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PIENTALOHANKKEEN
RAKENNUSLUPAKÄSITTELY JA LIITTEET
Vantaan kaupunki | Rakennusvalvonta

Tyhjennä lomake
NEUVONTAPYYNTÖ
Ennen varsinaisen lupahakemuksen jättämistä rakennusvalvontaan ollaan yhteydessä Lupapisteen neuvontapyyntötoiminnon kautta. Neuvontapyynnön
kautta hankkeelle nimetään lupakäsittelijä ja lupasihteerit. Keskustelussa sovitaan ennakkoneuvottelun järjestämisestä.
www.lupapiste.fi
ENNAKKONEUVOTTELU
Ennen varsinaisen lupahakemuksen jättämistä järjestetään rakennusvalvonnan lupakäsittelijän kanssa ennakkoneuvottelu, johon osallistuvat
rakennussuunnittelija ja pääsuunnittelija, tarpeen mukaan myös muita erityissuunnittelijoita. Ennakkoneuvottelut järjestetään ensisijaisesti etäkokouksina
(Teams).
PIENTALOHANKKEEN RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN LIITTEET
Rakennuslupahakemukseen liitettävät asiakirjat käydään läpi ennakkoneuvottelussa ja lupakäsittelijän kanssa sovitaan hakemukselle edellytettävät liitteet.
Liiteluettelo on sovellettavissa myös muihin pientalohankkeisiin (laajennus, ym.).
Liiteluettelo täytetään ennakkoneuvottelussa ja tallennetaan sähköiseen asiointijärjestelmään hakemuksen liitteisiin. Kun kaikki ennakkoneuvottelussa
sovitut liitteet on täydennetty Lupapisteeseen, voi hakemuksen jättää asiointipalvelussa.
RAKENNUSVALVONNAN YHTEYSHENKILÖT JA -TIEDOT
Lupakäsittelijä:

Rak-tarkastusinsinööri:

Lvi-tarkastusinsinööri:

Lupasihteeri:

Lupatunnus:

Ennakkoneuvottelun pvm:

HAKEMUKSELLE TARVITTAVAT LIITTEET
PÄÄPIIRUSTUKSET
https://www.pksrava.fi/kortti/OHJE-ARK11
ASEMAPIIRROS DWG-TIEDOSTONA
PIENTALONKERROSALAKAAVIOT JA -TAULUKKO
https://www.pksrava.fi/kortti/MRL-11510
SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUS

https://www.pksrava.fi/kortti/MRL-120f01, https://www.pksrava.fi/kortti/MRL-120f02, https://www.pksrava.fi/kortti/MRL-120f03,
https://www.pksrava.fi/kortti/MRL-120f04, https://www.pksrava.fi/kortti/MRL-120f05.
Tutkintotodistukset opintosuorituksineen
CV:t

RAKENNUSPAIKAN LÄHTÖTIEDOT
Kartta-aineisto karttamyynnistä https://gis.vantaa.fi/karttatilaus/
Tonttijakokartta, jos kiinteistö ei ole rekisterissä (kevennetty menettely)
Selvitys rakennuspaikan pohja- ja perustamisolosuhteista
Perustamistapalausunto
Pintavaaitus
Selvitys rakennuspaikan terveellisyydestä
RAKENNUSPAIKAN HALLINTA
Todistus hallintaoikeudesta
Omistaja hakee tai antaa valtakirjan
Tonttijakokartta, mikäli kiinteistö ei ole rekisterissä
HANKKEEN KUVAUS JA POIKKEAMISET täydennetään Lupapisteen hankkeen kuvaus -osioon, ei erillisellä liitteellä
- Poikkeamiset täytetään Lupapisteen poikkeamiset säännöksistä perusteluineen -tietokenttään
- Jos hankkeessa ei ole poikkeamisia, niin sekin tieto ilmoitetaan Lupapisteen tietokenttään
SELVITYS LIITTYMISESTÄ YMPÄRÖIVÄÄN RAKENNUSKANTAAN
Jos hankkeeseen liittyy purkamista, liitetään mukaan valokuvat ja haitta-aineselvitys purettavista rakennuksista.
RAKENNETYYPIT
Päärakennetyypit joko A4-vihkona tai leikkauspiirustuksissa
ENERGIASELVITYS
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MAALÄMPÖKAIVON PORAAMINEN
Maanalaisten johtojen sijaintikartta
AKUSTIIKAN SUUNNITTELUN JA TOTEUTUKSEN PERUSTEET -ASIAKIRJA
http://www.pksrava.fi/doc/lomakkeet/LOMAKE-RAK05B.pdf
Meluselvitys
Ääneneristysselvitys

dB

Tärinäselvitys
KOSTEUDENHALLINTASELVITYS
HULEVESIEN HALLINNAN LÄHTÖTIEDOT
Hulevesisuunnitelma
Hulevesien hallinnan lähtötietolomake
VIHERTEHOKKUUS, jos asemakaavassa tai poikkeamispäätöksessä edellytetty
www.vantaa.fi/vihertehokkuus
Vihertehokkuuslaskelma (iWater)
Pihasuunnitelma
Hulevesisuunnitelma
Hulevesien hallinnan lähtötietolomake
RASITE- TAI YHTEISJÄRJESTELYSOPIMUS
- Sopimus allekirjoitettuna
NAAPURIN TIEDOTTAMINEN
Viranomainen tiedottaa naapurit
Hakija tiedottaa naapurit itse (naapurin puhelinnumero ja sähköposti on ilmoitettava)
Pääpiirustuksista asemapiirros ja julkisivupiirustukset, yhtenä A3-kokoon tulostettavana tiedostona
NAAPURIN SUOSTUMUS
- Hakija toimittaa
POIKKEAMISPÄÄTÖS / SUUNNITTELUTARVERATKAISU
TIETOMALLI
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/147932_Vantaan_RAVAn_tietomalliohje.pdf
MUUT ERIKSEEN SOVITUT LIITTEET JA MUISTIINPANOT:

Lähetä
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