
 
 
  

PIENET PIHARAKENNUKSET 
JA RAKENNELMAT 

Tämä ohje määrittelee piharakennelmien luvanvaraisuutta ja hank-
keessa huomioitavia asioita ja lupahakemuksen liitteitä.  
 

RAKENNELMAT JA NIIDEN LUVANTARVE 

Rakennelma on korkeintaan 20 m2 kokoinen kevytrakenteinen piha-

rakennelma. Sen tulee täyttää seuraavat vaatimukset: 

 Rakennelmalla ei ole vaikutusta turvallisuuteen 

 Rakennelma sijaitsee vähintään 15 metrin päässä keskive-

denkorkeuden mukaisesta rantaviivasta 

 Rakennelmaa ei sijoiteta asemakaavassa istutettavaksi tai 

luonnontilaisena säilytettäväksi määrätylle tontin osalle 

 Rakennelmaa ei käytetä autosuojana tai jätekatoksena 

 Rakennelma ei sisällä kiinteää lämmityslaitetta eivätkä rakenteet 

ole lämpöeristettyjä. 

 

Asemakaava-alueella, keskusta-alueen (kaupunginosat I-IX) ulkopuo-

lella, sekä rantaan sijoittuvalle rakennuspaikalle voi pystyttää yhden 

rakennelman ilman toimenpidelupaa. Keskusta-alueella rakennel-

mat vaativat aina toimenpideluvan. Asemakaava-alueen ulkopuo-

lella sallitaan kolme rakennelmaa/rakennuspaikka, jotka voidaan il-

man toimenpidelupaa pystyttää.  

 

Sellaiset pihamaan rakennelmat, jotka eivät edellytä lupaa, on kui-

tenkin rakennettava säännösten ja määräysten mukaisesti ja niiden-

mukaiselle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista. Tällaisten 

pihamaan rakenteiden ja laitteiden on sopeuduttava ympäristöön 

eikä niistä saa aiheutua naapurille tarpeetonta haittaa. 
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RAKENNELMAT, JOTKA EDELLYTTÄVÄT LUPAA: 

 autokatokset ja jätekatokset sekä muut suurta palovaraa 

aiheuttavat rakennelmat  

 yli 20 m2 rakennelmat  

 tulipesälliset grillikatokset ja kodat 

 rakennuksen julkisivuun kiinni rakennettavat rakennel-

mat / katokset 

 vesirajan rakennelmat esim. venevajat 

 Asemakaavassa, yleiskaavassa tai lailla suojeltuun ympä-

ristöön sijoitettavat rakennelmat. Asemakaavamääräyk-

set löytyvät osoitteesta https://opaskartta.turku.fi.   

 Keskusta-alueelle (kaupunginosat I-IX) sijoitettavat ra-

kennelmat 

 

RAKENNELMIEN SIJOITTAMINEN 

Rakennelma tulee sijoittaa tontille niin, ettei se haittaa palotur-

vallisuutta. Asemakaavassa voi olla rakennelmia koskevia sää-

döksiä sijoittelusta esim. asemakaavassa määritetylle istutetta-

valle alueelle ei tulisi sijoittaa rakennelmia.  

 

Rakennelma tulee sijoittaa riittävän etäälle muista rakennuk-

sista, ettei palo-osastointia tarvita. Etäisyyksiä muista rakennuk-

sista ilman palo-osastointivaadetta pientalotontilla: 

 8 m etäisyydellä naapurin rakennuksesta tai rakennus-

alasta 

 4 m etäisyydellä omista rakennuksista 

Mikäli rakennelma on lähempänä kuin nämä etäisyydet, niin se 

tarvitsee usein rakennuslupaa, jotta voidaan varmistua palo-

osastointien toimivuudesta. 

 

RAKENNELMAN SIJOITTAMINEN RANTA-ALUEELLA 

Turun kaupungin rakennusjärjestyksen kohdan 17 § mukaan ra-

kennettaessa ranta-alueella on rakennushankkeeseen ryhtyvän 

otettava huomioon vedenpinnan korkeusvaihtelut riittävän suu-

rella varmuudella. Veden vaikutukselle arat rakennelmat on sijoi-

tettava mahdollisimman riskittömälle korkeudelle. Rakennelman 

tulee sijaita vähintään 15 metrin päässä keskivedenkorkeuden 

mukaisesta rantaviivasta. Venevajan saa rakentaa lähemmäs 

rantaa edellyttäen, että vaja soveltuu ympäristöön. 

