
Hakemuksen täyttöohjeet ja naapurikuuleminen 
 

Nokian kaupunki on siirtynyt sähköiseen asiointipalveluun eli https://www.lupapiste.fi/ , joka ohjaa 
sähköisen hakemuksen teossa.  

Poikkeamislupaa tai suunnittelutarveratkaisua voit hakea sähköisen hakemuksen lisäksi paperiasiakirjoin. 
Poikkeamislupahakemuksen tai suunnittelutarveratkaisun hakemuslomakkeen saat tästä linkistä 
https://www.nokiankaupunki.fi/wp-content/uploads/2017/08/poikkeamislupa-
jasuunnittelutarveratkaisulomake.pdf tai paperisena rakennusvalvonnasta. 

Paperinen hakemus liitteineen toimitetaan rakennusvalvontaan: Nokian kaupunki, rakennusvalvonta, 
Harjukatu 21, 37100 Nokia. 

Hakemus 

Hakemuksesta tulee ilmetä, mistä on tarkoitus poiketa, paljonko rakennusoikeutta on jo käytetty ja 
paljonko rakennusoikeutta käytetään nyt. Myös purettavaksi aiotut rakennukset tulee ilmoittaa. 
Kiinteistön/ tontin olemassa olevaa rakennuskantaa koskevat tiedot saa rakennusvalvonnasta. Hakijan 
velvollisuus on kuitenkin tarkistaa tietojen oikeellisuus. 

Hakemuksen 2. sivu eli lisäosa:  

- kohta 10 koskee suunnittelutarveratkaisua  
- kohdat 11-13 koskevat poikkeamishakemusta, poikkeamiselle on esitettävä erityinen syy MRA 85§ 

Hakemuksen liitteet 

Ennen hakemuksen ottamista käsittelyyn hakijan tulee liittää poikkeamislupa- tai 
suunnittelutarveratkaisuhakemuksen liitteeksi vähintään seuraavat asiakirjat: 

1. Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta  (kuten kiinteistökaupan esisopimusjäljennös/ 
kiinteistönomistajien valtakirja/ vuokrasopimusjäljennös. Jos hakija ei omista rakennuspaikkaa tai 
rakennuspaikalla on monta omistajaa, on hakemukseen liitettävä valtakirja muilta omistajilta) 

2. Ympäristökartta erityisesti suunnittelutarvehakemukseen, johon hakija merkitsee hankkeen kohteen/ 
alueen sijainnin (kartta n. 1:10 000 mittakaavassa) 

3. Asemapiirros mittakaavassa 2 kpl  

4. Selvitykset naapureille tiedottamisesta ja kuulemisesta (naapurikuulemisohje jäljempänä) 

Asemapiirros 

Suunnittelutarveratkaisun ja poikkeamislupahakemuksen asemapiirrokseksi kelpaa myös hakijan itse 
laatima piirros, kunhan se on piirretty alla olevien ohjeiden mukaisesti ja mittakaavassa (piirustuksessa 
tulee näkyä käytetty mittajana tai suhdeluku).  

Karttapohjia voi tilata asemapiirroksen laatimista varten karttakäsittelijältä Marjo Nurminen tai 
kiinteistörekisterinhoitajalta Tuulikki Hännikäinen.  

Asemakaava-alueelta on saatavana sähköisiä tiedostoja. Dwg-karttoja voi tilata paikkatietoinsinööriltä 
Mikko Koskinen (Toimitusaika n. 2 viikkoa). 

etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi 
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Asemapiirroksessa on esitettävä (vähintään): 

• päiväys, pohjoissuuntanuoli ja asemapiirroksen mittakaava 1:200, 1:500, 1:1000 (tai mittajana) 

• haetun rakennuspaikan/ määräalan rajat ja rajamitat 

• haetun rakennuksen (rakennusten) vähimmäisetäisyys rajoista, tontin tai rakennuspaikan rajoittuessa 
rantaan lisäksi etäisyys rantaviivasta 

• hakemuksen mukaisten rakennusten käyttötarkoitus, kerrosala, kerrosluku 

• olemassa olevat ja/ tai purettavat rakennukset ja rakennelmat 

• pihamaan järjestelyt: jätevesien käsittely, tieliittymä, autopaikat 

• kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset (asemakaava-alueilla myös kaavamerkinnät), 
mahdolliset rasitteet 

• teiden ja katujen nimet 

• maaston huomattavat korkeuserot (korkeuskäyrät) sekä muut maasto-olosuhteet, luonto- ja 
kulttuurikohteet 

• poikettaessa rakentamisen asemakaavamääräyksistä on asemapiirroksessa esitettävä muutoksenalainen 
kohta, ja hakemukseen on liitettävä poikkeamista selventäviä detaljipiirustuksia (kopiot rakennuksen 
pääpiirustuksista, 2 kpl) 

 

 



Naapurikuulemisohje 
 

•naapurikuulemislomake on paperisen hakemuksen 4. sivu 

•naapureille tulee esitellä hakemusasiakirjojen lisäksi asemapiirros, johon on pyydettävä kuultavien 
allekirjoitukset 

Lupahakija voi kuulla naapurit itse, jolloin hakijan tulee huolehtia siitä, että kuuleminen on suoritettu 
täydellisesti. Kiinteistöllä/ tontilla saattaa olla enemmän kuin yksi omistaja. Lupahaun yhteydessä 
naapurikiinteistöjen ja -tonttien omistajatietokyselyt tulee osoittaa Nokian kaupungin 
kiinteistörekisterinhoitajalle Tuulikki Hännikäinen. etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi 

Naapureita ovat haetun rakennuspaikan viereisten sekä vastapäätä olevien alueiden omistajat tai haltijat 
(myös asemakaavatontin varanneet). Lupakäsittelijä ilmoittaa hakijalle lisäkuultavista, mikäli hakemuksen 
käsittelyvaiheessa ilmenee tarvetta. 

Naapureiden kuulemiseksi hakijan tulee esitellä hakemus liitteineen ja saada naapureiden allekirjoitukset 
naapurikuulemislomakkeen lisäksi myös päivättyyn asemapiirrokseen. Naapureilla on oikeus tarvittaessa 
tutustua 7 pv hakemusasiakirjoihin. 

Hakijan pyynnöstä tai mikäli naapurikuuleminen on puutteellinen, kaupunki kuulee naapurit. Kaupungin 
toimesta tapahtuvaan naapurien kuulemiseen varataan 14 pv ja siitä peritään 60 €/kuultava. Joissakin 
tapauksissa kaupungin on suoritettava kuuleminen sanomalehtikuulutuksena, josta peritään lisäksi 230 
€/kuulutuskerta. Jos hankkeella on huomattavaa vaikutusta naapureita kauempana olevien asumiseen, 
työntekoon tai muihin oloihin, hakemuksesta on kuulutettava kaupungin toimesta kaupungin 
ilmoitustaululla ja ilmoitettava hakemuksesta Nokian Uutisissa. Kulut peritään hakijalta 
lupapäätöslaskutuksen yhteydessä. 
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