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Ohje ulkotarjoilualueista 
 
Luvanvaraisuus 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 126.2 §:n ja 126 a §:n mukaan toimenpidelupa tarvitaan sellaisen 
rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpi-
teellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemaku-
vaan. Ulkotarjoilualueen rakentaminen on pääsääntöisesti tällainen toimenpide ja edellyttää siten ra-
kennusvalvonnasta haettavaa toimenpidelupaa. Lupaa ei edellytetä, jos tarjoilualueella on enintään 
viisi asiakaspaikkaa, alueen rakenteet eivät nouse maasta eikä aluetta rajata kiintein rakentein. Tarjoi-
lualueen sijoittaminen asemakaavan katualueelle edellyttää aina lupaa. Lupa voidaan myöntää joko 
pysyvästi tai määräajaksi. Ulkotarjoilualue voidaan edellyttää siirrettävän pois talvikaudeksi.  
 
Toimenpideluvan hakija on se, joka hallitsee koko kiinteistöä (esimerkiksi taloyhtiö) tai erillistä vuokra-
aluetta. Ulkotarjoilualuetta koskevan toimenpideluvan hakeminen ja siihen liitettävien pääpiirustusten 
laatiminen kannattaa tehdä huolellisesti. Piirustusten laatimiseen tarvitaan koulutuksen ja kokemuksen 
puolesta riittävän pätevä pääsuunnittelija. Suunnittelija vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja hank-
keen laadusta.  
 
Toimenpideluvan hakemista varten tarvitaan 
 

- hakemus 
- valtakirja, ellei kiinteistön haltija itse allekirjoita hakemusta 
- selvitys rakennuspaikan hallinnasta 
- jos hakijana on asunto-osakeyhtiö, yhtiön lupa toimenpiteelle (hallituksen kokouksen 

pöytäkirja) 
- pääpiirustukset (kaksin kappalein) 

o asemapiirros, pohja-, julkisivu- ja leikkauspiirustukset 
- valokuva rakennuksesta (jos aiotaan tehdä muutoksia julkisivuun) 
- naapurikiinteistöjen haltijoiden lausunnot suunnitelmista 

 
Piirustuksissa tulee erityisesti esittää: 
 

- henkilömäärät sisällä ja ulkotiloissa 
- mainoslaitteet 
- esteetön sisäänkäynti 
- wc-tilojen sijainti (myös esteetön wc) 

 
Piirustusten ja muiden asiakirjojen laatuun kannattaa panostaa. Rakennusvalvonnan lupakäsittelyyn on 
varattava aikaa keskimäärin 1 kuukausi. 
 
Rakenteet ja kalusteet 
 
Ulkotarjoilualuetta suunniteltaessa on otettava huomioon seuraavia seikkoja: 
 

- Ulkotarjoilualueen yleisilmeen on oltava siisti, paikan henkeen ja ympäristöön sopiva.  
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- Kalusteiden on oltava kevyitä ja siroja. Ohikulkua tai alueen muuta käyttöä haittaavia kiinteitä 
rakennelmia ei sallita. 

- Tarjoilualueen viereen jäävän katualueen (usein jalkakäytävä) vapaaksi jäävä tila pitää olla vä-
hintään 2,1 metriä. Poikkeuksellisissa (esimerkiksi liikenteellisesti vilkkaissa) paikoissa tilaa on 
jätettävä enemmän. 

- Erillisiä pohja-, katos-, pergola- tai muita rakenteita ei pääsääntöisesti sallita. 
- Ulkotarjoilualue pitää rajata selkeästi esimerkiksi köysiaidalla ja tolpilla. 
- Suositeltavia kalustemateriaaleja ovat puu ja metalli. 
- Mainostamisen pitää olla hillittyä ja siististi toteutettua. Mainoslaitteille pitää hakea lupa, mikäli 

niitä ei esitetä ulkotarjoilualueen lupapiirustuksissa. Kaikki terassin somisteet ja mainoslaitteet 
pitää sijoittaa vuokra-alueen sisäpuolelle. 

