
HAKEMUS

Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 §

Poikkeaminen MRL 171 - 174 §

Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Saapumispäivä

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1 Nimi Puhelin virka-aikana

Hakija

(rakennuspaikan Osoite Faksi / sähköposti

haltija)

2 Kunta Tontin / rakennuspaikan osoite

Rakennus-

paikka Kylä / kunnanosa Tilan nimi / korttelin nro Tilan RN:o / tontin nro / rakennus-

paikan nro

Tontin /rakennuspaikan pinta-ala m²

Koko tila Määräala
3

Rakennus- Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus) Omakotitalo

hanke tai Rakennuksen korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen Paritalo

toimenpide rakentamiseen Lomarakennus

Rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan vaikuttavan tilan lisääminen Talousrakennus

Rakennuksen korjaus- ja muutostyö, joka vaikuttaa käyttäjien Sauna

turvallisuuteen tai terveellisyyteen Tuotantorakennus

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muutos

Muu, mikä

Uudet rakennukset tai lisärakennus eriteltynä rakennuksittain Rakennuksen Asuntojen

kerrosala m² Kerrosluku lukumäärä

Tähän mennessä käytetty Olemassa olevien asuntojen Rakennustoimenpiteen yhteydessä

rakennusoikeus m² lukumäärä puretaan m²

4

Selostus

poikkeuk-
sista

5

Hakemuksen
perustelut
ja arvio
hankkeen 
vaikutuksista



Viranomainen täyttää tämän kohdan

MRL 137 §:n nojalla erityiset MRL 171 §:n nojalla poikkeaminen seuraavista säännöksistä

edellytykset suunnittelutarvetta

koskevien säännösten nojalla 33 § 2 mom. 58 §

33 § 3 mom. 72 § 1 mom.

38 § 72 § 2 mom.

43 § 1 mom. 81 §

43 § 2 mom. 177 §

43 § 3 mom. kaupungin rakennusjärjestyksen_______§:stä

53 § 

6

Lisä- Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. Milloin on kysy- 

selvityksiä mys erityissuunnitelmista, on kullakin asianomaisella tähän rakennustoimenpiteeseen liittyvien erityissuunnitelmien 

laatijalla oikeus esittää suunnitelmansa viranomaiselle ja täydentää, muuttaa ja korjata niihin kuuluvia piirustuksia

ja muita asiakirjoja.

Asiamiehen nimi ja ammatti Puhelin virka-aikana

Osoite Faksi / sähköposti

7 (mm. tieyhteydet, vesihuolto, jätevesien käsittely)

Lisätietoja

8

Liitteet Valtakirja Selvitys naapureille ilmoittamisesta

Ympäristökartta Selvitys omistus-/hallintaoikeudesta

Ote kaavasta, kaavaluonnoksesta tai -ehdotuksesta Virallinen karttaote / tonttikartta

Asemapiirroksia kpl Asemapiirros, jossa merkintä naapureiden

Piirustuksia kpl kuulemisesta

9 Nimi Puhelin virka-aikana

Viranomais-
maksun Osoite Faksi / sähköposti

suorittaja
(ellei hakija)

10 Nimi

Päätöksen

toimitus Postitse Noudetaan

Henkilö, jolle ilmoitetaan (puhelinnumero, osoite)

11

Tietojen Rakennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköises-

luovutus sä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinointitutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 3 mom.).

Rakennuslupareisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide-

tai markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 §)

12 Paikka ja päivämäärä Hakijan tai asiamiehen allekirjoitus

Allekirjoitus



Täyttöohjeita

Tällä lomakkeella haetaan erillistä suunnittelutarveratkaisua (MRL 137 §) tai poikkeamispäätöstä (MRL 23 luku ja MRA 14 luku).

Suunnittelutarveratkaisussa päätetään rakennusluvan erityisistä edellytyksistä suunnittelutarvealueella. Ratkaisu edellyttää
tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Erillisen suunnittelutarveratkaisun tai poikkeamispäätöksen jälkeen tulee hakea erikseen rakennuslupaa.

Poikkeamispäätöksen ja suunnittelutarveratkaisun tarpeellisuus

Asemakaava-alue
Poikkeamislupa asemakaava-alueilla tarvitaan, mikäli halutaan poiketa kaavamääräyksistä rakennuskielloista tai rakennus-
järjestyksen määräyksistä.

Haja-asutusalue
Haja-asutusalueelle rakentaminen edellyttää pääsääntöisesti suunnittelutarveratkaisun. Lisäksi rakennushanke saattaa edel-
lyttää poikkeamispäätöstä esim. rakennuskiellosta tai kunnan rakennusjärjestyksestä.

Poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemuksen käsittely
Poikkeamis- ja suunnittelutarvehakemukset ratkaisee pääsääntöisesti kaupunkisuunnittelulautakunta. Joissakin tapauksissa 
poikkeamisratkaisun tekee Uudenmaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus (ELY-keskus), jolloin kaupunkisuunnittelulautakunta
antaa asiasta lausunnon. Eräissä tapauksissa asemakaava-alueilla poikkeamisvaltaa on delegoitu kaavoituspäällikölle.

Hakijan on varauduttava 2-5 kuukauden käsittelyaikaan.

