
 

    
  

  
  

  

  
 

     

JULKISIVUVÄRIMUUTOS
 

Turun kaupungin rakennusvalvonnan mallipääpiirustus 

Hei. 
Kun julkisivun värimuutokset edellyttävät toimenpidelupaa, voidaan lupaa hakea sähköi
sen palvelun kautta www.turku.fi/rakennuslupa 

Sähköisen hakemuksen ja liiteasiakirjojen lisäksi palveluun on ladattava informatiiviset 
ja arkistokelpoiset pääpiirustukset lupapäätöksen käsittelyä varten. Mallipääpiirustusten 
tarkoituksena on auttaa hakijaa toimittamaan tarvittava tieto käsiteltävässä muodossa, jol
loin luvan hakeminen on helppoa ja sujuvaa. Asemapiirroksesta ja julkisivupiirustuksesta 
käyvät ilmi rakennuspaikka ja muuttuvien värien värimallit. 

PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ
Pääpiirustuksen oikeaan laitaan kirjoitetaan rakennuspaikan, piirustuksen ja suunnittelijan 
tunnistetiedot. Maankäyttö ja rakennuslain mukaan hankkeen suunnittelijan on allekirjoi  
tettava pääpiirustukset. Pääpiirustuksen varsinainen sisältö sijoitetaan tähän kenttään.

Kaavakarttaote
Sijoita tähän kenttään karttaote mittakaavassa 1/200. Karttaotteesta tulee näkyä tontti, jo   
hon haetaan aurinkopaneelien sijoittamista sekä tontin lähiympäristö. Karttaotteen löytää 
osoitteesta https://opaskartta.turku.fi/ims/

Karttaotteessa on käytettävä kaavakarttaa karttapohjana, jolloin kartassa näkyy rakennuk  
sen ääriviivat ja pysyvärakennustunnus (PRT). Karttanäkymän opaskartasta kaavakartak  
si voi vaihtaa sivun vasemman laidan valikosta.

Julkisivun värimuutokset
Esitä uusien värien sijainti rakennuksen julkisivupiirustuksessa. Ilmoita niiden värien 
osalta, jotka eivät muutu, ei muutoksia -tieto. Suosi lähtökohtaisesti rakennuksen oman 
aikakauden värisävyjä. Kaikilla aikakausilla on laajat väripaletit. Huomioi myös värin sopi  
minen lähiympäristöön ja mahdolliset asemakaavamääräykset.

Arkistolaki edellyttää edelleen paperiset pääpiirustukset. Tässä tapauksessa rakennus  
valvonta huolehtii paperisista tulosteista eli pelkät täytetyt pääpiirustukset pdf-tiedostona 
sähköiseen palveluun ovat riittävät!

Rakennus, johon haetaan värimuutosta on merkitty asemapiirroksen karttaotteeseen. 

JULKISIVUVÄRIMUUTOS 

Kaupunginosa 

Kortteli / Tila 

Tontti / nro 

Piirustuslaji 
Rakennustoimenpide 
Piirustuksen sisältö 
Piirustuksen mittakaava 

Pääpiirustus 
Julkisivutoimenpide 
Asemapiirros 
1/ 

Pysyvärakennustunnus 

Rakennuskohde 
Rakennuspaikan osoite 

Päiväys .20 

Suunnittelija, nimi, koulutus ja allekirjoitus 

Juokseva numerointi  1/2
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PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ 

Sijoita tähän raamiin julkisivupiirustus mittakaavassa 1/100, johon on 
lisätty värimallien numeroinnit. Julkisivupiirustuksissa voit hyödyntää ra
kennuksen alkuperäisiä pääpiirustuksia, joilla on aikoinaan haetta lupaa 
uudisrakennukselle tai viimeiselle muutokselle. Jos pääpiirustuksia ei 
löydy, voi niitä kysyä myös Turun kaupungin asiakaspalvelusta. 

Vaihtoehtoisesti sijoita tähän raamiin valokuva. Valokuvan on oltava 
selkeä ja mahdollisimman julkisivupiirustuksen kaltainen, jotta koko 
julkisivu on näkyvillä. 

Merkitse rakennuksen uudet värit värikuvauksena tai koodina sekä väri
mallit. Vanhat värit on merkittävä yliviivaattuina.

JULKISIVUMATERIAALIT JA -VÄRIT 

1. Julkisivuväri 5. Ovi- ja ikkunapielet 

2. Julkisivuväri 

3. Sokkeli 

4. Vesikate 

JULKISIVUVÄRIMUUTOS
 

Kaupunginosa 

Kortteli / Tila 

Tontti / nro 

Piirustuslaji 
Rakennustoimenpide 
Piirustuksen sisältö 
Piirustuksen mittakaava 

Pääpiirustus 
Julkisivutoimenpide 
Julkisivupiirustus 
1/100 / valokuva 

Pysyvärakennustunnus 

Rakennuskohde 
Rakennuspaikan osoite 

Päiväys .20 

Suunnittelija, nimi, koulutus ja allekirjoitus 
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