Rakennuslupahakemukseen liitettävät pääpiirustukset
MRL 131 §
Rakennuslupahakemus
”Rakennuslupaa haetaan kirjallisesti. Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, että hakija hallitsee rakennuspaikkaa, sekä
rakennuksen pääpiirustukset, jotka suunnittelija varmentaa nimikirjoituksellaan. Hakijalta voidaan tarvittaessa edellyttää
muutakin hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellista selvitystä.
Luvan hakemisesta ja siinä tarvittavista rakennussuunnitelmista säädetään tarkemmin asetuksella.”
MRA 49 §
Rakennussuunnittelu
”Rakennuslupahakemukseen liitettäviin pääpiirustuksiin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirrokset”…
RakMK A2:
5.1.1 Määräys
Rakentam ista koskevan suunnitelman esitystavan tulee olla selkeä ja noudattaa yleisesti käytössä
olevaa hyvää piirustustapaa. Piirroksen m ittakaava valitaan kuvattavan kohteen esittäm isen
kannalta tarkoituksenm ukaiseksi ja piirroksen tulee olla ilm oitetun m ittakaavan m ukainen. Piirustus
saa sisältää m yös selittävää tekstiä.
Piirustuksessa tulee olla nimiö, joka sisältää tiedot rakennuskohteesta, suunnittelijasta ja tämän tutkinnosta,
piirustuksen sisällöstä sekä piirustuksen tunnistetiedot. Suunnittelijatietojen yhteydessä tulee olla suunnittelijan
allekirjoitus ja nimen selvennys sekä yhteystiedot.
A rkistoitaviksi tarkoitettujen asiakirjojen tulee olla arkisto- ja mikrokuvauskelpoisia.
5.1.2 Määräys
Rakennusvalvontaviranomaiselle toimitettava piirustus laaditaan piirroksineen ja tekstiosineen yhtenäisenä
piirustusasiakirjana määrämittaiselle piirustuslehdelle. Piirrokset laaditaan yleisesti käytetyllä viivapiirrin- tai
tietokoneavusteisella piirtäm istavalla ja materiaalim erkinnöillä. Tarvittavat m erkinnät selostetaan .

5.2.1 Määräys
Pääpiirustukset laaditaan siinä laajuudessa ja sillä tavoin, että rakennushankkeen lupakäsittely
niiden ja niihin mahdollisesti liittyvän muun selvityksen nojalla on mahdollista. Pääpiirustuksista
tulee myös voida riittävästi havaita rakentamisen vaikutus naapurin asemaan.
Hyväksytyt pääpiirustukset ovat perusta rakennuksen m uulle suunnittelem iselle ja rakennustyötä varten laadittaville
työpiirustuksille. A rkistoitavien pääpiirustusten tulee tarkoin vastata toteutunutta rakentam ista.
5.2.2 Määräys
Asemapiirroksen tulee osoittaa, että suunniteltu rakentaminen on kaavan tai muun maankäyttösuunnitelman
ja rakennusjärjestyksen mukaista, soveltuu tontille tai rakennuspaikalle ja ympäristöönsä
sekä täyttää tontin tai rakennuspaikan käytön osalta sille osoitetut vaatimukset.
A semapiirroksesta tulee selvitä tilanne ennen ja jälkeen suunnitellun rakentam isen sekä riittävästi myös rakentamisen vaikutus
naapurien asemaan.
Rakennuksen korjaus- ja m uutostyössä asemapiirros laaditaan siltä osin ja siinä laajuudessa kuin
korjaus- ja m uutostyöllä on vaikutusta tontin tai rakennuspaikan olosuhteisiin ja käyttöön.
5.2.3 Määräys
Asemapiirroksessa tulee esittää mm. jäljem pänä mainitut tiedot hankkeen laadun, laajuuden
ja erityispiirteiden edellyttämällä tavalla ja lupa asian käsittelyn vaatimalla tarkkuudella:
• tontin tai rakennuspaikan rajat mittoineen;
• kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset;
• kaava-alueella korttelia/tonttia koskevat kaavamerkinnät;
• kaava-alueilla kortteleiden sekä katu- ja muiden
alueiden rajat sekä katujen ja teiden nimet;
• lähiympäristön kiinteistöjen rajat ja korkeussuhteet
riittävän laajasti tontin tai rakennuspaikan
ulkopuolella;
• lähiympäristön rakennukset riittävän laajasti; (VÄHINTÄÄN 10 M)
• tontille tai rakennuspaikalle rakennettavat
sekä olevat ja/tai purettavat rakennukset ja
rakennelmat;
• rakennuksen etäisyys rajoista, päämitat ulkoseinien
ulkopinnoista mitattuina ja kerrosluku;
• rakennuksen etäisyys rantaviivasta tontin tai
rakennuspaikan rajoittuessa rantaan;
• korkeusluvuin ja korkeuskäyrin tontin tai rakennuspaikan
kulmapisteiden, rajojen, rakennuksen
nurkkapisteiden sekä piha-alueen
eri kohtien suunnitellut korkeusasemat
ja korkeussuhteet;

