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JYVÄSKYLÄN 

KAUPUNKI 

Rakennusvalvonta 

HAKEMUS (1kpl) 

RAKENNUSLUPA 

TOIMENPIDELUPA 

PURKAMISLUPA 

MAISEMATYÖLUPA

ILMOITUS 

 Lupanumero  Saapumispäivä 

 Käsittelijä  Aika  Päätöspäivä 

1. 
RAKENNUS-
PAIKKA 

Kaupunginosa/kylä Kortteli nro/tilan nimi Tontti nro/tilan RN:o 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka 

2. 
HAKIJA(T) 
rakennuspaikan 
omistaja tai haltija 

Nimi 

Postiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Sähköpostiosoite Matkapuhelin 

3. 
YHTEYS-
HENKILÖ 

Yhteyshenkilön nimi 

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite Yhteyshenkilön puhelin virka-aikana 

4. 
MAKSAJA JA 
LASKUTUS-
OSOITE 
joko Y-tunnus tai 
henkilötunnus 
vaaditaan 

Nimi Y-tunnus/henkilötunnus

Laskutusosoite Postinumero ja -toimipaikka 

Puhelin virka-aikana Laskun viite 

5. 
TOIMENPIDE 
selostus rakennus-
hankkeesta ja/tai 
niistä toimenpiteistä 
joille haetaan lupaa 
(lisätietoineen ja 
poikkeuksineen) 

6. 
TIETOJEN 
LUOVUTUS 

Rakennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietoja sisältävän kopion tai tulosteen suoramarkkinointia sekä 
mielipide- tai markkinatutkimusta varten (Julkisuuslaki, 16 § 3 mom.). 

Rakennusluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai 
markkinatutkimusta varten (Henkilötietolaki, 30 §). 

7. 
PÄÄTÖKSEN 
TOIMITUS 

Haluan päätöksen ja päätösasiakirjat lisäksi paperisina (maksullinen lisäpalvelu).

 postitse hakijan osoitteeseen  postitse maksajan osoitteeseen  noudetaan kopiolaitokselta

8. 
TIEDOTTAMINEN Allekirjoituksellaan hakija vakuuttaa, että hankkeen vireilletulosta on tiedotettu rakennuspaikalla (MRA 65 § 4 mom). 

9. 
PÄIVÄYS JA 
ALLEKIRJOITUS 
kaikki rakennus- 
paikan haltijat 

Paikka ja päivämäärä 

________________________________________ 
allekirjoitus ja nimen selvennys, puhelin 

________________________________________ 
allekirjoitus ja nimen selvennys, puhelin 

Allekirjoittaja vastaa siitä, että tässä hakemuksessa annetut tiedot ovat oikein. Täytä laskutustiedot huolella! 
Jos lasku joudutaan kirjoittamaan uudelleen virheellisten tietojen takia, laskutamme 10€ lisämaksun. 



MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN (MRL) JA LUVAN EDELLYTTÄMÄT VASTUUHENKILÖT 

1. 
PÄÄSUUNNIT-
TELIJA 

Nimi Koulutus 

Sähköposti Puhelin virka-aikana 

Työkokemus 

v.

Todistuksia 

kpl

Pääsuunnittelijakohteita 

kpl
Suostun huolehtimaan MRL:n 120 a §:n mukaisesti suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta 

Päiväys ja allekirjoitus 
2. 
RAKENNUS-
SUUNNITTELIJA 

Nimi Koulutus 

Sähköposti Puhelin virka-aikana 

Työkokemus 

v.

Todistuksia 

kpl

Selvitys suunnittelukokemuksesta 
erillisenä liitteenä  

Suostun huolehtimaan MRL:n 120 b §:n mukaisesti suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta 

Päiväys ja allekirjoitus 
3. 
RAKENNE-
SUUNNITTELUN 
KOKONAISUU-
DESTA 
VASTAAVA 

Nimi Koulutus 

Sähköposti Puhelin virka-aikana 

Työkokemus 

v.

Todistuksia 

kpl

Selvitys suunnittelukokemuksesta 
erillisenä liitteenä  

Suostun huolehtimaan MRL:n 120 c §:n mukaisesti suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta

Päiväys ja allekirjoitus 
4. 
LVI-
SUNNITTELUN 
KOKONAI- 
SUUDESTA 
VASTAAVA 

Nimi Koulutus 

Sähköposti Puhelin virka-aikana 

Työkokemus 

v.

