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RAKENNUSLUPA  
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §:  Rakennuslupa 
 
Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- 
ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen 
tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja 
muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttä-
jien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista 
muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. 
 

SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUDEN ARVIOINTI 
 
Rakennusvalvontaviranomainen toteaa rakennuslupakohtaisesti suunnittelutehtävän vaativuuden suh-
teessa rakennushankkeen ominaisuuksiin ja ympäristön asettamiin vaatimuksiin rakentamiselle. Tältä 
pohjalta rakennusvalvontaviranomainen arvioi tehtävän vaativuutta suhteessa suunnittelijoiden pätevyy-
teen, johon kuuluvat suunnittelijoiden suorittama tutkinto ja muut opintosuoritukset sekä kokemus ja näy-
töt asianomaisella suunnittelualalla. 
 

SUUNNITTELIJOIDEN KELPOISUUDEN ARVIOINTI JA NIMEÄMINEN 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän käytettävissä tulee olla riittävän ajoissa ja suunnittelutehtävän (raken-
nushankkeen) vaativuutta vastaavasti pätevyysvaatimukset täyttävät suunnittelijat. 
 
Uusien määräysten mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on osoitettava rakennuksen suunnittelusta 
ja kokonaisuudesta vastaava henkilö eli pääsuunnittelija. Pääsuunnittelijan kelpoisuuden tulee tavan-
omaisessa rakennushankkeessa yleensä olla vähintään samaa tasoa kuin hankkeen vaativimpaan 
suunnittelutehtävään tarvittava kelpoisuus. Pääsuunnittelijan tehtävänä on huolehtia rakennushankkeen 
suunnitelmien riittävästä laadusta ja laajuudesta niin, että suunnitelmilla voidaan osoittaa rakentamiselle 
asetettujen vaatimusten täyttyminen. Pääsuunnittelija vastaa rakennusvalvontaviranomaiselle tehtä-
viensä asianmukaisesta hoitamisesta rakennushankkeen suunnittelun ja rakennustyön ajan. Pääsuun-
nittelijalla tulee olla eri toimialojen suunnitelmien yhteensovittamisen kokemus ja taito. 
 
Rakennuksen suunnittelu ja rakennuslupamenettelyssä tarvittavien pääpiirustusten laatiminen on raken-
nussuunnittelijan tai ARK-rakennussuunnittelijan tehtävänä ja vastuulla. 
 
Pääsuunnittelija ja ARK-rakennussuunnittelija ilmoitetaan rakennuslupaa koskevassa hakemuksessa. 
Erityissuunnittelijat (Rakennesuunnittelija, LVI-suunnittelija, IV-suunnittelija, KVV-suunnittelija ym.) voi-
daan ilmoittaa myöhemmin tai viimeistään työmaan aloituskokouksessa. 
 
ARK-rakennussuunnittelija tai erityissuunnittelija voi toimia samalla myös pääsuunnittelijana. 
 
Suunnittelijoiden tulee olla luonnollisia henkilöitä, jotka ovat vahvistaneet suostumuksensa tehtävään. 
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LUPAA HAETTAESSA TARVITTAVAT ASIAKIRJAT 
 
 

• Rakennuslupahakemus 
 

- Mikäli hakijana on asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö, tarvitaan kaupparekiste-
riote, josta ilmenee yhtiön nimenkirjoitusoikeus. 

- Pääsuunnittelijan ja ARK-rakennussuunnittelijan nimeäminen.  
 

• Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön suostumus  
 
- Esimerkiksi ote hallituksen pöytäkirjasta.  
- Tarvitaan, mikäli hakijana on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö. 

 
 

• Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta. 
 

- Esimerkiksi lainhuutotodistus, kauppakirja, vuokrasopimus tai kaupparekisteriote.  
 
 

• Ote asemakaavasta ja asemakaavamääräykset tai rakennuslupakartta.  
 

- Asemakaava-asiakirjat ja rakennuslupakarttapaketin voi tilata sähköisesti Turun kau-
pungin tilauspalvelusta.  

 
 

• Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus RH1  
 
- Jos lupahakemuksen kohteessa on asuntoja, tarvitaan myös huoneistotietoilmoitus 

RH2.  
 
