
 
 
  

JULKISIVU- JA   

KATTOMUUTOKSET 

Tämä ohje määrittelee julkisivun ja katon muutosten luvanvarai-

suutta ja julkisivujen korjaus- sekä muutoshankkeessa huomioita-

via asioita. Teknisistä laitteista ja mainostoimenpiteistä julkisivussa 

on erillinen ohje (Tekniset laitteet julkisivussa, Mainostoimenpi-

teet).  

 

LÄHTÖKOHDAT  

Rakennuksen julkisivun korjaushankkeissa on suositeltavaa  

pitäytyä alkuperäisissä rakennusajankohdalle tyypillisissä ratkai-

suissa niin julkisivujen yksityiskohtien, materiaalien kuin värien 

osalta. Julkisivuvärien tulee olla sopusoinnussa rakennuksen ra-

kentamisaikakauden ja ympäristön kanssa. Asemakaavassa on 

usein määritetty julkisivuissa sallitut värit ja materiaalit.  Suojelu-

kohteille on asemakaavassa usein määritelty erityisvaatimuksia. 

 

LUVANVARAISUUS  

Rakennusten ulkoseinän ja katon materiaalin tai värityksen muutta-

minen sekä ikkunajaon muuttaminen edellyttää yleensä toimenpide-

luvan. Asemakaava-alueen ulkopuolella julkisivun ja katon värityksen 

muutokset eivät kuitenkaan edellytä lupaa. Julkisivun tai katon 

muuttaminen asemakaavan mukaiseksi ei myöskään edellytä lupaa. 

 

Pientalojen ikkunoiden ja ovien karmijaon tai materiaalin muuttami-

nen ei edellytä lupaa. Kerrostaloissa asemakaava-alueella ikkunoi-

den ja ovien materiaalien tai karmijaon muuttaminen on kuitenkin 

luvanvaraista.  

 

Parvekkeiden ja terassien lasittaminen edellyttää lupaa keskusta-alu-

eella. Ulokeparvekkeiden lasitukset edellyttävät lupaa myös kes-

kusta-alueen ulkopuolella. Lupa lasitukselle vaaditaan myös, mikäli 

lasitus ei tule olemassa olevan katoksen alle tai katosta kasvatetaan.  

 

Julkisivumuutos, joka kohdistuu asemakaavassa, yleiskaavassa tai 

lailla suojeltuun ympäristöön tai kulttuurihistoriallisesti tai raken-

nustaiteellisesti arvokkaaseen rakennukseen, edellyttää aina luvan. 

Asemakaavamääräykset löytyvät osoitteesta https://opas-

kartta.turku.fi 
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TOIMENPITEET, JOIHIN EI EDELLYTETÄ LUPAA: 

 Julkisivun korjaus, jossa julkisivun yksityiskohdat, väri ja materi-

aali säilytetään entisellään 

 

 Julkisivun ja katteen värityksen muuttaminen asemakaava-alueen 

ulkopuolella 

 

 Rakennuksen julkisivun ja katteen värityksen muuttaminen ase-

makaavan mukaiseksi asemakaava-alueella 

 

 Rakennuksen ikkunajaon ja karmin materiaalin muuttaminen ase-

makaava-alueen ulkopuolella ja pientaloissa asemakaava-alu-

eella, mikäli rakennus ei ole suojeltu.  

 

o Ikkunamuutoksessa on huomioitava, että jokaisessa asuinhuo-

neessa on oltava avattava ikkuna tai muu osa, varatienä toimi-

vien ikkunoiden toimivuus on varmistettava ja rakennuksen il-

manvaihdon periaatetta ei saa muuttaa. 

 

 Kerrostalon asuinhuoneiston kokonaan sisäänvedetyn parvek-

keen avattavat lasitukset keskusta-alueen ulkopuolella. 

 

 Pientalojen avattavat parveke- ja terassilasitukset, kun lasit asen-

netaan olemassa olevan katoksen alle ja parvekkeilla kaiteen sisä-

puolelle. Kuitenkin katosten rakentaminen vaatii usein rakennus-

luvan. 

 

 Katukuvaan vaikuttavan suoran markiisin asentaminen, lukuun 

ottamatta keskusta-aluetta (kaupunginosia I-IX).  

 

o Markiisien tulee sopeutua muodoltaan, väritykseltään ja raken-

teeltaan rakennukseen ja ympäristöön. 

 
 

Mikäli hakija on epävarma luvan tarpeesta, tulee asia varmistaa  

ennakkokyselyn avulla (ePermit) tai rakennusvalvonnan lupaneu-

vonnasta. 

 

 

Julkisivukorjauksessa, jossa väri säi-

lytetään entisellään, tulee ennen 

toimenpiteeseen ryhtymistä selvit-

tää aiemmin käytetty väri luotetta-

vasti, tehdä värimallit ja todeta vä-

risävyn oikeellisuus sekä dokumen-

toida selvitys. 

 

Suojeltujen rakennusten korjauk-

sista tulee aina neuvotella museo-

keskuksen kanssa.  