Vaadittavat asiakirjat
 - Hakemus yhtenä kappaleena
 - Kiinteistörekisteriote
 - Omistus- ja hallintaselvitys rakennuspaikasta:
  * lainhuutotodistus (kauppakirja tms. jos kiinteistöä ei ole lainhuudatettu).
Selvitys naapureiden kuulemisesta kaikilta rakennuspaikkaan rajoittuvilta tilojen omistajilta (myös tien toisella puolella olevilta
kiinteistöiltä). Naapureiden kuulemisessa voidaan käyttää esim. hakemuskaavakkeen viimeistä sivua. 
Lisäksi yhteen asemapiirrokseen on saatava naapureiden allekirjoitukset.
 - Asemapiirros viitenä kappaleena mittakaavassa 1:500 (tarvittaessa 1:1000). Mikäli asemapiirros on kooltaan suurempi kuin
A3 niin asiakirjoihin on liitettävä yksi piirros A3 koossa.
Asemapiirros pitää sisällään seuraavat asiat:
 - pohjoisnuoli, mittakaava, päiväys ja suunnitelman laatijan allekirjoitus
 - tontin tai rakennuspaikan rajat ja uudisrakennukset mittoineen, korkeussuhteet (korkeuskäyrät 1 metrin välein), merkittävien
maastokuvioiden rajat, rakennuksen etäisyys rajoista, kerrosluvut ja etäisyys rantaviivasta.
 - kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden (myös rajanaapureiden) tunnukset sekä kaava-alueilla kaavamerkinnät
 - olemassa olevat säilyvät ja purettavat rakennukset rakennuspaikalla (olemassa olevat paksummalla viivalla, purettavat
katkoviivalla).
 - kulkuyhteydet ja pysäköintijärjestelyt
 - piirustusten koko on A4 kerrannainen (vähintään A3) siten taitettuna, nimiö tulee oikean tyhjän A4-kokoisen alueen alareunaan.

Poikkeamishakemuksessa on ehdottomasti esitettävä selostus poikkeamisesta ja hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen 
vaikutuksista (hakemuksen kohdat 4 ja 5). 

Suunnittelutarveratkaisussa ei täytetä kohtaa 4.

Hakijan tai asiamiehen puhelinnumero on mainittava hakemuksessa.

Poikkeamista ja /tai suunnittelutarveratkaisua haetaan samalla lomakkeella. Hakemus liiteasiakirjoineen jätetään
kaupungintalo Monkolan asiakaspalvelukeskukseen, os. Karstuntie 4, Lohja tai lähetetään postitse, os. Lohjan ympäristötoimi
kaavoitus, PL 71, 08101 Lohja.

Muistakaa riittävän suuri kerrosala !
Talousrakennukset ym. rakennukset tulee myöskin ilmoittaa hakemuksessa. Lomarakennuksen kerrosala on kuitenkin
enintään 150 k-m² ja siihen liittyvien talousrakennusten kerrosala on yhteensä 75 k-m². Erityisestä syystä loma-asunnon
rakennuspaikalle saa rakentaa toisen lomarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 50 k-m². Tällöin lomarakennuksen ker-
rosala ei saa kuitenkaan ylittää 150 k-m².

Haja-asutusalueen omakotirakennuspaikalle voidaan rakentaa enintään 300 k-m²:n suuruisen omakotitalon ja talous-
rakennuksia enintään 150 k-m².

Yhteystiedot
Lomakkeita lupien hakemiseen saa asiakaspalvelukeskuksesta ja ympäristötoimen karttapalvelusta. Lomakkeen 
voi lisäksi tulostaa kaupungin verkkosivulta www.lohja.fi/verkkoasiointi/sähköiset lomakkeet

Ennakkoneuvontaa antavat  kaavoituspäällikkö, ympäristöinsinööri ja rakennustarkastaja.



Ilmoittaminen naapureille
Rakennuspaikan naapureille on annettava tieto hakemuksesta. Naapureille varataan vähintään 7 päivää aikaa esittää muistutus 
hakemuksesta. Hakija voi oheisena liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit ovat tietoisia hankkeesta. Naapuri voi
oheisena esittää kantansa hakemukseen. Naapurilla on hakemuksen päätöksestä valitusoikeus. 

Hakija on ilmoittanut hakemuksesta ja Naapurina esitämme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen seuraavaa:

naapurina olemme saaneet tiedon siitä.

Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja Naapurin kiinteistön osoite Tilan / Tilan RN:o /

nimen selvennys korttelin nro tontin nro

Hakija on ilmoittanut hakemuksesta ja Naapurina esitämme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen seuraavaa:

naapurina olemme saaneet tiedon siitä.

Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja Naapurin kiinteistön osoite Tilan / Tilan RN:o /

nimen selvennys korttelin nro tontin nro

Hakija on ilmoittanut hakemuksesta ja Naapurina esitämme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen seuraavaa:

naapurina olemme saaneet tiedon siitä.

Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja Naapurin kiinteistön osoite Tilan / Tilan RN:o /

nimen selvennys korttelin nro tontin nro

Hakija on ilmoittanut hakemuksesta ja Naapurina esitämme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen seuraavaa:

naapurina olemme saaneet tiedon siitä.

Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja Naapurin kiinteistön osoite Tilan / Tilan RN:o /

nimen selvennys korttelin nro tontin nro

Hakija on ilmoittanut hakemuksesta ja Naapurina esitämme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen seuraavaa:

naapurina olemme saaneet tiedon siitä.

Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja Naapurin kiinteistön osoite Tilan / Tilan RN:o /

nimen selvennys korttelin nro tontin nro

Hakija on ilmoittanut hakemuksesta ja Naapurina esitämme kantanamme hakemukseen ja rakentamiseen seuraavaa:

naapurina olemme saaneet tiedon siitä.

Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja Naapurin kiinteistön osoite Tilan / Tilan RN:o /

nimen selvennys korttelin nro tontin nro
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