 

LAITURIT JA VESIRAJALAITTEET 

Laituri, jonka pinta-ala on enintään 40 m2 ja jonka etäisyys naa-

purin omistamasta tai hallitsemasta maasta on vähintään viisi 

metriä ei vaadi toimenpidelupaa. Laituri saa olla leveydeltään 

enintään 1/3 rakennuspaikan rantaviivan pituudesta. 

 

Yli 40 m2 laiturin, sillan tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen 

olennaisesti vaikuttavan rakennelman, kanavan, aallonmurtajan 

tai vastaavan rakentaminen vaatii toimenpideluvan.  

 

 

 

Toimenpidelupa vaaditaan raken-

nelmille ja laitoksille, joilla on vai-

kutusta luonnonoloihin, ympäröi-

vän alueen maankäyttöön, kau-

punkikuvaan tai maisemakuvaan, 

mutta toimenpide ei kaikilta osin 

edellytä rakentamisessa muutoin 

tarvittavaa ohjausta (MRL 126 §).  

Luvanvaraisuus voidaan varmistaa 

rakennusvalvonnasta. Arviointia 

varten suositellaan lähetettäväksi 

luonnostasoiset suunnitelmat, tek-

niset suunnitelmat, valokuvia raken-

nuspaikasta ja tiedot sijainnista.   

https://opaskartta.turku.fi/


 
 
 
 
 
  

Toimenpide- ja rakennuslupaa voidaan hakea sähköisessä asiointipalvelussa ePermit. Palveluun voi 

jättää myös ennakkokyselyn hankkeesta. 

 

LUPAHAKEMUKSEEN VAADITUT TIEDOT JA LIITTEET 

 Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta pyydetään tarvittaessa 

 Valtuutus tai valtakirja sähköisen luvan hakemiseen, mikäli sähköisen hakemuksen tekijä ei 

ole rakennuksen haltija/omistaja tai rakennuksella on useampi haltija/omistaja    

 Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön suostumus 

o Esimerkiksi ote hallituksen päätöspöytäkirjasta 

 Naapurien kuuleminen, lausunnot kirjallisesti 

o Voidaan hoitaa myös virkateitse (maksuton pientaloissa) 

 Pää- ja rakennussuunnittelijan tiedot  

 Suunnittelijan kyseistä toimenpidettä varten laatimat lupapiirustukset  

o Asemapiirustus (1:200 tai 1:500), jossa on esitetty 

 Asemakaavamerkinnät ja –määräykset sekä kiinteistötunnukset 

 Rakennelman/toimenpiteen sijainti, päämitat ja pinta-ala 

 Rakennelman etäisyys rajoista  

 Naapurien rakennukset ja rakennelmat  

 Asemakaava-asiakirjat ja rakennuslupakarttapaketin voi tilata sähköisesti 

Turun kaupungin tilauspalvelusta https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/  

o Pohjapiirustus (1:100), jossa on esitetty  

 Tilat, rakenteet ja päämitat 

o Julkisivupiirustukset (1:50 tai 1:100), jossa on esitetty  

 Materiaalit, värimääritykset ja värimallit  

o Leikkauspiirustus (tarvittaessa) (1:50 tai 1:100), jossa on esitetty 

 Rakenteet, päämitat ja korkeusasemat   

Kaikissa piirustuksissa on oltava nimiö, josta käy ilmi:  

o rakennuspaikan kiinteistötunnus (kaupunginosa-kortteli-tontti) 

o pysyvä rakennustunnus, mikäli toimenpide kohdistuu rakennukseen 

o rakennustoimenpide 

o hakijan/omistajan/rakennuskohteen nimi 

o rakennuspaikan osoite 

o suunnittelijan nimi, koulutus ja allekirjoitus 

o piirustuksen nimi ja juoksevanumerointi 

o piirustuksen mittakaava 

Mallinimiö löytyy Turun rakennusvalvonnan sivuilta (linkki). 
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https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/
https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/Order/Home/Index
http://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennuslupien_nimio.pdf


 
 
 

Turun rakennusvalvonnan ohje, helmikuu 2022 

 

 

Turun kaupunki 

Rakennusvalvonta  

p. (02) 262 4700 

rakennusvalvonta@turku.fi 

 

LISÄTIETOA 

Maankäyttö ja rakennuslaki 126 a § (toimenpideluvan varaiset toimenpiteet) 

Turun kaupungin rakennusjärjestys (TKURJ 2021, 3 §, 9 § ja 13 §) 
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