Todistuksia 

kpl

Selvitys suunnittelukokemuksesta 
erillisenä liitteenä  

Suostun huolehtimaan MRL:n 120 c §:n mukaisesti suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta 

Päiväys ja allekirjoitus 

Vastuuvelvollisena työnjohtajana sitoudun johtamaan kyseessä olevaa työtä. Ilmoitan tutustuneeni maankäyttö- ja rakennuslakiin 
ja sen nojalla annettuihin määräyksiin ja ohjeisiin kyseiseen tehtävään liittyen.  
5. 
VASTAAVA 
TYÖNJOHTAJA 

Nimi Koulutus 

Sähköposti Puhelin virka-aikana 

Päiväys ja allekirjoitus 

6. 
KVV-
TYÖNJOHTAJA 

Nimi Koulutus 

Sähköposti Puhelin virka-aikana 

Päiväys ja allekirjoitus 

7. 
IV-
TYÖNJOHTAJA 

Nimi Koulutus 

Sähköposti Puhelin virka-aikana 

Päiväys ja allekirjoitus 

8. 
MUU 
TYÖNJOHTAJA 

Nimi Koulutus 

Sähköposti Puhelin virka-aikana 

Päiväys ja allekirjoitus 

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 

Rakennusvalvonta 

Lupanumero ____________________

Rakennuspaikan osoite ______________________________________ Kaupunginosa _________ Kortteli _________ Tontti _________



SELVITYS NAAPURIEN KUULEMISESTA/SUOSTUMUKSESTA 

Tutustuttuani    /     20     päivättyihin rakennus-/toimenpidelupapiirustuksiin ilmoitan, että 

 allekirjoittaneella (rakennuspaikan omistaja/haltija) ei ole huomauttamista kyseisestä rakennustoimenpiteestä 
 vastustan rakennustoimenpidettä (perustelut eri liitteellä) 

päiväys       osoite     kortteli/tontti      tilan nimi/rek.nro        allekirjoitus ja nimen selvennys 

Tutustuttuani    /     20     päivättyihin rakennus-/toimenpidelupapiirustuksiin ilmoitan, että 

 allekirjoittaneella (rakennuspaikan omistaja/haltija) ei ole huomauttamista kyseisestä rakennustoimenpiteestä 
 vastustan rakennustoimenpidettä (perustelut eri liitteellä) 

päiväys       osoite     kortteli/tontti      tilan nimi/rek.nro        allekirjoitus ja nimen selvennys 

Tutustuttuani    /     20     päivättyihin rakennus-/toimenpidelupapiirustuksiin ilmoitan, että 

 allekirjoittaneella (rakennuspaikan omistaja/haltija) ei ole huomauttamista kyseisestä rakennustoimenpiteestä 
 vastustan rakennustoimenpidettä (perustelut eri liitteellä) 

päiväys       osoite     kortteli/tontti      tilan nimi/rek.nro        allekirjoitus ja nimen selvennys 

Tutustuttuani    /     20     päivättyihin rakennus-/toimenpidelupapiirustuksiin ilmoitan, että 

 allekirjoittaneella (rakennuspaikan omistaja/haltija) ei ole huomauttamista kyseisestä rakennustoimenpiteestä 
 vastustan rakennustoimenpidettä (perustelut eri liitteellä) 

päiväys       osoite     kortteli/tontti      tilan nimi/rek.nro        allekirjoitus ja nimen selvennys 

Tutustuttuani    /     20     päivättyihin rakennus-/toimenpidelupapiirustuksiin ilmoitan, että 

 allekirjoittaneella (rakennuspaikan omistaja/haltija) ei ole huomauttamista kyseisestä rakennustoimenpiteestä 
 vastustan rakennustoimenpidettä (perustelut eri liitteellä) 

päiväys       osoite     kortteli/tontti      tilan nimi/rek.nro        allekirjoitus ja nimen selvennys 

Tutustuttuani    /     20     päivättyihin rakennus-/toimenpidelupapiirustuksiin ilmoitan, että 

 allekirjoittaneella (rakennuspaikan omistaja/haltija) ei ole huomauttamista kyseisestä rakennustoimenpiteestä 
 vastustan rakennustoimenpidettä (perustelut eri liitteellä) 

päiväys       osoite     kortteli/tontti      tilan nimi/rek.nro        allekirjoitus ja nimen selvennys 

NAAPURIMÄÄRITELMÄ (MRL 133 § 1. mom.) 

