
 
 
  

PURKAMISLUPA  
JA -ILMOITUS 

LÄHTÖKOHDAT 
Rakennuksen purkamiseksi tarvitaan lupa asemakaava-alu-

eella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään. 

Lupaa ei tarvita talousrakennuksen tai vähäisen rakennuksen 

purkamiselle (ks. Luvanvaraisuus), ellei rakennusta ole pidet-

tävä historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaana. Jos 

lupaa ei tarvita, rakennuksen purkamisesta on kuitenkin teh-

tävä purkamisilmoitus.  

 

Jos purkamiseen ei tarvita lupaa, rakennuksen tai sen osan 

purkamisesta on kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusval-

vontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhty-

mistä purkamisilmoituksella. Rakennusvalvontaviranomainen 

voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan 

hakemista. 

 

 

PURKAMISLUVAN MYÖNTÄMISEN EDELLYTYKSET 

Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkami-

nen merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, 

kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoi-

tuksen toteuttamista.  

 

Lupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen 

ja edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsitte-

lystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämi-

sestä rakennusjäteilmoituksella.  

 

 

 

Rakennuksen purkamiseen tarvitaan yleensä lupa. Lupa 

voidaan myöntää rakennusluvan yhteydessä tai erilli-

senä purkamislupana. Jos lupaa ei tarvita, pitää tehdä 

purkamisilmoitus. Naapureiden kuulemista edellyte-

tään lähes aina rakennusten tai rakennelmien purkami-

sessa. 
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PURKAMISSUUNNITELMA 

Rakennusvalvontaviranomainen voi lupapäätök-

sessä edellyttää, että ennen purkamistyön käyn-

nistämistä on laadittava purkamissuunnitelma. 
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PURKAMISLUVAN HAKEMINEN JA  

PURKAMISILMOITUKSEN JÄTTÄMINEN 

Purkamislupa haetaan ja purkamisilmoitus 

voidaan jättää sähköisessä asiointipalve-

lussa ePermit.  

 

HAKEMUKSEEN VAADITUT LIITTEET 

 selvitys rakennuspaikan hallinnasta pyydetään tarvittaessa 

 tarvittaessa valtuutus sähköisessä palvelussa tai valtakirja luvan liitteenä 

 purkutöitä koskeva rakennusjäteilmoitus  

 nimiöllä varustettu asemapiirros ja sen mukana karttaote, johon on merkitty purettava raken-

nus sekä kiinteistötunnus ja poistuvan rakennuksen rakennustunnus (kartan saa esimerkiksi 

osoitteesta https://opaskartta.turku.fi).  

 mallipääpiirustukset 

 valokuvia purettavasta kohteesta 

 selvitys naapurien kuulemisesta 

Rakennusvalvonta kuulee kaikissa purkamishankkeissa aina virkateitse myös museokeskusta. 

Purkamisilmoitukseen tarvitaan samat liitteet kuin purkamislupahakemukseen.  

 

LUVANVARAISUUS 

Purkamislupa tarvitaan pääsääntöisesti, jos purettava rakennus sijaitsee: 

◾asemakaava-alueella 

◾alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi 

◾yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään 

 

Purkamislupaa ei tarvita, kun purkamisesta on päätös muussa suunnitelmassa kuten: 

◾voimassa olevassa rakennusluvassa 

◾maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa katusuunnitelmassa 

◾yleisistä teistä annetun lain mukaisessa tiesuunnitelmassa 

 

Purkamislupaa ei tarvita talousrakennuksen tai muun vastaavan vähäisen rakennuksen purkami-

selle, ellei rakennus ole historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas tai osa sel-

laista. Vähäisiä rakennuksia ovat pääsääntöisesti: 

◾talousrakennukset 

◾vajat ja katokset 

◾leikkimökit, koirankopit tms. 

Tällaisista rakennuksista on kuitenkin tehtävä purkamisilmoitus. 

https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/PermitApplicant/BuildingPermitBrowse
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/purkutoita_koskeva_rakennusjateilmoitus_2015.pdf
https://opaskartta.turku.fi/
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennuksen_purkaminen_mallipaapiirustus_2019.pdf


 
 
 

VALITUSOIKEUS 

Valitusoikeus rakennuksen purkamislupaa koskevasta päätök-

sestä on sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa, kunnan jäsenellä, kunnalla ja naapuri-

kunnalla, jonka maankäytön suunnitteluun päätös vaikuttaa, 

sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella. MRL 192 § 

 

 

VASTUUHENKILÖT JA LUPAEHDOT 

Rakennusvalvontaviranomainen edellyttää lupapäätöksessä 

usein vastaavaa työnjohtajaa. Vastaava työnjohtaja hyväksyte-

tään lupapäätöksen jälkeen rakennusvalvonnan tarkastusinsi-

nöörille, joka hoitaa kyseistä aluetta. 

 

Lupapäätös voi sisältää purkamiseen liittyviä lupaehtoja, kuten 

esimerkiksi tarkennetun purkujäteselvityksen toimittamista, 

purkuajankohdan rajoituksia tai pilaantunutta maata koskevia 

selvityksiä. 

 

 

NAAPUREIDEN KUULEMINEN 

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 § naapurin kuulemisesta so-

veltuu myös purkamislupahakemusten käsittelyyn. Sen mukaan 

rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naa-

purille, jollei hankkeen vähäisyys tai sijainti huomioon ottaen 

ole naapurin edun kannalta tarpeetonta. Naapureiden kuule-

mista edellytetään kuitenkin lähes aina rakennusten tai raken-

nelmien purkamisessa. 

 

 

ENNALTA-ALOITUKSET 

Purkamislupaan tai -ilmoitukseen ei voi hakea ennalta-aloitusta. 

Purkamiseen voi ryhtyä vasta, kun lupapäätös on lainvoimainen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turun rakennusvalvonnan ohje, elokuu 2021 

 

 

Turun kaupunki 

Rakennusvalvonta  

p. (02) 262 4700 

rakennusvalvonta@turku.fi 
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