
 
 
  

ENNAKKONEUVOTTELU 

Ennakkoneuvottelu on rakennusvalvonnan edustajan kanssa 

käytävä tapaaminen, jossa kartoitetaan erityisesti projektin niitä 

osa-alueita, jotka tarvitsevat työstöä ennen varsinaisen 

lupahakemuksen jättämistä.  

 

Ennakkoneuvotteluja pidetään usein isoista, vaativista, 

strategisista tai monialaisista hankkeista. Tällaisia hankkeita ovat 

esimerkiksi koulut, päiväkodit, julkiset rakennukset ja kerrostalot 

sekä useamman rakennuksen asuinalueet. Ennakkoneuvotteluja 

voidaan pitää tarvittaessa myös pienemmistä hankkeista. Isoissa 

hankkeissa ennakkoneuvottelu pidetään jo hyvissä ajoin ennen 

lupahakemuksen jättämistä. 

 

Ennakkoneuvottelun ajankohdasta ja neuvotteluun kutsuttavista 

osapuolista sovitaan alueen lupakäsittelijän kanssa. 

Ennakkoneuvottelun järjestämisestä huolehtii pääsuunnittelija. 

Neuvotteluun kutsutaan tarvittavat viranomaistahot (asema-

kaavoitus, liikennesuunnittelu, pelastuslaitos, museokeskus, 

ympäristöterveysviranomainen jne.) sekä hankkeessa mukana 

olevat suunnittelijat ja erityisasiantuntijat. Hakijan edustaja 

kirjoittaa neuvottelusta asialistan mukaisen muistion. 

 

Pienissä kohteissa voidaan käyttää tähän ohjeeseen koostettua 

rakennusvalvonnan muistiopohjaa. 

 

ESITTELYAINEISTO JA MUISTIO 

Esittelyaineistona ennakkoneuvottelussa käytetään sähköistä tai 

paperista materiaalia sekä vaativissa hankkeissa hankekuvaus-

lomaketta. Ennakkoneuvottelun aineisto tulee toimittaa muutama 

päivä etukäteen ennakkoneuvotteluun osallistuville osapuolille. 

Ennakkoneuvottelusta laaditaan muistio, joka on myös ladattava 

sähköiseen palveluun lupahakemuksen liitteeksi.  

 

Suunnittelijoita suositellaan käyttämään isommissa hankkeissa 

topten-kortin mukaista asialista- ja muistiopohjaa:  

http://www.pksrava.fi/doc/lomakkeet/LOMAKE-YL08A.pdf 
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Ennakkoneuvotteluun osallistuvat:  

 

 Alueen lupavalmistelija ja muut rakennusvalvonnan edustajat,  

 pää- ja rakennussuunnittelija, erityissuunnittelijat sekä  

 rakennushankkeeseen ryhtyvän edustaja 

 

Lisäksi hankkeen vaatimusten mukaan ennakkoneuvotteluun voidaan kutsua: 

 asemakaavoittaja 

 pelastuslaitoksen edustaja 

 museokeskuksen edustaja 

 liikennesuunnittelija 

 ympäristöterveysviranomainen ja/tai ympäristönsuojeluviranomainen 

 

 

ENNAKKONEUVOTTELUN ASIALISTAPOHJA 
 

Hanke, päivämäärä, aika ja kokouspaikka, läsnäolijat  

 

1. Muistionpitäjän valitseminen  

 

2. Osapuolten esittely  

 

3. Hankkeen esittely 

 

Pääsuunnitteluun tai ARK-suunnitteluun liittyvät asiat  

 

• hankkeen yleisesittely  

• asemakaava  

• arkkitehtuurin erityiskysymykset  

- suojelukysymykset  

- esteettömyys  

- rasitteet ja sijoitusluvat  

- poikkeamispäätökset  

- pihasuunnittelu, hulevesiratkaisut sekä viherkerroin 

 

4. Suunnittelutehtävien vaativuusluokat ja suunnittelijoiden kelpoisuudet tehtävään  

 

