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LVI-TOIMENPITEIDEN LUVANVARAISUUS 
 

Lämmitys-, vesijohto-, viemäröinti-, palonsammutus- ja ilmanvaihto-  
laitteistojen rakentaminen ja korjaukset 
 
 
 
 
Tämä ohje ei poista rakennustoimenpiteen muuta luvanvaraisuutta.  

 
Rakennus- ja toimenpideluvan tavoitteena on varmistaa terveellisyyden, turvallisuuden ja viihtyisyyden 
saavuttaminen ohjaamalla ja valvomalla suunnittelun ja rakentamisen ammattitaitoista toteuttamista 
sekä säädösten noudattamista rakentamisessa. 
 
 
 
 

MÄÄRITELMIÄ 

 
 

KVV   Kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmä. 
 
IV   Ilmanvaihtojärjestelmä. 
 
Ulkoilma   Rakennukseen sisään ulkoa otettava ilma. 
 
Jäteilma   Rakennuksesta ulkoilmaan johdettava poistoilma. 
 
Palo-osasto  Rakennuksen osa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty osastoi-

vin rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla. 
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TOIMENPITEET JA TARVITTAVAT LUVAT 

 

KVV-RAKENTAMINEN 

 
 Uusien salaojien rakentaminen: Rakennuslupa. 

 

 Olemassa olevien salaojien uusiminen: Ei tarvita lupaa. 
 

 Rakennuksen vesi- ja/tai viemäröintijärjestelmän uusiminen: Rakennuslupa. 

- Linjasaneeraus, putkistojen uusiminen.  
 

 Yksittäisen vesipisteen korjaus tai uusiminen: Ei tarvita lupaa. 
- Oltava ammattitaitoinen työnjohtaja ja asentaja.  

 

 Viemärien pinnoitus: Ei tarvita lupaa. 
 

 Vesijohtojen pinnoitus: Rakennuslupa. 

- Terveellisyys todennettava.  
 

 Kiinteistökohtaisen jätevesikäsittelyn rakentaminen: Toimenpidelupa. 

- Erillinen ohje.  
 

 Kalusteiden irrotus ja uudelleenasennus: Rakennuslupa. 

- Viemärien pinnoituksen yhteydessä.  
 
 

IV-JÄRJESTELMÄN RAKENTAMINEN 

 

 Järjestelmän muuttaminen, IV-konehuoneen rakentaminen: Rakennuslupa. 

- Poisto-IV:n muutos tulo- ja/tai poistoilmanvaihdoksi, lämmöntalteenoton rakentami-
nen.  
 

 Ulkoilma-aukon sijoituksen muuttaminen: Rakennuslupa. 

 

 Jäteilma-aukon sijoituksen muuttaminen: Rakennuslupa.  

 

 Jäteilmaluokan muuttaminen: Rakennuslupa. 

- Jäteilmaluokan muuttuessa esimerkiksi käyttötarkoituksen muutoshankkeessa. 
 

 Ilmalämpöpumppu: Erillinen ohje.  
 

 Huonekohtaiset muutokset: Ei tarvita lupaa.  
- Puhdistus, säätö, huonekohtainen ilmankäsittely.  
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LÄMMITYS 

 

 Lämmitysjärjestelmän muutos: Rakennus- tai toimenpidelupa. 

- Maalämpö toimenpideluvalla (erillinen ohje).  
- Öljy-, aurinko- tai puulämmitys rakennusluvalla.  

 

 Lämmitysjärjestelmän korjaus: Ei tarvita lupaa.  
- Esimerkiksi lämmityskattilan uusiminen tai automatiikan parantaminen.  

 

 Polttoainesäiliön rakentaminen tai uusiminen: Rakennuslupa.  

- Polttoainevaraston rakentaminen.  
 
 
 
 

 

LUVAN HAKEMISEEN LIITTYVÄT PALVELUT JA LOMAKKEET 

 

Turun kaupungin sähköinen lupapalvelu: www.turku.fi/rakennuslupa 
 
Turun kaupungin sähköinen tilauspalvelu: www.turku.fi/tilauspalvelu 
 
Lomake rakennus- ja toimenpidelupahakemusta varten sekä ohjeita: 
 
www.turku.fi  → Asuminen ja ympäristö  

→ Rakentaminen  
→ Rakentamisen ohjeet ja lomakkeet  

→ Lupahakemusten lomakkeet ja liitteet 
→ Ohjeet 

 

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

