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ASEMAPIIRROKSEN LAATIMISOHJE Miehikkälä ja Virolahti kunnat   
 
Asemapiirros on tontista rakennuksineen piirretty kuva, jossa kohdetta katsotaan ylhäältäpäin.  
Sen tarkoituksena on kuvata rakennuspaikkaa ennen rakennustoimenpidettä ja sen jälkeen siten, 
että suhde rakennuspaikkaan ja sen lähiympäristöön sekä virallisiin määräyksiin ilmenee. 
Asemapiirros laaditaan mittakaavaan 1:500 tai 1:200. Mittakaavaa 1:1000 voidaan käyttää erittäin 
suuria kohteita esitettäessä.  
Asemapiirrokseen merkitään nuolella pohjoinen ilmansuunta. Piirros sijoitetaan piirustuslehdelle 
siten, että pohjoinen on ylhäällä.  
Lähiympäristö rakennuspaikan rajojen ulkopuolella esitetään tarpeellisessa laajuudessa, kuitenkin 
vähintään kymmenen metrin etäisyydeltä. 

Asemapiirroksessa on esitettävä; 

Rakennuspaikan tiedot asemapiirroksessa 
Asemapiirrokseen on tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedot rakennuspaikasta: 
1) rakennuspaikan rajat mittoineen; 
2) lähiympäristön kiinteistöjen sekä kaava-alueella korttelin, katualueiden ja muiden alueiden rajat; 
3) kiinteistön ja sitä rajoittavien alueiden tunnukset sekä kaava-alueella katujen ja teiden nimet; 
4) kaava-alueella korttelia, tonttia ja olemassa olevia rakennuksia tai rakennelmia koskevat kaavamerkin-
nät määräyksineen; 
5) rakennuspaikan kulmapisteiden ja rajojen suunnitellut ja olemassa olevat korkeusasemat ja korkeussuh-
teet korkeusluvuin ja korkeuskäyrin sekä lähiympäristön kiinteistöjen korkeussuhteet riittävän laajasti ra-
kennuspaikan ulkopuolella; 
6) rakennuspaikalle rakennettavat, siellä olevat ja sieltä purettavat rakennukset ja rakennelmat sekä riittä-
vän laajasti lähiympäristön rakennukset; 
7) rakennuspaikan eritelty kerrosalalaskelma ja autopaikkalaskelma, jollei niitä tehdä erillisinä selvityksinä. 
 

Rakennuksen tiedot asemapiirroksessa 
Asemapiirrokseen on tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedot rakennuspaikalla olemassa olevista ja sille 
suunnitelluista rakennuksista: 
1) rakennuksen etäisyys rajoista, päämitat ulkoseinien ulkopinnoista mitattuna ja kerrosluku; 
2) korjaus- tai muutostyötä koskevassa piirroksessa olemassa olevan rakennuksen muutettava osa; 
3) rakennuspaikan rajoittuessa rantaan rakennuksen etäisyys rantaviivasta; 
4) suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden suunnitellut ja olemassa olevan rakennuksen viralliset ja mi-
tatut korkeusasemat; 
5) alimman viemäröidyn tason korkeusasema sekä yleisen viemärin padotuskorkeus ja vesimittarin sijainti; 
6) vesijohdot ja viemärit kaivoineen, viemärien johtaminen kiinteistön rajalta yleiseen viemäriin; 
7) muut rakennusta palvelevat liittymät; 
8) vesihuoltolaitoksen verkoston ulkopuolisella alueella talousvesikaivon ja jätevesien käsittelylaitteiden, 
kaivojen ja imeytyskenttien sijainti sekä puhdistettujen jätevesien purkupaikka; 
9) sadevesi- ja perusvesikaivot sekä hulevesien ja perustusten kuivatusvesien käsittely; 
10) rakennuksen sijoittamiseen vaikuttavat kaapelikanavat ja voimajohdot. 
 

Piha-alueen tiedot asemapiirroksessa 
Asemapiirrokseen on tarvittaessa sisällyttävä seuraavat tiedot rakennuspaikan piha-alueesta: 
1) piha-alueen eri kohtien suunnitellut ja olemassa olevat korkeusasemat ja korkeussuhteet; 
2) pääsy piha-alueelle, kiinteistön jalankulku ja ajoneuvoliikennejärjestelyt, pelastustiet, luiskat, portaat, 
tukimuurit ja aidat; 
3) säilytettävät ja muutettavat leikkipaikat, oleskelualueet, autopaikat sekä muut pihajärjestelyt ja -raken-
teet; 
4) väestönsuojan uloskäynnit, maanalaiset öljysäiliöt, maalämpöputket ja -kaivot; 
5) kiinteistön käyttöön ja huoltoon kuuluvat tilat, rakennelmat ja paikat piha-alueella; 
6) säilytettävät istutukset ja puusto, poistettavat puut sekä istutettavat alueet; 
7) ranta-alueella rantaviivan käsittely ja laiturit. 
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Asemapiirrokseen on sisällyttävä nimiö, joka sisältää suunnitelman yksilöintitiedot ja tiedot suunnittelijasta. 

Piirustuksiin on sisällyttävä materiaalimerkinnät ja käytetyt merkinnät on selitettävä. 

 

 
Nimiön tietosisältö 
Viranomaistiedot rakennuskohteesta: 
- virallinen sijainti, rakennuksen tunnus: numero tai tunnus kunnan käytännön mukaan, rakennustoimenpi-
de. piirustuslaji ja numero: piirustuksen laji ja juokseva numero, suluissa sarjan piirustusten lukumäärä. 
Tiedot rakennuskohteesta:  

- kohteen nimi yksilöitynä ja osoite, tiedot suunnittelijasta: suunnittelutoimisto, osoite ja puhelinnumero, 
vastuullinen suunnittelija, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys.  
Jos koko pääpiirustussarja korvataan uusilla piirustuksilla, ne myös päivätään uudelleen. 
Tiedot piirustuksesta:  

- piirustuksen sisältö yksilöitynä, mittakaavat lukusuhteena 
- tunnisteet: työn numero, piirustuksen, numero, piirustuksen vaiheen tunniste (viimeksi tehdyn muutoksen 
tunnuskirjain), suunnittelualan tunniste (esimerkiksi ARK, RAK, LVI, SÄH, TJÄ), tiedoston tunniste. 

Lisätietoja:  
- nimiössä voidaan ottaa huomioon toimiston laatujärjestelmä, esimerkiksi merkitään piirtäjä, tarkastaja ja 
hyväksyjä.  

Lähteet: YM a 216/2015 / RT YM1-21639 
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