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan 
sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan 
kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös 
rakennuspaikalla. 

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 

Rakennusvalvonta 

Lupanumero ____________________

Rakennuspaikan osoite ______________________________________ Kaupunginosa _________ Kortteli _________ Tontti _________



RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN LIITTEET 
Sähköinen 
lupahakemus  
(s-asiointi) 

Paperinen 
hakemus/ 
liitteet 

Aina tarvittavat asiakirjat: 
▫ Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta, kun luvanhakijalla ei ole lainhuutoa pdf-tiedosto 

▫ Pääpiirustukset (ohje YM3/601/2015)
- asema
- pohja(t)
- leikkaus
- julkisivu(t)

pdf-tiedosto(t) 

▫ Rakennushanketiedot (RH1) hakemuksessa 

▫ Asuinhuoneistotiedot (RH2), jos asuinhuoneistoja tai muutoksia niihin hakemuksessa 

▫ Valtakirja, jos käytetään asiamiestä tai rakennuspaikalla useita omistajia/haltijoita pdf-tiedosto 

▫ Vastuuhenkilöiden tiedot/suostumukset
- pääsuunnittelija
- rakennussuunnittelija
- vastaava työnjohtaja (jos tiedossa)

hakemuksessa 

▫ Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
Sekä selvitys näiden edellyttämästä perustamistavasta ja tarvittavista muista toimenpiteistä.

pdf-tiedosto 

▫ Ilmoitus naapureille tiedottamisesta hakemuksessa 

▫ Kosteudenhallintaselvitys (sisältäen vastuuhenkilön tiedot) pdf-tiedosto 

▫ Selvitys rakennuksen energiatehokkuudesta pdf-tiedosto 

Tapauskohtaisesti tarvittavat asiakirjat: 
▫ Kaupunkikuvalliset hankkeet (kaupunkikuvatoimikuntaan)

- 1 kpl väritetyt julkisivut ja asemapiirustus
Hyväksytyt väritetyt julkisivupiirustukset tulee liittää sähköiselle hakemukselle.

paperiaineisto, 
pdf-tiedosto(t) 

▫ Energiatodistus (rakennukset yli 50 k-m2, käyttöaste yli 4 kk/vuosi, jne) pdf-tiedosto 

▫ Jätevesienkäsittelysuunnitelma (vesihuoltoverkostojen ulkopuoliset alueet) pdf-tiedosto 

▫ Esteettömyysselvitys (julkiset rakennukset) pdf-tiedosto 

▫ Väestönsuojalaskelma/-suunnitelma pdf-tiedosto 

▫ Selvitys rakennuksen kunnosta (korjaus- ja muutostyöt) pdf-tiedosto 

▫ Hankekuvaus (korjaus- ja muutostyöt) pdf-tiedosto 

▫ Aloittamisoikeushakemus perusteluineen ja kuitti vakuuden maksamisesta hakemuksessa 

▫ Erityisalan vastuuhenkilöiden tiedot/suostumukset
- lvi- ja/tai rakennesuunnittelijat
- kvv- ja iv-työnjohtajat

hakemuksessa 

▫ Naapurin/naapureiden suostumukset (poikkeamiset esim. rajaetäisyyksistä) hakemuksessa 

▫ Purkukohteet
- ilmoitus purettavasta rakennuksesta (RK9-lomake)
- purkujätettä koskeva selvitys

pdf-tiedostot 

Muut asiakirjat: 
▫ Rakennusvalvontaviranomainen voi hankkeen laatu ja laajuus huomioon ottaen tarvittaessa

edellyttää, että lupahakemukseen liitetään myös muita selvityksiä kuten esimerkiksi:
- rakennetyypit
- ulkovärityssuunnitelma
- hankkeen laajuustiedot
- varasto- ja piha-alueen laskelmat
- ääneneristysselvitys
- jäykistysselvitys
- paloturvallisuusselvitys
- rakennuksen fysikaaliset- ja tiiveysominaisuudet

pdf-tiedosto(t) 
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