 

• Naapurien kuuleminen kirjallisesti ja suostumukset  
 
- Tarvitaan, jos lupahakemukseen sisältyy muutoksia julkisivuihin. 
- Voidaan hoitaa myös virkateitse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Piirustukset  



                     Sivu 3 / 4 

Postiosoite  Puhelin    Sähköposti 
 
Puolalankatu 5, 2. krs (02) 262 4700    rakennusvalvonta@turku.fi 
PL 355, 20101 TURKU (02) 330 000 
 

 
- Suunnittelijan pätevyys on todistettava.  
- Piirustukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti hyödyntäen Turun kaupungin säh-

köistä asiointipalvelua. Linkki löytyy tämän ohjeen lopusta.  . 
 

- Asemapiirustus (1:200 tai 1:500) 
 
 Asemakaavamerkinnät ja –määräykset sekä kiinteistötunnukset. 
 Rakennuksen/rakennusten ja toimenpiteiden sijainti, määrä ja mitoitus. 
 Rakennuksen/rakennusten etäisyys rajoista. 
 Pinta-ala- ja tilavuustiedot sekä rakennusoikeuslaskelma. 
 Naapuruston kiinteistötunnukset ja rakennukset. 

 
- Pohjapiirustus/piirustukset (1:100) 

 
 Tilat, rakenteet, korkeusasemat ja päämitat.  

 
- Leikkauspiirustus/piirustukset (1:100) 

 
 Tilat, rakenteet, päämitat ja korkeusasemat. 

 
- Julkisivupiirustus/piirustukset (1:100) 

  
 Materiaalit, värimääritykset ja värimallit. 

 
- Kaikissa piirustuksissa on oltava nimiö, josta käy ilmi  

 
 Rakennuspaikka (kaupunginosa-kortteli-tontti). 
 Rakennustoimenpide. 
 Hakijan/omistajan/rakennuskohteen nimi. 
 Rakennuspaikan osoite. 
 Suunnittelijan nimi, koulutus ja allekirjoitus. 
 Piirustuksen nimi ja numero/kokonaismäärä sekä mittakaava. 

 
- Liitteeksi 

 
 Uudisrakennuksissa ja laajennuksissa aina perustamistapaselvitys. 
 Sisäisissä laajennuksissa ja muutostöissä aina kopiot aiemman luvan piirus-

tuksista.  
 Luvatta rakennetuissa tai aloitetuissa kohteissa 

 
1. lyhyt selvitys, miksi on rakennettu luvatta.  
2. rakenne-, vesi- ja viemäri- sekä ilmanvaihtosuunnitelmat.  
3. rakennusalan ammattilaisen selvitys, että rakenteet on tehty esitettyjen 

suunnitelmien mukaan.  
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RAKENNUSLUVAN MYÖNTÄMINEN 
 
Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä annettavassa rakennuslupapäätöksessä hyväksytään pääpii-
rustukset rakentamisessa noudatettaviksi sekä annetaan määräykset tarvittavien erityissuunnitelmien 
laadinnasta ja tarvittavien katselmusten pitämisestä sekä vastaavan työnjohtajan nimeämisestä ja aloi-
tuskokouksen pitämisestä. 
 
 

LUVAN HAKEMISEEN LIITTYVÄT PALVELUT JA LOMAKKEET 
 
Turun kaupungin sähköinen lupapalvelu: www.turku.fi/rakennuslupa 
 
Turun kaupungin sähköinen tilauspalvelu: www.turku.fi/tilauspalvelu 
 
Lomakkeet rakennuslupahakemusta, RH1-rakennushankeilmoitusta, RH2-huoneistotietoil-
moitusta ja naapurien kuulemista varten:  
 
www.turku.fi  → Asuminen ja ympäristö  

→ Rakentaminen  
→ Rakentamisen ohjeet ja lomakkeet  

→ Lupahakemusten lomakkeet ja liitteet 
 

http://www.turku.fi/tilauspalvelu
https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakentamisen-ohjeet-ja-lomakkeet/lupahakemusten-lomakkeet-ja
https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakentamisen-ohjeet-ja-lomakkeet/lupahakemusten-lomakkeet-ja
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