
 
 
  

AITAAMINEN JA  
TUKIMUURIT 

Tämä ohje käsittelee aitojen ja tukimuurien luvanvaraisuutta sekä 

sijoittamista. Lue terassien ja ulkotarjoilualueiden aitaamisesta  

Ulkotarjoilualueet-ohjekortista. 

 

LUVANVARAISUUS 

Kiinteän aidan tai tukimuurin rakentaminen vaatii yleensä toimenpi-

deluvan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Turun kaupungin 

rakennusjärjestyksen mukaan joitain aitaamistoimenpiteitä on va-

pautettu luvantarpeesta. Aitaaminen ei vaadi toimenpidelupaa ase-

makaava-alueen ulkopuolella, ja asemakaava-alueella saa rakentaa 

enintään 1,6 m korkean aidan ilman toimenpidelupaa, kun kiin-

teistö ei sijaitse keskusta-alueella (kaupunginosat I-IX) tai asema-

kaavassa, yleiskaavassa tai lailla suojellussa ympäristössä.  

 

Vaikka toimenpide ei vaadi lupaa, on rakentamisessa noudatettava 

voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentami-

seen liittyviä säännöksiä. Asemakaavamääräykset löytyvät osoit-

teesta: https://opaskartta.turku.fi 

 

Suoritettu toimenpide voidaan määrätä poistettavaksi, mikäli se ei 

terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan tai ulkoasultaan täytä koh-

tuullisia vaatimuksia taikka se ei sopeudu ympäristöön tai se on hai-

taksi liikenteelle.  

 

AIDAN SIJOITTAMINEN JA ULKONÄKÖ 

Kiinteä aita tai pensasaita sijoitetaan kokonaan oman tontin puolelle, 

jos ei muuta sovita.  

 

Aidan tulee mahdollisten asemakaavamääräysten ja alueen mahdol-

lisen rakennustapaohjeen lisäksi materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja 

muulta ulkoasultaan sopeutua ympäristöönsä alueen erityispiirteet 

huomioon ottaen. Rantaan rajoittuvien rakennuspaikkojen aitauk-

sissa tulee käyttää pääsääntöisesti istutettavaa aitaa.  
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Kahden rakennuspaikan rajalle rakennettava aita on raken-

nettava kokonaisuudessaan rakennuspaikan puolelle. Aita 

voidaan sijoittaa rajalle, jos naapurin kanssa kirjallisesti sovi-

taan yhteisen aidan rakentamisesta ja huollosta. 

 

Aidasta ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa naapureille, liiken-

teelle, kadun kunnossa- ja puhtaanapidolle taikka teknisten 

verkostojen käytölle ja kunnossapidolle. Kadun kulmassa aita 

ei saa peittää näkemää. Portit ja puomit on sijoitettava siten, 

ettei avautumista odottava auto tuki jalankulku- ja pyöräyh-

teyksiä.  

 

Istutettavan aidan oksiston ja juuriston on täysikasvuisenakin 

pysyttävä omalla puolella. 

 

NAAPURIEN KUULEMINEN 

Lupakäsittelyn yhteydessä kuullaan ne naapurit, joiden näky-

miin tai etuun rakennelmat vaikuttavat. Hakija voi kuulla itse 

naapurit tai kuuleminen voidaan tehdä virkatyönä (maksulli-

nen palvelu). Vaikka lupaa ei tarvitakaan, tulee hakijan tiedot-

taa naapureita hankkeesta.  

 

Taloyhtiöissä aitaamisesta tulee aina olla taloyhtiön hallituk-

sen päätös.  

 

 

 

Toimenpide- ja rakennuslupaa voidaan hakea sähköisessä asiointipalvelussa ePermit.  

 

LUPAHAKEMUKSEEN VAADITUT TIEDOT JA LIITTEET 

 Selvitys rakennuspaikan omistuksesta tai hallinnasta 

o Esimerkiksi lainhuutotodistus, kauppakirja, vuokrasopimus tai kaupparekisteriote 

o Mikäli hakijana on asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö, tarvitaan kaupparekisteriote, josta ilme-

nee yhtiön nimenkirjoitusoikeus. 

 Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön suostumus  

o Esimerkiksi ote hallituksen päätöspöytäkirjasta 

 Valtuutus tai valtakirja sähköisen luvan hakemiseen, mikäli sähköisen hakemuksen tekijä ei ole rakennuksen hal-

tija/omistaja tai rakennuksella on useampi haltija/omistaja    

 Naapurien kuuleminen kirjallisesti ja suostumukset 

o Voidaan hoitaa myös virkateitse (maksullinen) 

 Pää- ja rakennussuunnittelijan tiedot  
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 Suunnittelijan kyseistä toimenpidettä varten laatimat lupapiirustukset  

o Asemapiirustus (1:200 tai 1:500)  

 Asemakaavamerkinnät ja –määräykset sekä kiinteistötunnukset 

 Aidan/aitojen sijainti, korkeusasemat ja mitoitus 

 Naapuruston kiinteistötunnukset ja rakennukset  

 Asemakaava-asiakirjat ja rakennuslupakarttapaketin voi tilata sähköisesti Turun kau-

pungin tilauspalvelusta https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/Order/Home/Index 

o Pohjapiirustus/-piirustukset (1:100)  

 Olennainen osa aidasta, aidan rakenne ja mitoitus 

o Julkisivupiirustus/piirustukset (1:50 tai 1:100) 

 Koko aita tai olennainen osa 

 Materiaalit, värimääritykset ja värimallit 

o Leikkauspiirustus (tarvittaessa) 

 Aidan rakenne ja mitoitus, korkeus ja korkeusasema 

 Aidan sijainti tontin rajaan nähden perustuksineen  

Kaikissa piirustuksissa on oltava nimiö, josta käy ilmi: 

 rakennuspaikan kiinteistötunnus (kaupunginosa-kortteli-tontti) 

 pysyvä rakennustunnus, mikäli toimenpide kohdistuu rakennukseen 

 rakennustoimenpide 

 hakijan/omistajan/rakennuskohteen nimi 

 rakennuspaikan osoite 

 suunnittelijan nimi, koulutus ja allekirjoitus 

 piirustuksen nimi ja juoksevanumerointi 

 piirustuksen mittakaava 

Mallinimiö löytyy Turun rakennusvalvonnan sivuilta (linkki). 

o  

Turun rakennusvalvonnan ohje, elokuu 2021 

 

 

Turun kaupunki 

Rakennusvalvonta  

p. (02) 262 4700 

rakennusvalvonta@turku.fi 

 

LISÄTIETOA 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § (toimenpideluvan varaiset toimenpiteet) 

Turun kaupungin rakennusjärjestys (TKURJ 2021, 3 §, 27 § ja 28 §) 
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