naapurin kuuleminen, x kpl (JOS hakija itse tiedottaa naapureille) (Ilmoitus naapurille 

rakennushankkeesta) 

Naapurin suostumus (JOS kaavapoikkeamia alle 4 m rajasta tai poikkeamia 

rakennusjärjestyksen 7 ja 7a §, koskee myös ml-kaivojen poraamista alle 7,5 m 

(kaupungin katu tai puisto 4 m) rajasta) (Naapurin suostumus) 

Kosteudenhallintaselvitys (JOS ei sitouduta Kuivaketju10 -toimintamalliin)  

Pelastustiesuunnitelma (JOS asemapiirustus ei riitä / pyydetään) 

Paloturvallisuussuunnitelma (pelastuslaitokselle esitelty) (JOS pyydetään)  

Turvallisuusselvitys (erityisasuminen) 

Meluselvitys (JOS hanke melualueella tai asemakaavassa dB-vaatimuksia)  

Suunnitelma rakenteiden ääneneristävyydestä (JOS hanke melualueella tai 

asemakaavassa dB-vaatimuksia)  

Selvitys rakennus- ja purkujätteen käsittelystä (JOS pyydetään) (Selvitys rakennus- ja 

purkujätteen käsittelystä) 

Tehdyt haitta-ainekartoitukset (kun uudisrakennusluvan yhteydessä puretaan) 

Liito-orava- yms. selvitys (pyydettäessä, erityistapaus)  

Annettuja lausuntoja, x kpl (erityistapaus, esim. liito-oravat, sivistystoimi, 

ympäristöterveys...) 

https://www.toptenrava.fi/kortti/OHJE-ARK02
https://www.toptenrava.fi/kortti/OHJE-ARK02
https://static.espoo.fi/cdn/ff/JWf2gSRMfkBDvmWCwdIrEhHWCfTVyuqouBSjjHymNsU/1634196334/public/2021-10/Kokoontumistilan%20luvan%20hakeminen.pdf
https://static.espoo.fi/cdn/ff/FjBBfuQrwfV7QdxQP6zFT9JDkaoxWrSV1z7KZXtoeE4/1630048357/public/2021-08/Maal%C3%A4mp%C3%B6kaivon_et%C3%A4isyydet_ei%20saavutettava.pdf
https://static.espoo.fi/cdn/ff/LBISFwjiqN7hKA4nZTy0dcGPC82KhceROcoeGKaFIr0/1630049496/public/2021-08/ilmoitus%20naapurille%20rakennushankkeesta_ei%20saavutettava.pdf
https://static.espoo.fi/cdn/ff/LBISFwjiqN7hKA4nZTy0dcGPC82KhceROcoeGKaFIr0/1630049496/public/2021-08/ilmoitus%20naapurille%20rakennushankkeesta_ei%20saavutettava.pdf
https://static.espoo.fi/cdn/ff/Gey00WK-TDbetDiqwL-Hb4RehznRE67YokEsrEMoBXE/1630049646/public/2021-08/Naapurin_suostumus_ei%20saavutettava.pdf
https://static.espoo.fi/cdn/ff/L5YbASNVk1XqvxIVL4MUvLysyd9y3Zbat4geE3yVPrs/1630049212/public/2021-08/Selvitys%20rakennus-%20ja%20purkuj%C3%A4tteen%20k%C3%A4sittelyst%C3%A4_ei%20saavutettava.pdf
https://static.espoo.fi/cdn/ff/L5YbASNVk1XqvxIVL4MUvLysyd9y3Zbat4geE3yVPrs/1630049212/public/2021-08/Selvitys%20rakennus-%20ja%20purkuj%C3%A4tteen%20k%C3%A4sittelyst%C3%A4_ei%20saavutettava.pdf

