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Lupapisteohje laaturyhmäkäsittelyyn hakeutumisesta 1.2.2022 

LAATURYHMÄKÄSITTELY ENNAKKONEUVOTTELUN JÄLKEEN  
Laaturyhmäkäsittely koskee kaikkia Vuoreksen (useita kaava-alueita), Härmälänrannan (kaava nro 
8388), Santalahden (kaava nro 8048), Hatanpään niemen alueen (kaava nro 8578), Ojalan (kaava nro 
8637), Raholan radanvarren (kaava nro 8707), Västinginmäen (kaava nro 8587), Hyhkynlaakson (kaava 
nro 8391) ja Tohlopinrannan (kaava nro 8525) yhtiömuotoisia rakennushankkeita eli kerrostaloja, 
rivitaloja sekä useamman pientalon kokonaisuuksia. Laaturyhmän (LARY) käsittelyllä varmistetaan 
asemakaavan ja muiden ohjeistuksien huomioiminen sekä suunnitelmien laatutaso ennen 
rakennuslupavaihetta.  
 
Käsittelystä sovitaan hanketta koskevassa ennakkoneuvottelussa, joka pidetään ennen 
rakennuslupahakemuksen jättämistä. Käsittelyyn kannattaa hakeutua nopeasti ennakkoneuvottelun 
pitämisen jälkeen ennen rakennuslupahakemuksen jättämistä. 
 
LARY kokoontuu keskiviikkoisin joka toinen viikko, mikäli esityslistalle on toimitettu riittävästi käsiteltäviä 
hankkeita. Kokousajankohdat ja muuta tietoa laaturyhmästä löytyy laaturyhmän verkkosivuilta. 
 

KÄSITTELYYN HAKEUTUMINEN 
Laaturyhmäkäsittelyyn hakeudutaan ennakkoneuvotteluvaiheessa Lupapiste.fi-palveluun luodun 
´Näkyy viranomaiselle´ -tilassa olevan lupahakemusluonnoksen kautta.  
 
Lupapisteeseen tallennetaan mm. kokouksessa esiteltävä sähköinen kuva-aineisto sekä muut 
käsittelyä varten tarvittavat tiedot. Annetut lausunnot liitetään suoraan Lupapisteeseen, mistä ne 
näkyvät kaikille hankkeen osapuolille ja lupaa valmisteleville viranomaisille. 
Laaturyhmähyväksynnän jälkeen hakemus voidaan jättää rakennuslupa-asiana vireille 
Lupapisteessä, missä hankkeen käsittely jatkuu aina päätöksentekoon saakka. 
 
1) Osoitekenttään tehtävät lisämerkinnät  
 
Hankkeen otsikkokenttään osoitteen eteen kirjoitetaan ’LARY’. Lisäys tehdään klikkaamalla 
näkymän oikeasta yläreunasta löytyvää ’Muokkaa tietoja’-painiketta: 
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2) Esittelyaineiston tallentaminen Suunnitelmat ja liitteet -välilehdelle 
 
Suunnitelmat ja liitteet -välilehdelle kohtaan ’Yleiset hankkeen liitteet’ ladataan liitetyypillä ’Muu liite’ 
kokouksessa esiteltävä aineisto.  
 
Aineisto koostetaan ja nimetään erillisen laaturyhmän verkkosivuilta löytyvän esittelyaineisto-ohjeen 
mukaisesti. Aineisto tulee olla tallennettuna Lupapisteeseen kokousta edeltävän viikon maanantaina klo 
12. 
 
3) Käsittelypyynnön ja esittelijätietojen lähettäminen sekä hakemuksen saattaminen ’Näkyy 
viranomaiselle’-tilaan 
 
Suunnittelija lähettää keskustelukentän kautta viestin laaturyhmäkäsittelyyn hakeutumisesta, ja saattaa 
samassa yhteydessä lupahakemuksen ’Näkyy viranomaiselle’-tilaiseksi, ellei se sitä vielä ole.  
 