- Ulkotarjoilualueen suunnittelussa pitää huomioida paloturvallisuus ja olemassa olevan raken-
nuksen pelastusteiden toimivuus eikä pelastustoimen toimintamahdollisuuksia saa heikentää. 

- Ulkotarjoilualueen jätehuolto pitää järjestää mahdollisimman huomaamattomasti ja paloturvalli-
sesti. Jätehuollon järjestämisessä pitää noudattaa voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Jäte-
huoltomääräykset ovat luettavissa Turun kaupungin internet-sivuilla (turku.fi > kaupunkisuunnit-
telu ja ympäristö > ympäristö > jätteet ja kierrätys > jätehuoltomääräykset)  

- Tilapäisten wc-tilojen sijoittaminen ulkotarjoilualueen läheisyyteen sallitaan vain poikkeustapa-
uksissa. Tällöin niiden sijoittumiseen, ulkonäköön ja mahdollisiin ympäristöhaittoihin pitää kiin-
nittää erityistä huomiota. 

- Rakennusjärjestyksen määräykset (muun muassa 3 §, 5 §, 26 §, 28 §, 30 § ja 31 §) 
 
Muuta huomioitavaa 
 
Elintarvikevalvonta: 
 
Ravintolatoiminnan aloittamisen yhteydessä tehtävän terassin pitää sisältyä ravintolasta terveydensuo-
jeluviranomaiselle (ympäristöterveydenhuolto) tehtävään elintarvikehuoneistoilmoitukseen. Jos ky-
seessä on jälkeenpäin perustettava terassi, terveydensuojeluviranomaiselle pitää tehdä ilmoitus elin-
tarvikehuoneiston toiminnan olennaisesta muuttamisesta.   
 
Koko ravintolassa tulee asiakkaille olla wc-tiloja asiakaspaikkamäärän mukaan seuraavasti: 
 

Asiakaspaikkojen määrä naiset istuin miehet istuin + urinaali 

   

korkeintaan 6 ei tarvita ei tarvita 

7-25 yksi yhteinen yksi yhteinen 

26-50 1 1 

51-100 2 1+1 

101-150 3 1+2 

151-200 3 2+2 

201-250 4 2+3 

251-300 4 2+4 

301-400 5 3+4 

> 400 tapauskohtaisesti tapauskohtaisesti 
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Wc-tilojen lukumäärää mitoitettaessa tulee huomioida myös ulkotarjoilupaikat esimerkiksi terassilla. 
Wc-tilojen lukumäärä määräytyy joko sisä- tai ulkoasiakaspaikkojen mukaan riippuen siitä, kummassa 
paikkoja on enemmän. Esteettömiä wc:tä pitää olla vähintään yksi (n/m), jossa wc-istuinta pitää voida 
käyttää molemmilta puolilta. WC ei saa avautua suoraan tilaan, jossa käsitellään elintarvikkeita (ei kos-
ke tarjoilutilaa). 
 
Muita viranomaisia 
 
Ulkotarjoilualueen rakentamista ja käyttöä valvovat rakennusvalvonnan lisäksi myös muut viranomai-
set: 
  

- ympäristöterveydenhuolto (terveystarkastajat) www.turku.fi/terveysvalvonta 
- Aluehallintovirasto (alkoholitarkastajat), josta haetaan tarvittavat anniskeluoikeudet. 

Anniskeluoikeudet voidaan myöntää vasta käyttöönottokatselmuksen jälkeen. 
- Varsinais-Suomen aluepelastuslaitos, joka suorittaa myös mahdollisen erityisen palo-

tarkastuksen ennen tilojen käyttöönottokatselmusta. 
- Musiikin toisto ravintolatiloissa (myös terassilla) edellyttää lupaa Gramexilta tai Teos-

tolta. 
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