
Rakentamisessa tarvittavat luvat 

Rakennusvalvonnasta haettavia lupia ovat rakennuslupa, toimenpidelupa sekä  ilmoitus. 
Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan aina lupa.  

Rakennuslupaa haetaan: 

 Uudisrakennuksen rakentamiseen  

 Rakennuksen laajentamiseen tai kerrosalan lisäämiseen  

 Sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa uudisrakennuksen 

rakentamiseen  

 Sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei pidetä rakennuksena, pystyttämiseen tai 

sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen tarvitaan 

toimenpidelupa. Tällaisia rakennelmia ovat mm. katos, vaja, venevaja, kioski, 

käymälä, esiintymislava ja katettu keittopaikka. Rakennuksen ulkoasun muuttamisella 

tarkoitetaan kattomuodon, katteen tai sen värityksen muuttamista, ulkoverhouksen 

rakennusaineen tai värityksen muuttamista taikka ikkunajaon muuttamista. 

Rakennusjärjestyksessä on määrätty ne kunnan alueet, joissa kyseisille toimenpiteille 

haetaan lupa ja missä noudatetaan ilmoitusmenettelyä. Tarkempia tietoja saa 
rakennustarkastajalta.  

Lupaa tai ilmoitusta ei tarvita 

 Huoneiden kevyiden väliseinien vähäiseen rakentamiseen ja purkamiseen  

 Pienehkön jäteaitauksen rakentamiseen  

 Kevytrakenteisen leikkimökin tai vastaavan rakentamiseen  
 Pituudeltaan alle 15 m suuruisen laiturin rakentamiseen. 

Poikkeamismenettely 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyihin tai sen nojalla annettuihin säännöksiin, 

määräyksiin, kieltoihin ja muihin rajoituksiin voi hakea poikkeusta. Useimmiten poikkeamista 

haetaan rantavyöhykkeelle rakentamisesta ilman ranta-asema- tai yleiskaavaa sekä 

asemakaava-määräyksistä. Mikäli rakentaminen vaatii poikkeamisluvan, niin se tulee hakea 

ennen rakennuslupaa. Alkuperäinen lainvoimainen poikkeamispäätös liitetään 

rakennuslupahakemukseen. Myös poikkeamislupahakemus jätetään Hirvensalmen kunnan 

rakennusvalvontatoimistoon. Poikkeamisluvan tarpeellisuuden voi varmistaa etukäteen 
rakennusvalvontatoimistosta.  

Purkaminen 

Asemakaava-alueella rakennuksen purkaminen vaatii aina purkamisluvan. Muilla alueilla 

rakennuksen purkamisesta on tehtävä rakennusvalvontaviranomaiselle purkamisilmoitus 30 

päivää ennen purkutyöhön ryhtymistä. Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun 30 päivän 

kuluessa vaatia perustellusta syystä purkuluvan; 

Lupaa ei tarvita jos voimassa oleva rakennuslupa tai tiesuunnitelma edellyttävät rakennuksen 
purkamista talousrakennuksen tai muun vähäisen rakennuksen purkamiseen 

Maisematyölupa 

Maisematyölupa tarvitaan puiden kaatamista tai maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä eli 

kaivamista, louhimista, tasoittamista ja täyttämistä varten asemakaava-alueella. Lupaa ei 

tarvita, jos toimenpide liittyy myönnettyyn rakennus- tai toimenpidelupaan tai se on vähäinen. 

Yksittäisten puiden kaataminen edellyttää kirjallisen ilmoituksen tekemistä 
rakennustarkastajalle ennen toimenpiteeseen ryhtymistä. 

 



Rakennusluvan hakeminen 

Rakennuslupaa haetaan Hirvensalmen kunnan omalla lomakkeella. Hakemuslomakkeita 

täytetään yksi kappale. Rakennuspaikan haltija allekirjoittaa lupahakemuksen. Yhteisomistajat 

allekirjoittavat hakemuksen tai valtuuttavat asiamiehen. Jos hakija ei itse allekirjoita 
hakemusta, vaaditaan hakemukseen liitettävä asianajovaltakirja. 

  Piirustukset 

Rakennuslupahakemukseen liitetään pääpiirustukset eli asemapiirros ja rakentamista koskevat 

rakennuspiirustukset kahtena kappaleena nitomaliuskoilla A4 kokoon taitettuna. Kohdassa 
Piirustusten laatiminen on annettu tarkempia ohjeita.  

