
 
 
  

RAKENNUSLUVAN  
HAKEMINEN JA LIITTEET 

Tässä ohjeistetaan rakennusluvan ja toimenpideluvan hakemiseen sähköi-
sessä palvelussa.  

 
MIKÄ LUPA? 
Kun rakentaminen tarvitsee lupaa, sitä haetaan Turussa rakennusvalvon-
nasta ensisijaisesti sähköisellä lupahakemuksella ePermit palvelun kautta. 
Palvelussa voi hakea seuraavia lupia: 

 rakennuslupa 
 toimenpidelupa 
 purkamislupa ja -ilmoitus 
 maisematyölupa 
 suunnittelutarveratkaisu 
 poikkeamispäätös 

 
Rakentaminen voi vaatia toimenpideluvan tai rakennusluvan. Lupien kä-
sittely on molemmissa lupatyypeissä hyvin samankaltaista.  
 
Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen rakentamiseen ja sellaiseen korjaus- 
ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä 
rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämi-
seen. Rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennus-
lupa, jos työllä on vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai 
terveydellisiin oloihin. 
 
Toimenpidelupa haetaan rakennelmien ja laitosten pystyttämiseen tai esi-
merkiksi aitaamiseen. Toimenpidelupa tarvitaan rakennelman tai laitok-
sen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, kun sitä ei pidetä rakennuksena, ja 
sillä kuitenkin on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maan-
käyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan 
myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muut-
tavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. 
Tarkemmat määritykset löytyvät maankäyttö- ja rakennuslain §126. 
(https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a132-1999) 
 
Jotkut toimenpiteet on vapautettu Turun kaupungin rakennusjärjestyk-
sessä. Esimerkiksi aitaamisesta ja mainostoimenpiteistä on määritetty ra-
kennusjärjestyksessä. (https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/fi-
les/rakennusjarjestys_1.3.2021_0.pdf ) 
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OHJE  
s ä h k ö i s e n  l u v a n   

h a k e m i s e e n  

Purkamisluvasta ja -
ilmoituksesta on oma ohje 
rakennusvalvonnan sivuilla. 
 
Joissain tapauksissa tarvitaan 
poikkeamispäätös tai 
suunnittelutarveratkaisu ennen 
rakennusluvan hakemista. Tätä 
haetaan ePermit kautta mutta 
sen käsittelevät 
ympäristölakimiehet.  
 
https://www.turku.fi/asuminen-
ja-
ymparisto/rakentaminen/rakent
amisen-luvat/poikkeamispaatos-
ja-suunnittelutarveratkaisu 
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Lupahakemus tehdään sähköisessä palvelussa https://opas-

kartta.turku.fi/epermit/ 

 

Lupahakemukselle tulee antaa kuvaava nimi otsikkokenttään sivun ylä-
laidassa esim. ”Talo Ruskakuja 2” tai ”Terassi, ravintola ABC”. Nimi helpot-
taa luvan kirjaamista ja lajittelua 
sekä itsellesi että viranomaiselle. Lupahakemuksessa ilmoitetaan raken-
nuspaikka sekä lyhyt selostus rakentamisen toimenpiteistä. Selostuksessa 
ilmoitetaan myös poikkeukset laeista ja muista asetuksista, mikäli sellaisia 
on ilmennyt hankkeessa. 
 

HAKIJA 

Hakemukseen ilmoitetaan hakija ja maksaja. Hakijana tulee aina olla kiin-
teistön hallitsija (omistaja, vuokraaja). Hakija voi kuitenkin valtakirjalla oi-
keuttaa sähköisen luvan jättäjäksi toisen henkilön, usein suunnittelija. 

 

SUUNNITTELIJA 
Lupahakemuksessa tulee aina ilmoittaa pääsuunnittelija sekä rakennus-
suunnittelija. Suunnittelijan tulee olla suunnittelutehtävän vaatimukseen 
nähden kelpoinen. Suunnittelijan kelpoisuudesta on määrätty 
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150214. 
 
Vaativissa hankkeissa (usein kerrostalot tai vastaavat) tulee ilmoittaa eri-
tyisalojen suunnittelijoita jo hakuvaiheessa. 
 

KÄYTTÖOIKEUDET 
Sähköisen luvan asioijan tulee lisätä käyttöoikeuden saajaksi kaikki luvan 
hakijat tai hakijan edustaja ja vähintään hankkeen pääsuunnittelija. Tä-
män voi tehdä ePermitissa oikealla sijaitsevasta palkista kohdasta ”käyt-
töoikeudet”. 
 

LUPAKARTTA 
Suunnittelun pohjaksi tarvittavat asemakaava-asiakirjat ja rakennuslupa-
karttapaketin voi tilata sähköisesti Turun kaupungin tilauspalvelusta 
https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/Order/Home/Index 
 

NAAPURIT JA TALOYHTIÖT 
Lupakäsittelyn yhteydessä kuullaan ne naapurit, joiden näkymiin tai etuun 
rakentaminen vaikuttaa. Tällaisia naapureita ovat useimmiten kiinteistön 
rajanaapurit sekä vastapäiset kiinteistöt kadun toisella puolella. Hakija voi 
kuulla itse naapurit tai kuuleminen voidaan tehdä virkatyönä, joka on 
maksullinen palvelu.  
 
Taloyhtiöissä luvan hakemiseen tulee aina olla taloyhtiön hallituksen pää-
tös.  
 

