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Ohje pä
ääpiirustu
us- ja erittyissuunn
nitelmatiedostojen nimeämiiseen
sähköissessä lup
pa-asiointtipalvelusssa (eLup
pa)
Hollolan rakennusvalvo
onta julkaisee
e sähköisen lupa-asiointipalvelun (e-LLupa) 1.1.20
018 alkaen
ja ohje on tarkoitettu
t
sä
ähköisen lupa
ahakemusten liitteeksi tulevien pääpi irustusten nimeämiseen
ja piirustusarkin ulkonäköön.
Hakijan tai hänen edustajansa tulee
e liittää hankkeen vahvisttettavat pääppiirustukset ja
a
myöhemmiin lupapäätöksessä vaad
ditut erityissuunnitelmat (R
RAKenne- jaa LVI-piirustu
ukset)
piirustuslue
etteloineen sähköiseen a
asiointipalvelu
uun.
Piirustustyyyppien lyhenteet
ARK
Pääpiirustukset (asem a-, pohja-, le
eikkaus- ja ju
ulkisivukuvat))
RAK
Rakennesuunnitelmat (pohjatutkim
mus, perustuk
kset, seinä- jaa kattoraken
nteet,
kattoristiko
ot, rakennele
eikkaukset)
LVI
Vesi-, viem
märi- ja ilman
nvaihtosuunn
nitelmat (asema- ja pohjaakuvat)
Sähköisiä asiakirjoja
a
toimitettaessa huomioida seuraavat
s
as
siat:
- asiakirjjan on oltava
a oikean suun
ntaisesti. Pystyasennoss
sa tai väärinppäin olevia su
uunnitelmia
ei käsittellä
- asiakirjjan paperikoon/mittakaavvan oltava oikein
- jokaise
essa toimitetttavassa asia kirjassa on oltava
o
nimiös
sivu (myös ullkoväriliite)
- nimiösiivulla tulee olla
o puoli sivu
ua vapaata tilaa yläosass
sa mm. lupaleeimauksen ta
akia
- sähköissen arkiston käytettävyyd
den vuoksi tu
ulee tiedosto
onimessä esi intyä asiakirjjaa kuvaava
osuus (esim. ARK pohjapiirustu
p
us 1.krs.pdf)
- suunnitttelija voi lisä
ätä omia tunn
nistetietojaan
n ko. nimeäm
misen jälkeenn, kunhan om
mat
merkinnät eivät sisä
ällä alaviivoja
a tai erikoism
merkkejä.
- yksi tie
edosto = yksi piirros, ei ka
aikki kuvat yh
hdessä tiedo
ostossa
- toimitetttujen asiakirrjojen tulee o
olla mustavallkoisia, lukuu
un ottamatta mahdollisia julkisivu- ja
havainnepiirustuksiia sekä ulkovvärityssuunn
nitelmia
- lupapäätöksen teon
n jälkeen toim
mitettaviin ku
uviin lisätään tiedostonim
meen revisiom
merkintä (A,
B, C…), kun toimite
etaan täyden
nnetyt/muutetut piirustuks
set. Palveluuun aiemmin to
oimitettuja
piirustu
uksia ei saa poistaa.
p
Erityyissuunnitelm
mista toimitettaan vain viim
meiset versio
ot.
Pdf-tiedoston tulee olla oikeankoko isella paperilla oikeassa mittakaavasssa ja oikeinp
päin.
uva piirustusa
arkista
Kts. ohjeku