  Pääsuunnittelija 

Lupahakemuksessa tulee aina ilmoittaa hankkeen pääsuunnittelija. Asuinrakennuksen ja 

talviasuttavaksi rakennettavan lomarakennuksen pääsuunnittelijalla tulee olla vähintään 

talonrakennusteknikon koulutus sekä riittävä suunnittelukokemus. Pääsuunnittelijan voi 

hyväksyttää rakennustarkastajalla ennen lupahakemuksen jättämistä. 

  Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on todistettava olevansa rakennuspaikan haltija. Selvitykseksi 

rakennuspaikan hallinnasta käy esim. todistus lainhuudosta tai sen puuttuessa oikeaksi 

todistettu jäljennös muusta omistusoikeuden osoittavasta asiakirjasta, kuten kauppakirjasta, 

vuokrasopimuksesta tai lahjakirjasta. 

  Tonttiasiapaperit tai karttaote 

Lupahakemukseen liitetään ote rakennuskaavasta (2 kpl) tai haja-asutusalueella ote 
peruskartasta. Karttaotteen saa rakennusvalvontatoimistosta. 

  Tilastolomakkeet 

Rakennushankeilmoitus (RH 1) liitetään aina lupahakemukseen, kun kysymys on 

uudisrakennuksesta, laajentamisesta, uudestaan rakentamiseen verrattavasta muutostyöstä 

tai perusparantamisesta. Rakennushankeilmoitus täytetään erikseen jokaisesta rakennuksesta. 

Lomakkeita saa rakennusvalvontatoimistosta. 

Naapurin kuuleminen 

Lupahakemukseen liitetään kirjallinen selvitys naapurien kuulemisesta (tiedottaminen 

naapureille lupahakemuksesta). Pääsääntöisesti kuullaan rajanaapurit. Rakennustarkastaja voi 

kuitenkin toimenpiteen laajuus ja laatu huomioiden vähentää tai suurentaa kuultavien 

naapureiden määrää. Lomakkeita naapureiden kuulemista varten saa 

rakennusvalvontatoimistosta. Kuulemisen voi suorittaa hakija itse tai kunta. Kunta perii 

kuulemisesta voimassa olevan taksan mukaisen palkkion.  

 
Muut selvitykset 

 Lainvoimainen poikkeamislupapäätös alkuperäisenä, mikäli poikkeamista on haettu  

 Milloin rakennuksen rakenteet eivät selviä täydellisesti pääpiirustuksista, on 

rakennuslupahakemuksen liitteeksi laadittava rakenneselvitys (2 kpl)  

 Rivitalojen, kerrostalojen sekä teollisuus-, liike- ja koulurakennusten 

rakennuspiirustukset ja asemapiirros on esitettävä MPY Oy:lle ja Suur-Savon Sähkö 

Oy:lle ennen kuin ne tuodaan rakennuslautakunnan käsiteltäväksi  

 Asemakaava-alueelle rakennettaessa on toimitettava LVI-suunnitelmat 3 kpl:na 

Hirvensalmen Vesi Oy:n hyväksyttäväksi.  

 Rakennuslupahakemukseen vastaavan työnjohtajan hakemus/ilmoitus  

 Mikäli kiinteistö ei kuulu kunnallisen viemäriverkoston piiriin, tulee lupahakemukseen 

liittää selvitys jätevesien käsittelystä. 



Ilmoituksen tekeminen 

Kirjallisen ilmoituksen tekemisessä noudatetaan luvan hakemiseen annettuja ohjeita soveltuvin 

osin. Piirustuksista riittää asemapiirroksen liittäminen hakemukseen. Asiakirjat toimitetaan 
yhtenä kappaleena. 

 Rakennuslupahakemuslomake  

 Rakennushankeilmoitus (RH-lomakkeet 1-4, toimenpiteen mukaan) - tulostettavat 

lomakkeet: www.lomake.fi  

 Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta  

 Rrakennuspaikan sijainnin osoittava karttaote (tulostetaan rakennusvalvonnasta) 

Maaperäselvitys tai lausunto maaperän soveltuvuudesta rakentamiseen  

 Asemapiirros  

 Pääpiirustukset  

 Rakennusoikeuslaskelma  

 Lämpötaloudellinen selvitys  

 Sähkölaitoksen lausunto (tarvittaessa)  

 Tieliittymälupa  
 Selvitys naapurin kuulemisesta  

 

http://www.lomake.fi/

