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ERITYISSUUNNITELMIEN TOIMITTAMINEN RAKENNUSVALVONTAAN 
 
 
Ympäristöministeriön asetus rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä sisältää määräykset 
mitä erityissuunnitelmissa on esitettävä.  
 
Erityissuunnitelmat ja selvitykset tulee toimittaa rakennusvalvontaan ennen näitä koskevan työvaiheen  
aloittamista.  
 
Erityissuunnitelmilla tarkoitetaan tässä rakennepiirustuksia ja –laskelmia, LVI- suunnitelmia, pohjatutki-
musta ja perustamistapalausuntoa, paalutus- ja mittauspöytäkirjoja sekä mahdollisia rakennusvaiheessa 
tarvittavia lausuntoja.  
 
Erityissuunnitelmat toimitetaan rakennusvalvontaan liittämällä ne osaksi sähköisesti käsitellyn hankkeen 
tietoja käyttäen Turun kaupungin sähköistä asiointipalvelua.  
 
 
Linkki palveluun: Turun kaupungin sähköinen asiointipalvelu (ePermit) 
 
Linkki käyttöohjeeseen: ePermit-käyttöohje 
 
Erityissuunnitelmatiedostojen nimestä tulee ilmetä suunnittelualan lyhenne, pysyvä rakennustunnus ja 
erityissuunnitelman sisältö.  
 
Paperimuotoiset erityissuunnitelmat osana paperisesti käsiteltyä hanketta toimitetaan rakennusvalvon-
nan tarkastusinsinööreille leimattaviksi. Suunnitelmien esittelemistä varten voi kyseisen erikoisalan ko-
konaisuudesta vastaava erityissuunnittelija varata etäpalaveriajan tarkastusinsinöörin kanssa.  
 
Linkki yhteystietoihin: Rakennusvalvonnan yhteystiedot ja aluejakokartta 
 
 
Sähköinen asiointi on ensisijainen ja suositeltavin tapa hankkeen käsittelyyn.  
 
 

TOIMITETTAVAT ASIAKIRJAT 
 

• Rakennepiirustukset  
• LVI- suunnitelmat  
• Rakennelaskelmat  
• Pohjatutkimus ja perustamistapalausunto  
• Paalutuspöytäkirja  
• Muut lausunnot  
• Mittauspöytäkirjat  

 
Kun rakennusvalvonta on leimannut asiakirjat, suunnittelija toimittaa yhden sarjan työmaalle vastaavalle 
työnjohtajalle.  
 
  

https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/epermit_kayttoohje_2020.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusvalvonnan_yhteystiedot_ja_aluejakokartta_2.pdf
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ASIAKIRJAOHJEITA  
 
Asiakirjat tulee laatia ja tarvittaessa tulostaa mustavalkoisina selkeää kontrastia käyttäen. Suunnitelmien 
esitystavassa noudatetaan seuraavia ohjeita:  
 

• RIL 229-1-2006 (rakennesuunnittelun asiakirjaohje)  
• RIL 229-2-2006 (rakennesuunnittelun asiakirjaohje, mallipiirustukset ja –laskelmat)  
• RT15-10824 (pääpiirustukset, erityissuunnitelmat ja selvitykset)  

 
  
Asiakirjoissa tulee olla kansilehti, jossa on vain yksi asianmukaisesti täytetty nimiö, revisiotaulukko ja  
mahdollinen sijaintikaavio sekä riittävä tila arkistointimerkinnöille. Piirustuksen kuvia, määrittelytekstejä,  
viittauksia asiakirjoihin tai jakelutaulukkoa ei tule ulottaa kansilehdelle.  
 
Nimiön tulee sisältää tiedot rakennuskohteesta, suunnittelijasta ja tämän tutkinnosta, piirustuksen sisäl-
löstä sekä piirustuksen tunnistetiedot (piirustusnumero, kaupunginosa/kortteli/tontti -tiedot, rakennuslu-
patunnus ja rakennustunnus). Suunnittelijatietojen yhteydessä tulee olla suunnittelijan nimi ja yhteystie-
dot sekä suunnittelijan koulutus.  
 

Pysyvän rakennustunnuksen merkitseminen 
 
Rakennuksen pysyvä rakennustunnus PRT tulee merkitä nimiön yläpuolelle. Mikäli piirustuksen sisältö 
kattaa useamman saman luvan rakennuksen, tulee kaikkien niiden rakennusten tunnus merkitä nimiön 
yläpuolelle.  
 
Linkki ohjeeseen: Pysyvän rakennustunnuksen merkitseminen rakennusluvan suunnitelmiin 
 
Linkki ohjeeseen: Pysyvän rakennustunnuksen hakeminen  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/prtn_merkitseminen_piirustuksiin_ja_tiedostonimiin.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/prtn_merkitseminen_piirustuksiin_ja_tiedostonimiin.pdf
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