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ERILLISLAITE 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a §: Toimenpideluvanvaraiset toimenpiteet 
 
Toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuk-
sena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muutta-
miseen seuraavasti: (4. kohta) maston, piipun, varastointisäiliön, hiihtohissin, muistomerkin, 
suurehkon antennin, tuulivoimalan ja suurehkon valaisinpylvään tai vastaavan rakentaminen 
(erillislaite).  
 
 

LUPAA HAETTAESSA TARVITTAVAT ASIAKIRJAT  
 

• Toimenpidelupahakemus 
 

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

 
• 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.  

 
• Naapurien kuuleminen kirjallisesti ja suostumukset 

 
- Voidaan hoitaa myös virkateitse.  

 
• Piirustukset ´ 

 
- Piirustukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti hyödyntäen Turun kaupungin sähköistä 

asiointipalvelua. Linkki löytyy tämän ohjeen lopusta.   
.  
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- Asemapiirustus (1:200 tai 1:500 --- 1:1000) 
 
 Asemakaavamerkinnät ja –määräykset sekä kiinteistötunnukset.  
 Erillislaitteen sijainti, paikka, pituus ja mitoitus. 
 Erillislaitteen etäisyys rajoista ja rakennuksista.   
 Naapuruston kiinteistötunnukset ja rakennukset. 

 
- Pohjapiirustus (1:20 … 1:50 tai 1:100) 

 
 Tilat, rakenteet ja päämitat.  

 
- Julkisivupiirustukset (1:20 … 1:50 tai 1:100) 
 

 Materiaalit, värimääritykset ja värimallit. 
 

- Leikkauspiirustus (1:20 … 1:50 tai 1:100) 
 
 Tilat, rakenteet, päämitat ja korkeusasemat.  

 
- Kaikissa piirustuksissa on oltava nimiö, josta käy ilmi 

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

 
 
 

LUVAN HAKEMISEEN LIITTYVÄT PALVELUT JA LOMAKKEET 
 
Turun kaupungin sähköinen lupapalvelu: www.turku.fi/rakennuslupa 
 
Turun kaupungin sähköinen tilauspalvelu: www.turku.fi/tilauspalvelu 
 
Lomakkeet toimenpidelupahakemusta ja naapurien kuulemista varten: 
 
www.turku.fi  → Asuminen ja ympäristö  

→ Rakentaminen  
→ Rakentamisen ohjeet ja lomakkeet  

→ Lupahakemusten lomakkeet ja liitteet 
 
 
 
 

http://www.turku.fi/rakennuslupa
http://www.turku.fi/tilauspalvelu
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