Keskustelukenttä aukeaa näkymän yläpalkista, puhekuplakuvaketta klikkaamalla. Viestiin kirjataan 
hankkeen esittelijöiden yhteystiedot (nimi, rooli, edustettava taho ja sähköpostiosoite) Teams-
kokouskutsun toimittamista varten. Minimivaatimuksena on pääsuunnittelijan, ARK-
rakennussuunnittelijan ja rakennuttajan edustajan osallistuminen kokoukseen. 
 
Käsittelypyynnön ja esittelijätiedot sisältävä viesti lähetetään ja luonnostilainen hakemus saatetaan 
’Näkyy viranomaiselle’-tilaiseksi klikkaamalla ’Kysy viranomaiselta’-painiketta: 
 

 
 
Jos hakemus on jo ’Näkyy viranomaiselle’ -tilassa, käsittelypyynnön ja esittelijätiedot sisältävä viesti 
lähetetään klikkaamalla ’Lähetä viesti’-painiketta: 
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4) Kokouspäivämäärän ilmoittaminen ja kokouskutsun toimittaminen 
 
Laaturyhmän sihteeri vastaa viestiin ja ilmoittaa seuraavan vapaan kokousajankohdan. Kokouskutsu 
tarkempine esittelyaikataulu- ja saapumisohjeineen toimitetaan esittelijöille sähköpostitse noin viikkoa 
ennen kokousta. 
 
5) Kokoukseen osallistuminen ja hankkeen esittely kokouksessa 
 
Kokouksessa suunnittelija ja rakennuttaja esittelevät suunnitelmat lyhyesti ja vain keskeisiltä osin. 
Aikaa esittelylle varataan enintään 10 minuuttia, jonka jälkeen hankkeesta käydään 20 minuutin pituinen 
keskustelu. Esittelijöillä on mahdollisuus osallistua hankkeesta käytävään keskusteluun. 
 
6) Suunnitelmien mahdolliset muutostarpeet ja uusi kokouskäsittely 
 
Mikäli laaturyhmä katsoo uuden kokouskäsittelyn olevan tarpeen, laaturyhmän sihteeri kirjaa 
kokouksessa esiin tuodut muutostarpeet Lupapisteen ’Lausunnot’ -välilehdelle (tunnisteena tieto 
”Pöydälle”). Kun suunnitelmiin on tehty lausunnossa edellytetyt muutokset, ’Suunnitelmat ja 
liitteet’ -välilehdelle ladataan ohjeiden mukaisesti päivitetty esittelyaineisto ja hankkeelle varataan 
uusi laaturyhmäkäsittely (kts. kohta 2 →). 
 
7) Laaturyhmän puoltava tai ehdollinen lausunto 
 
Kun hanke on hyväksytty laaturyhmässä sellaisenaan tai tietyin ehdoin, sihteeri liittää laaturyhmän 
loppulausunnon Lupapisteeseen (tunnisteena tieto ”Ehdollinen” tai ”Puoltava”). Mahdollisten 
lausuntoehtojen täyttymistä valvoo kaupunkikuva-arkkitehti, lupavalmistelija tai muu viranomainen 
viimeistään rakennuslupavaiheessa.  
 
Laaturyhmähyväksynnän jälkeen hakemus voidaan jättää rakennuslupa-asiana 
vireille Lupapisteessä.  
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8) Laaturyhmähyväksynnän jälkeen suunnitelmiin tehtävät olennaiset muutokset  
 
Mikäli laaturyhmässä hyväksytyt ratkaisut muuttuvat olennaisesti ennen rakennusluvan hakemista 
tai sen aikana, hanke käsitellään uudestaan laaturyhmässä. 
 
 
 
 
 


	LAATURYHMÄKÄSITTELY ENNAKKONEUVOTTELUN JÄLKEEN
	KÄSITTELYYN HAKEUTUMINEN