Uusien aukotusten tekeminen julkisi-

vuun (ikkuna- tai oviaukko) vaatii aina 

rakennusluvan.  
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Toimenpide- ja rakennuslupaa voidaan hakea sähköisessä asiointipalvelussa ePermit.  

 

LUPAHAKEMUKSEEN VAADITUT LIITTEET 

 Selvitys rakennuspaikan omistuksesta tai hallinnasta 

o Esimerkiksi lainhuutotodistus, kauppakirja, vuokrasopimus tai kaupparekisteriote 

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

josta ilmenee yhtiön nimenkirjoitusoikeus. 

 Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön suostumus  

o Esimerkiksi ote hallituksen päätöspöytäkirjasta 

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

sen haltija/omistaja tai rakennuksella on useampi haltija/omistaja    

 Naapurien kuuleminen, lausunnot kirjallisesti 

o Voidaan hoitaa myös virkateitse (maksullinen palvelu) 

 Pää- ja rakennussuunnittelijan tiedot  

JULKISIVUJEN VÄRIMUUTOKSET 

Julkisivuissa käytetyt väritykset sekä materiaalit ovat vaihdelleet eri aikakausina. Useim-

miten on suositeltavaa, että julkisivujen värityksissä pysytään alkuperäisissä tai sitä vas-

taavissa aikakauden väreissä. Päävärien lisäksi tulee huomioida tehostevärit, kuten ik-

kunoiden, ovien, vesikattojen, sokkeleiden ja listoitusten värit sekä tehostevärit. Värejä 

ei saa vaihtaa perusteetta. 

 

Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti tai kaupunkikuvallisesti arvokkaan raken-

nuksen julkisivuvärityssuunnitelman laatiminen on aina julkisivuväritykseen perehty-

neen konservaattorin ja arkkitehdin tehtävä. Museokeskus antaa mielellään tarvittaessa 

lisätietoa rakennusten historiasta. 

 

Uudisrakennusten luvissa tulee esittää rakennushankkeen julkisivuvärit yksiselitteisesti. 

Yleensä värit määritellään julkisivupiirustuksiin merkittävillä värikoodeilla sekä värimal-

leilla. Erillinen värisuunnitelma on suositeltava. Suunnittelijan tulee ennen loppukatsel-

musta tarkistaa, että rakennusluvassa esitetyt värit ovat yhtäpitävät toteutuksen 

kanssa. 

 

VÄRIMALLIKATSELMUS 

Keskusta-alueen uudisrakennuksissa ja suojeltujen rakennusten julkisivukorjauksissa 

julkisivujen värit katselmoidaan värimallikatselmuksessa, joka järjestetään ennen työn 

aloittamista.  

 

Katselmusta varten tehdään noin 1 m2 kokoiset värimallit lupapiirustuksessa esitetyssä 

värissä sekä vähintään kahdesta valittua sävyä lähellä olevasta sävystä parhaan sävyn 

löytämiseksi. Värimallit tehdään seinään tai erillisille levyille. Värimallin pinnan käsitte-

lyn tulee olla lopullisen pinnan mukainen. Värimallikatselmuksessa tulee näyttää myös 

detaljien värimallit, kuten ikkunakarmien tai ovien.  

 

Värimallikatselmukseen kutsutaan kaupunkikuva-arkkitehti ja suojelluissa kohteissa 

myös museokeskuksen edustaja. Katselmus on sovittava vähintään kaksi viikkoa etukä-

teen.  
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Turun rakennusvalvonnan ohje, elokuu 2021 

 

 

Turun kaupunki 

Rakennusvalvonta  

p. (02) 262 4700 

rakennusvalvonta@turku.fi 

 

 Julkisivun värimuutoksissa voidaan käyttää Turun rakennusvalvonnan mallipääpiirustusta 

luvan liitteenä (linkki)  

 

tai laajemmissa muutoksissa 

 Suunnittelijan kyseistä toimenpidettä varten laatimat lupapiirustukset: 

o Asemapiirustus (1:200 tai 1:500) 

 Asemakaavamerkinnät ja –määräykset sekä kiinteistötunnukset 

 Toimenpiteen/toimenpiteiden sijainti, määrä ja mitoitus 

 Naapuruston kiinteistötunnukset ja rakennukset 

o Asemakaava-asiakirjat ja rakennuslupakarttapaketin voi tilata sähköisesti Tu-

run kaupungin tilauspalvelusta https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/Or-

der/Home/Index 

o Julkisivupiirustukset (1:100) 

 Uudet/purettavat rakennusosat 

 Vanhat ja uudet materiaalit, värimääritykset ja värimallit 

o Leikkauspiirustus (1:100) 

 Uudet/purettavat rakennusosat 

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). 

 

Mallinimiö löytyy Turun rakennusvalvonnan sivuilta (linkki). 
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LISÄTIETOA 

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

Turun kaupungin rakennusjärjestys (TKURJ 2021, 3 § ja 13 §) 
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