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Muutoksia rakennuslupakartta-aineistoon 2017
Rakennuslupakartan sisältö laajeni ja hinta muuttui vuoden 2017 alusta
Uudistettu rakennuslupakartta on tietosisällöltään aiempaa laajempi. Rakennuslupakartta sisältää
jatkossa mm. johtokarttaotteen sekä digitaalisen kanta- ja johtokartta-aineiston, jotka toimitetaan
aina rakennuslupakarttapaketin osana ilman eri tilausta. Rakennuslupakartta-aineiston hinta
erillisenä tuotteena nousi 235 euroon, mutta huomioiden aiemmin erikseen maksulliset kanta- ja
johtokartat, asiakkaan maksama kokonaishinta aleni.
Rakennuslupakartan voimassaoloaika 12 kuukautta
Rakennuslupakartta tilausten sähköisen asioinnin (www.karttakori.fi) käyttöönoton yhteydessä
vuonna 2016 rakennuslupakartan voimassaoloaika piteni 12 kuukauteen. Voimassaoloaika oli
aikaisemmin 3 kk. Uusi pidennetty 12 kuukauden voimassaoloaika koskee Karttakorin kautta
tehtyjen tilausten lisäksi myös uusia kaupunkimittauksen asiakaspalvelun kautta (puhelimitse,
sähköpostitse, käymällä asiakaspalvelussa) tehtyjä tilauksia sekä takautuvasti myös vuoden 2016
aikana tehtyjä rakennuslupakartta tilauksia, joihin on luovutushetkellä kirjattu 3 kuukauden
voimassaoloaika. 12 kuukauden voimassaoloajan umpeutumisen jälkeen rakennuslupakartta tulee
kokonaisuudessaan uusia rakennuslupahakemusta varten.
Mikä on rakennuslupakartta?
Rakennuslupakartta on yleisnimitys rakennussuunnittelun lähtötietojen karttakokoelmasta, joka
sisältää seuraavat karttaotteet pdf-tiedostoina ja ajantasaistetun digitaalisen kartta-aineiston:
 ote tarkistetusta kantakartasta 1:500
 voimassa oleva asemakaava tai yleiskaava
 kiinteistörekisteriote
 tonttikartta tai tonttijakokartta
 tonttikorkeusilmoitus
 osoiteilmoitus
 johtokarttaote
 digitaalinen kanta- ja johtokartta-aineisto (Peruspaketti 2, toimitus oletuksena dwg-tiedostona)
Rakennuslupakarttaan voidaan liittää lisämaksusta omistajaselvitys/naapuriluettelo naapurin
kuulemista varten. Omistajaselvityksessä selvitetään hankkeen osalliset sekä naapurit.
Yhteystiedot
Sähköinen asiointi: www.karttakori.fi
Kaupunkiympäristön toimiala, toimialan yhteinen asiakaspalvelu
Asiakaspalvelu: Sörnäistenkatu 1 (1 krs.), puh. 09 310 31930, asiakaspalvelu.kmo@hel.fi
www.kaupunkimittaus.fi
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Rakennuslupakartan tilaaminen sähköisesti Karttakorista
Voit tilata ja vastaanottaa rakentamisen suunnittelun lähtöaineistot sähköisesti Karttakori-palvelussa
osoitteesta www.karttakori.fi. Palvelu tarjotaan Helsingin alueella rakentaville.
Karttakori on linkitetty Lupapiste-palveluun www.lupapiste.fi. Tämä tarkoittaa, että sähköisesti
Karttakorista tilattua rakennuslupakartta-aineistoa ei tarvitse erikseen siirtää eikä tulostaa Lupapistepalveluun. Lupapisteeseen tallennetaan pelkästään Karttakori-tilauksen hankenumero Suunnitelmat
ja liitteet -välilehdelle, kohtaan Suunnittelun lähtötietoaineisto.
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Rakennuslupakartan tilaaminen asiakaspalvelusta
Jos rakennuslupakartta tilataan kaupunkimittauksen asiakaspalvelun kautta (käyttämättä Karttakorin
sähköistä asiointia), niin rakennuslupakartan pdf-tiedostot ja digitaalinen kartta-aineisto toimitetaan
tilaajan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tämä manuaalisesti tilattu rakennuslupakartta-aineisto
on erikseen lisättävä Lupapiste-palveluun rakennuslupahakemuksen liitteeksi Suunnitelmat ja liitteet
-välilehdelle, kohtaan Suunnittelun lähtötietoaineisto.
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