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RAKENNUKSEN PAIKAN MERKINTÄ JA SIJAINTIKATSELMUS  
  
Toimenpiteiden tarpeellisuus todetaan rakennuslupapäätöksessä.  

  
  
Merkintä!     Sijaintikatselmus!   
Talosi paikka merkitään puupaaluin ja tuodaan  Kun sokkeli on valmis, tarkistetaan sen sijainti, mitat ja  
rakennuspaikalle korkeusmerkit.  korkeus. Kuvat: Kai Virtanen  

  

Rakennuksen paikan merkintä  
  

Rakennuksen paikan maastoon merkintä suoritetaan rakennusluvan myöntämisen jälkeen. Merkinnän 
toimitusaika on keskimäärin 5 - 10 työpäivää tilauksesta. Merkinnän suorittaminen normaalissa aikataulussa 
edellyttää hyväksyttyjen ja oikeat mitoitustiedot sisältävien lupakuvien löytymistä Lupapisteestä. 
Valmistelutyötä helpottaa, mikäli asemapiirros on Lupapisteessä dwg tai dgn -formaatissa. Merkinnän 
valmistelija mm. vertaa asemapiirrosta rakennuslupa-aineistoon ja pohjakarttaan. Tarvittaessa olemme 
yhteydessä suunnittelijaan ja rakennusvalvontaan puutteellisen mitoituksen täsmentämiseksi.  
  
Tilauksen yhteydessä voi pyytää ensin pelkästään merkintämittauksen ennakkovalmistelua, jolloin 
mahdollisille selvittelyillekin jää hyvin aikaa. Varsinainen merkintämittaus voidaan sitten myöhemmin 
erikseen tilaamalla tehdä normaalia toimitusaikaa nopeammin. Paras ajankohta merkintämittaukselle on 
yleensä pintamaiden poiston jälkeen. Tarvittaessa merkintämittaus voidaan tehdä useampaankin kertaan. 
Esim. ensimmäinen mittaus tehdään pintamaiden poistoa tai kallion louhintaa varten ja toinen mittaus 
perustuksia varten. Ylimääräiset mittaukset tilataan maastomittauksesta ja laskutetaan tuntiveloitushinnaston 
mukaisesti. Kaupunkimittauksen henkilötyöveloitushinnasto 

 

Rakennuksen paikan merkinnästä ja sijaintikatselmuksesta peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu. 
Rakennusvalvontamittaustaksa hinnasto 
  

mailto:mio@vantaa.fi
http://www.vantaa.fi/
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/155005_Kaupunkimittauksen_veloitushinnasto_2021.pdf
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/155005_Kaupunkimittauksen_veloitushinnasto_2021.pdf
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/155005_Kaupunkimittauksen_veloitushinnasto_2021.pdf
https://www.vantaa.fi/sites/default/files/document/155019_Rakennusvalvontamittaustaksa_2021.pdf
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Merkintä tilataan sähköisesti Rakennuspaikan merkinnän tilauslomakkeella. (Lisätietoja puh. (09) 8392 
2279).  
Lomakkeen täyttämiseen tarvitset seuraavat tiedot:  

• Lupapisteen lupatunnus/asiointitunnus  
• kohteen osoite  
• toive merkinnän tai mittauksen ajankohdasta  
• tieto siitä,  

o mitkä nurkkapisteet kustakin rakennuksesta halutaan merkittävän (ks. esimerkki alla)  
o  milloin muut rakennukset merkitään, jos rakennetaan vaiheittain  

• tilaajan tai muun yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite  
• laskutusosoite ja tarvittaessa viite (esim. työmaanumero)  
• liitetiedoksi ote asemapiirroksesta, johon on selvästi merkitty mitattavat nurkkapisteet (pdf)  

  

  
  

Muuta huomioitavaa  
  
Ennen rakennustöiden aloittamista on syytä selvittää alueella mahdollisesti olevien maanalaisten johtojen ja 
kaapelien sijainti. Suunnittelua varten johtokarttaa sekä muita kaupungin kartta- ja paikkatietoaineistoja voi 

mailto:mio@vantaa.fi
http://www.vantaa.fi/
https://matti.vantaa.fi/portal/apps/GeoForm/index.html?appid=17ef078d6b5744d5ac3abf428865222b
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tilata kartanmyyntipalvelusta (https://gis.vantaa.fi/karttatilaus/). Aineistot ovat maksullisia ja niitä saa eri 
formaateissa. Muuta suunnittelussa huomioitavaa (mm. rakentamisrajoitteet) löytyy kaupungin 
karttapalvelusta https://kartta.vantaa.fi/.  
  

Muilla kuin yleisillä katu- ja puistoalueilla kaivutöitä tai muita maanalaisia toimenpiteitä tekevän asiakkaan 
tulee hakea johtotietojen sijaintiselvitystä. Hae sijaintiselvitystä sähköisellä asiointilomakkeella.   
Sijaintiselvitystä ei tarvita lupahakemusten liitteeksi. Sijaintiselvitys tehdään tyypillisesti muutama päivä 
ennen varsinaisen maastossa tapahtuvan toimenpiteen käynnistymistä.   
  

Muista varoa tontin rajamerkkejä, jotta ne eivät vahingoittuisi. Tontin kadonneiden rajamerkkien uudelleen 
rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista vastaa maanomistaja.    
  

Huomaa että kaivutyöt ja muut maanpinnan alaiset toimenpiteet katu- ja puistoalueilla ovat luvanvaraisia. 
Hae lupaa Lupapisteen asiointipalvelussa. Lupapisteeseen jätetty katulupahakemus käynnistää 
automaattisesti maanalaisten johtojen sijaintiselvityksen. Asiakkaan ei tarvitse erikseen hakea johtoselvitystä.  
Kaikki luvan hakemustiedot, kuten työn alkamispäivä, ja lupaan liitetyt dokumentit ovat suoraan käytettävissä 
sijaintiselvityksen aikana.  
Ajantasainen johtokartta ja muut ohjeet toimitetaan työmaavastaavalle. Tarvittaessa sovitaan maastonäytön 
ajankohta.  
  

  

Sijaintikatselmus  
  
Kun rakennuksen perustukset ovat valmiina, voidaan sijaintikatselmus tilata sähköpostitse 
maastomittaus@vantaa.fi tai puhelimitse maastomittauksesta. Jos rakennusluvassa ei edellytetä kohteen 
maastoonmerkintää (esim. rakennuksen pieni laajennus), sijaintikatselmus tilataan ensisijaisesti 
Sijaintikatselmuksen tilauslomakkeella, toissijaisesta sähköpostitse maastomittaus@vantaa.fi tai 
puhelimitse numerosta (09) 8392 2279. 
 

Rakennustyön valvontamittauksia suorittavat  
 

Paikkatietoinsinööri 

Jouni Pönni 

Puh. 040 734 2045 

Maanmittausteknikko 

Hannu Hämäläinen 

Puh. 040 847 3234 

Mittausesimies  

Tero Piirainen 

Puh. 040 521 9869 

Helsinki-Vantaan lentoaseman 
alueen mittaukset, Finavia 

Puh. 020 708 000 
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