
 
 
  

MATKAVIESTINTUKIASEMAT 

LÄHTÖKOHDAT  

Matkaviestintukiasemien sijoittamisessa on suositeltavaa etsiä paikkoja 

ensisijaisesti rakennuksista. Jos tämä ei tule kyseeseen, toissijaisena vaih-

toehtona on tutkia, voidaanko niitä sijoittaa kaupungin hallussa oleville 

yleisille alueille. 

 

Matkaviestintukiasemien asentamiseen tulee aina olla kiinteistön omis-

tajan tai haltijan lupa. 

 

 

LUVANVARAISUUS  

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n ensimmäisen momentin 4 kohdan 

mukaan mm. maston rakentaminen edellyttää toimenpidelupaa. Yli 36 

metriä korkeiden mastojen osalta edellytetään toimenpideluvan sijasta 

rakennuslupaa. Mikäli matkaviestintukiasema sijoitetaan yleiselle alu-

eelle, kuten puistoon, edellytetään myös maankäyttö- ja rakennuslain 171 

§:n mukaista poikkeamispäätöstä. 

 

 

ENNEN LUVAN HAKEMISTA 

Ennen luvan hakemista hakijan on pyydettävä alustava kannanotto kau-

punkisuunnittelusta ja kaupunkiympäristön kunnossapidosta.  

 

Yhteydenotot osoitetaan yhteyshenkilöille: 

 maisema-arkkitehti Tuuli Vesanto 

kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, kaavoitus 

p. 044 907 4055 

tuuli.vesanto@turku.fi 

 

 ylläpitovalvoja Aki Männistö 

kaupunkiympäristön kunnossapito 

p. 044 907 2694 

aki.mannisto@turku.fi 

 

Yhteyshenkilöt välittävät yhteydenotot muille arvioinnissa tarvittaville 

asiantuntijoille, kuten aluearkkitehdeille ja liikennesuunnittelijoille. 
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Kaupunkisuunnittelu ja kaupunkiympäristön kunnossapito antavat yhtei-

sen alustavan kannanoton sopivasta paikasta. Jos paikka sijaitsee kaupun-

gin omistamalla alueella, hakija tekee valtakirjapyynnön tonttipalveluille: 

 

 maanmittausinsinööri Aija Siponen 

kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus, tonttipalvelut 

p. 050 500 7401 

aija.siponen@turku.fi 

 

 

SIJOITTAMINEN 

Hakijan tulee selvittää ennen yhteydenottoa kaupunkiin seuraavat tukiase-

man sijoittamisen reunaehdot: 

 

- putki- ja johtotiedot (mm. talousvesi, jätevesi, hulevesi, kaukolämpö, 

sähkö) 

o johtokarttaotteen tilaaminen:  

Selvitä maanalaiset johtotiedot Johtokarttapalvelusta | 

Turku.fi 

- muinaisjäännöskohteet ja -alueet 

o Lounaistiedon Karttapalvelu  

Lounaistiedon Karttapalvelu (lounaistieto.fi) > Karttatasot > 

Suojellut alueet > Muinaisjäännökset 

o paikkatietojen lataaminen: Kulttuuriympäristön paikkatietoai-

neistot - Museovirasto 

- valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) 

o Lounaistiedon Karttapalvelu  

Lounaistiedon Karttapalvelu (lounaistieto.fi) > Karttatasot > 

Kulttuuriympäristö ja maisemahistoria > Rakennettu kulttuu-

riympäristö > Rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) 

o paikkatietojen lataaminen: Kulttuuriympäristön paikkatietoai-

neistot - Museovirasto 

- valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

o Ymparisto > Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

- Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet ja valtioneuvoston päätös-

ten mukaiset luonnonsuojeluohjelmien alueet 

o SYKE:n karttapalvelu  

Karttapalvelut - syke.fi > KARPALO-karttapalvelu > Aineistot 

> Lisää aineisto > Karttapalvelun teemajako > Suojellut alueet 

o paikkatietojen lataaminen: sama sivusto > Latauspalvelu LAPIO 
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Tukiasemien sijoittamista seuraaville alueille tulee välttää: 

- muinaisjäännöskohteet ja -alueet 

- valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY) 

- valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet 

- Natura 2000 -alueet, luonnonsuojelualueet ja valtioneuvoston pää-

tösten mukaiset luonnonsuojeluohjelmien alueet 

 

Ottaessaan kantaa ehdotettuihin sijoituspaikkoihin kaupunki tarkastelee 

myös mm. seuraavia asioita: 

- kaavatilanne 

- liikenteelliset asiat 

- eri kaavoissa osoitetut suojelu- ym. arvot (esim. rakennussuojelukoh-

teet, historialliset puistot, luonnon monimuotoisuuden kannalta eri-

tyisen tärkeät alueet) 

 

 

SUUNNITTELUTEHTÄVÄN VAATIVUUSLUOKKA 

Korkeiden telemastojen (esim. 42 m) rakennesuunnittelutehtävä on vaa-

tiva (pohjarakenteiden vuoksi), mutta rakennesuunnittelijaa ei tarvitse 

nimetä rakennuslupavaiheessa. Tämä on kuitenkin huomioitava pääsuun-

nittelijan pätevyydessä ja luvan myöntämisen jälkeen rakennesuunnitte-

lutehtävän vaativuutta arvioitaessa.  

 

Rakennussuunnittelutehtävä tavanomainen tai vaativampi (esim. si-

jainti). 

 

 

HAKEMUKSEEN VAADITUT LIITTEET   

 selvitys rakennuspaikan hallinnasta   

 tarvittaessa valtuutus sähköisessä palvelussa tai valtakirja luvan 

liitteenä 

 pääpiirustukset (asema- ja julkisivupiirustukset sekä jos rakenne-

taan erillinen laitetila, sen julkisivu-, pohja- ja leikkauspiirustuk-

set) 

 perustamistapaselvitys (ellei vanhaa mastoa ole vieressä) 

 lentoestelausunto 

 ote asemakaavasta (tai yleiskaavasta, jos sijoituspaikka ei ole ase-

makaavoitetulla alueella) 

 kaikki otteet kohdassa SIJOITTAMINEN mainituista kartoista, 

paitsi silloin, jos kohde ei sijaitse jonkin rajoittavan tekijän lähei-

syydessä 

 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 64.1 §:n mukaan maston rakenta-

mista koskevaan toimenpide- tai rakennuslupahakemukseen on liitettävä 

myös: 

1. selvitys hankkeen vaikutuksista maisemaan ja naapureihin, 

2. selvitys hakijan lähimmistä suunnitelluista muista mastoista sekä 

3. selvitys siitä, onko maston tarkoitusta palvelevia yleiseen tele-

verkkoon jo kuuluvan maston vapaita antennipaikkoja käytettä-

vissä. 
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Turun rakennusvalvonnan ohje, maaliskuu 2022 

 

 

Turun kaupunki 

Rakennusvalvonta  

p. (02) 262 4700 

rakennusvalvonta@turku.fi 

 

NAAPURIT 

Rakennus- ja toimenpidelupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava 

naapureille ja varattava mahdollisuus kirjallisen huomautuksen jättämi-

seen. Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai 

osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdol-

lisesta kannastaan rakentamiseen. Hakija voi halutessaan jättää naapu-

reiden kuulemisen kaupungin tehtäväksi. 

 

Ennen poikkeamista koskevan asian ratkaisemista kunnan on varattava 

naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin 

hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, tilaisuus kirjallisen muistutuksen 

tekemiseen. Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naa-

purit tai osa naapureista ovat tietoisia poikkeamishakemuksen kohteena 

olevasta hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan 

hankkeeseen. Hakija voi halutessaan jättää naapurien kuulemisen kau-

pungin tehtäväksi. Muiden asianosaisten kuuleminen silloin, kun laa-

jempi kuuleminen on tarpeen, suoritetaan kaupungin toimesta kuulutuk-

sella.  

 

Kaupunki veloittaa kuulemisesta rakennusvalvontataksan mukaiset mak-

sut. 

 

 

LISÄTIETOA 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 126 a § (toimenpideluvan varaiset toimen-

piteet), 133 §, 173 § 

Maankäyttö- ja rakennusasetus, 65 §, 86 § 

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