5. Tekniset kysymykset 

  

Pohjarakenteeseen liittyvät asiat (GEO)  

- pohjarakennusolosuhteet  

• pohjarakentamisen vaikutukset ympäristöön  

- pohjavesiasiat  

- hulevesiasiat  

- pilaantuneet maat  

- perustamistapa, pohjarakenteet  

 



 
 
 
  

Rakennetekniikka ja -fysiikka  

• rakenteelliset ratkaisut  

- rakennesuunnittelun ja toteutuksen perusteet  

- rakenteellisen turvallisuuden riskiarvio  

 

• rakennusfysikaaliset ratkaisut  

- tulvakorkeudet, rantarakentaminen  

- kosteusturvalliset suunnitteluratkaisut  

- rakennusfysikaalisen turvallisuuden riskiarvio  

- haitta-ainekartoitus (korjaushankkeissa)  

 

• äänitekniset ratkaisut  

- ympäristön ja asemakaavan vaatimukset ulkovaipan ääneneristävyydelle  

- ympäristön melu, tärinät  

 

Palotekniikka  

- paloluokka  

- rakennuksen palotekninen korkeus  

- savunhallinta  

- paloturvallisuuden riskiarvio  

 

Talotekniikka / LVI  

- IV- ja KVV-ratkaisut  

- KVV-liittymät  

- vesisammutusjärjestelmä ja vesilähde  

- KVV-kuilujen avattavuus ja tarkastettavuus  

- väliaikaiset LVI-toteutukset käyttäjien ollessa rakennuksessa rakennustöiden aikana  

- energiatehokkuus  

- LVI-suunnittelun ja toteutuksen sekä käyttöönoton perusteet, 

katso: pksrava.fi 117 03 

- LVI-teknisten ratkaisujen vaikutukset rakennuksen julkisivuissa 

- henkilömäärät kahvila-/ravintolatiloihin näkyviin  

- selvitys matkaviestinten kuuluvuuden varmistamisesta sisätiloissa 

 

6. Selvitykset rakennushankkeeseen ryhtyvältä  

 

- rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys kosteudenhallintakoordinaattorin 

esittelemänä  

- selvitys rakennuksen terveellisyydestä, etenkin laajoissa korjaushankkeissa  

- yhteisjärjestely- / rasitesopimus  

- maanvuokrasopimus  

- selvitys matkaviestinten kuuluvuuden varmistamisesta sisätiloissa  
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Turun rakennusvalvonnan ohje, kesäkuu 2021 

 

 

Turun kaupunki 

Rakennusvalvonta  

p. (02) 262 4700 

rakennusvalvonta@turku.fi 

 

7. Hankkeen eteneminen ja aikataulu  

 

- esittely kaupunkikuvallisessa työryhmässä  

- esittely teknisessä työryhmässä  

- lupahakemuksen jättäminen  

- tiedottaminen / naapureiden kuuleminen  

- viranomaislausunnot ja -kannanotot  

- lupakäsittely, käsittelijä  

- rakentamisen aikataulu  

 

8. Muut asiat 

 
 
 
Ennakkoneuvotteluja järjestetään Turun rakennusvalvonnassa perjantaisin ajanvarauksella. Isojen 
hankkeiden ennakkoneuvotteluajan voi sopia suoraan alueen lupavalmistelijan kanssa. Muutoin 
ennakkoneuvotteluajan voi varata myös asiakaspalvelun kautta.  

 

 

LISÄTIETOA 

Rakennusvalvonnan yhteystiedot ja aluejakokartta 

Hankekuvauslomake uudisrakennuksille:  

https://www.toptenrava.fi/doc/ohjeet/OHJE-ARK06B.pdf 
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https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusvalvonnan_yhteystiedot_ja_aluejakokartta_0.pdf
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusvalvonnan_yhteystiedot_ja_aluejakokartta_0.pdf
https://www.toptenrava.fi/doc/ohjeet/OHJE-ARK06B.pdf

