
 

 

HYVINKÄÄN KAUPUNKI  

Tekniikka ja ympäristö 

Rakennusvalvonta    lupapiste.fi 

Hae lupaa sähköisesti 
Sinun ei tarvitse toimittaa lupakäsittelyyn paperikuvia ja mahdollisten muutoskuvien toimittamien on 
helpompaa, kun ei tarvitse ”juosta” toimittamassa uusia kuvia tai puuttuvia liitteitä. Säästät kopiointikuluissa. 
Kaikki saat laitettua lupapisteessä kellonajasta riippumatta. Ei tarvitse välittää viraston aukioloajoista, olla 
esim. töistä poissa, että saa paperit toimitettua. Kotona ei tarvitse huolehtia, että paperit säilyvät luvan jättöön 
asti. Kun paperit on lisätty lupapisteeseen, niin ne ovat tallessa yhdessä paikassa 
 
Lupapisteen käyttö alkaa ilmoittamalla kohde, johon lupaa haet. Palvelu ohjaa sinua valitsemaan oikeat 
toimenpiteet hakemuksellesi. Tekemiesi valintojen pohjalta hankkeellesi muodostuu työtila, jossa voit 
täydentää hankkeen tietoja yhdessä eri osapuolten kanssa. Voit myös kysyä neuvoa viranomaiselta 
Lupapisteen kautta hankkeesi eri vaiheissa. Palvelu ohjaa yhteydenottosi automaattisesti oikealle 
viranomaiselle.  

Lupapiste on aina auki 
Voit asioida Lupapisteessä silloin kuin sinulle sopii – koko hankkeen ajan. Voit täydentää hankkeen työtilassa 
tietoja itsenäisesti tai yhdessä muiden hankkeen osapuolten kesken. Voit käydä vuoropuhelua viranomaisen 
kanssa palvelun kautta ja lupahakemuksen jättämisen jälkeen saat hanketta koskevat päätökset suoraan 
Lupapisteeseen. Lupapisteen avulla pidät itsesi sekä muut osapuolet tietoisena hankkeen etenemisestä. Voit 
tarvittaessa jatkaa rakentamisen aikaista asiointia Lupapisteessä aina hankkeen valmistumiseen asti (tulossa).  

Lupapisteen käyttöönotto ja käyttö luvanhakijalle 
1. Rekisteröidy pankkitunnuksilla tai mobiilitunnisteella. 
Rekisteröitymisen jälkeen pystyt kirjautumaan palveluun sekä aloittamaan lupa-asioinnin. 

2. Valitse kartalta sijainti ja kerro mitä olet tekemässä. 
Voit hakea sijainnin katuosoitteella, kiinteistötunnuksella tai kartasta etsimällä. Kun olet valinnut paikan sekä 
toimenpiteen, Lupapiste kertoo arvion hankkeesi luvantarpeesta sekä tarpeellisista liitteistä.  

Valintojesi perusteella pääset työtilaan, jossa voit täydentää hakemustasi hankkeen eri osapuolten kesken. 
Voit lisäksi olla yhteydessä viranomaiseen missä hakemuksesi vaiheessa tahansa. 

3. Kutsu muut osapuolet mukaan 
Voit kutsua muita osapuolia näkemään ja täydentämään hakemustasi Voit kutsua esimerkiksi 
pääsuunnistelijan hankkeeseen edistämään sitä puolestasi. ”Valtuuta uusi henkilö.”  
Lausuntopyynnöt sekä naapurien kuulemiset voidaan myös hoitaa sähköisesti Lupapisteen kautta 

4. Jätä hakemus 
Kun hakemus jätetään vireille, siirtyy se viranomaisen käsiteltäväksi. Viranomainen kommentoi ja ohjaa 
lupahakemustasi Lupapisteen kautta. Saat viranomaiselta lisäpyynnöt hakemuksellesi suoraan Lupapisteen 
kautta. Pyyntöilmoitus tulee sähköpostiisi. 

Muutama ohje lupapisteen käyttöön löytyy rakennusvalvonnan internetsivuilta. 
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