• sen m ukaan kuin tiedot ovat käytettävissä,
viralliset ja/ tai vaaitut korkeusasemat ja korkeussuhteet;
• alim man viemäröidyn tason korkeusasema
sekä, sen m ukaan kuin tiedot ovat käytettävissä,
yleisen viemärin padotuskorkeus ja
vesim ittarin sijainti;
• vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemärien
johtam inen kiinteistön rajalta yleiseen
viemäriin;
• vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella
alueella talousvesikaivon ja jätevesien
käsittelylaitteiden sijainti sekä puhdistettujen
jätevesien purkupaikka;
• sadevesi- ja perusvesikaivot sekä pintavesien
käsittely;
• rakennuksen sijoittam iseen vaikuttavat kaapelikanavat
ja voimajohdot;
• pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalankulkuja
ajoneuvoliikennejärjestelyt sekä autopaikkajärjestelyt,
pelastustiet, luiskat, portaat,
tukimuurit ja aidat;
• väestönsuojan uloskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt
ym s., m aaläm pöputkisto;
• kiinteistön käyttöön ja jäte- ym . huoltoon
kuuluvat tilat ja rakennelmat sekä paikat
piha-alueella;
• säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat
puut sekä istutettavat alueet, leikkipaikat,
oleskelualueet ja autopaikat; sekä ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit.

5.2.4 Määräys
Pohjapiirroksien ja leikkauspiirroksien tulee osoittaa asian käsittelyn vaatimalla tarkkuudella,
että suunniteltu rakentaminen täyttää tilasuunnittelultaan, mitoitukseltaan sekä rakenteiden
perusratkaisujen ja ominaisuuksien osalta säännösten ja hyvän rakennustavan vaatimukset
5.2.5 Määräys
Pohjapiirrokset tulee laatia rakennuksen kerroksista, kellarikerroksista, ullakosta ja vesikatosta.
V esikattopiirros tarvitaan, jos katto sekä katolla olevat rakenteet, laitteet ja kulkutiet eivät riittävästi
ilm ene julkisivupiirroksista.

Pystysuuntaiset rakenteet ja rakennusosat kuvataan leikattuina ja vaakasuuntaiset projektioina.
Pohjapiirroksiin m erkitään kunkin leikkauspiirroksen vastaava kohta ja kuvaussuunta.
5.2.6 Määräys
Leikkauspiirrokset tulee laatia kaikista rakennuksen rakenteiden ja ominaisuuksien osoittamiseksi
tarpeellisista kohdista. Leikkaustasoja tulee valita rakennuksen kerros- ja m uiden tasojen
sekä piha-alueen ja sen korkeussuhteiden kuvaam isen kannalta riittävästi ja tarkoituksenm ukaisilta
kohdin.
Pysty- ja vaakasuuntaiset rakenteet ja rakennusosat kuvataan leikattuina. Leikkauspiirrokset
laaditaan rakennuksesta pituus- ja poikkisuuntaan asian käsittelyn kannalta olennaisilta kohdin.
5.2.7 Määräys
Julkisivupiirroksien tulee osoittaa, että suunniteltu rakentam inen arkkitehtuuriltaan täyttää
kauneuden ja sopusuhtaisuuden vaatim ukset huom ioon ottaen rakennus sellaisenaan sekä
sen suhde ym päröiviin rakennuksiin ja maisemaan.
Julkisivupiirrokset laaditaan rakennuksen kaikista sivuista vesikaton näkyvine osineen.
Rakennetussa ym päristössä liittym inen viereisiin rakennuksiin on esitettävä riittävän laajasti.
Julkisivupiirroksissa esitetään m aanpinnan ja julkisivun leikkauskohdan, räystään, vesikaton
harjan tai m uun ylimmän osan korkeusasemat korkeuslukuina tai korkeusm ittoina m aanpinnasta,
vesikattopinnat ja kattokaltevuudet, ulkoseinän näkyvät rakennusosat ja pinnat kaikkine
kiinteine laitteineen, pintojen, rakennusosien ja laitteiden materiaali, pintakäsittely ja väri
sekä rakennuksen ulkopuolella näkyvät rakennuksen toim intaan ja ulkoasuun ja tyyliin
vaikuttavat suunnitteluratkaisut.
5.2.8 Määräys
Julkisivupiirrokset laaditaan kohtisuorina projektioina. Ilmansuunta, johon julkisivu näkyy, merkitään piirrokseen.
Piirroksien havainnollistam iseen soveltuu pintojen tasoeroja selkeyttävä läpikuultava varjostus. Julkisivupintojen
materiaalit ja värit merkitään tekstein ja niitä voidaan tarvittaessa havainnollistaa mallein.