PÄÄPIIRUSTUKSET 
Pääpiirustukset tulee tehdä ympäristöministeriön asetuksen mukaisesti 
(https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150216).  
Topten-ohjeessa on lisätietoa pääpiirustuksista (https://www.top-
tenrava.fi/doc/ohjeet/OHJE-ARK11D.pdf) 
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  LUPAHAKEMUKSEN LIITTEET 

Lupahakemukseen tarvitaan liitteitä hankkeen vaativuuden ja laajuuden mukaan. 

Useimmiten hakemuksen liitteitä ovat: 

 Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta 

o Esimerkiksi lainhuutotodistus, kauppakirja, vuokrasopimus tai 

kaupparekisteriote 

o Mikäli hakijana on asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö, tarvitaan 

kaupparekisteriote, josta ilmenee yhtiön nimenkirjoitusoikeus. 

 Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöissä suostumus luvan hakemiseen 

o Ote hallituksen päätöspöytäkirjasta, jossa on annettu lupa hakemuksen 

tekemiseen  

 Valtuutus tai valtakirjaliite jos hakemuksen tekijä ei ole kiinteistön haltija/omistaja  

 Naapurien lausunnot 

o Hakija voi toimittaa naapurien kuulemisen itse. Lomake: 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/naapurien_kuuleminen_ja_laus

unnot.pdf 

o Kuuleminen voidaan hoitaa myös virkateitse, ilmoitettava hakemuksessa 

(pientaloja koskevissa hakemuksissa maksuton, muuten maksullinen) 

 Pää- ja rakennussuunnittelijan tiedot (mahdollisesti CV tai tutkintotodistus) 

 Suunnittelijan kyseistä toimenpidettä varten laatimat pääpiirustukset (PDF-muodossa) 

o Asemapiirustus (HUOM! Kaikissa hakemuksissa) 

 Asemakaavamerkinnät ja –määräykset sekä kiinteistötunnukset 

 Hanketta koskevat rakennukset rasteroituna 

 Naapuruston kiinteistötunnukset ja rakennukset 

 Tontin rajojen mitat ja rakennuksen päämitat 

 Korkomerkinnät myös tontin ympäröiviltä alueilta ja katualueella 

 Rakennuksen oleelliset tiedot Topten ohjeen 

https://www.toptenrava.fi/doc/ohjeet/OHJE-ARK11D.pdf mukaisesti 

o Pohja- ja leikkauspiirustukset 

 Pohjapiirustuksiin sisällytetään pohjapiirustus kaikista kerrostasoista 

sekä tarvittaessa vesikatosta 

 pituus- ja poikkisuuntaiset leikkaukset 

 Merkinnät Topten-ohjeen mukaisesti: 

https://www.toptenrava.fi/doc/ohjeet/OHJE-ARK11D.pdf 

o Julkisivupiirustus 

 Julkisivupinnoissa, rakennusosissa ja laitteissa käytetyt 

pintamateriaalit, pintakäsittelyt ja värit sekä värimallit. 

Julkisivumuutoshankkeessa esitetään muuttuneiden värien ja 

materiaalien lisäksi säilyvät värit ja materiaalit. 

 Rakennuksen ja maaston korot ja liittyminen viereisiin kiinteistöihin 

sekä tontin rajat.  

 Merkinnät Topten-ohjeen mukaisesti: 

https://www.toptenrava.fi/doc/ohjeet/OHJE-ARK11D.pdf 

o Mallipääpiirustukset vähäisiin toimenpiteisiin 

 Vähäisiin toimenpiteisiin (kuten julkisivun sävyn vaihtamiseen) riittää 

mallipääpiirustukset hakemuksen liitteeksi 

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//julkisivuvarin_v

aihtaminen_mallipaapiirustus.pdf  
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Mallinimiö  

Kaikissa pääpiirustuksissa tulee olla suunnittelijan allekirjoittama nimiö, josta käy ilmi:  

 Rakennuspaikka (kaupunginosa-kortteli-tontti) 

 Rakennustoimenpide 

 Hakijan/omistajan/rakennuskohteen nimi 

 Rakennuspaikan osoite 

 Suunnittelijan nimi, koulutus ja allekirjoitus 

 Piirustuksen nimi ja juoksevanumerointi  

 Piirustuksen mittakaava 

 Pysyvä rakennustunnus eli PRT (mikäli hanke koskee rakennusta) 

Ohje piirustukseen liitettävään nimiöön: https://www.turku.fi/sites/default/fi-

les/atoms/files//rakennuslupien_nimio.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pääpiirustusten PDF-tiedostot tulee nimetä oike-

alla tavalla arkistointia varten. Pääpiirustustie-

dostot nimetään aina ARK etuliitteellä esim. ARK 

asemapiirustus.pdf. Kun hakemus koskee raken-

nustunnuksen omaavaa rakennusta niin tiedos-

tonimessä tulee olla rakennustunnus esim. ARK 

123456789K pohjapiirustus 1 krs. Tarkemmat oh-

jeet nimeämiseen:  https://www.turku.fi/si-

tes/default/files/atoms/files/liitetiedosto-

jen_nimeaminen_ja_versiohistoria.pdf 

 Vanhojen rakennusten pysyvät rakennustun-

nukset löytyvät Turun alueen karttapalvelusta 

https://opaskartta.turku.fi/ims/  

 Uuden rakennuksen PRT luodaan, kun lupaha-

kemus kirjataan. Lupasihteeri ilmoittaa sen 

ePermit kautta, kun hakemus on kirjattu ja 

suunnittelija lisää PRT:n piirustuksiin em. ohjei-

den mukaisesti. 

 

Pysyvä rakennustunnus löytyy karttapalvelusta 
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Turun rakennusvalvonnan ohje, huhtikuu 2022 

 

 

Turun kaupunki 

Rakennusvalvonta  

p. (02) 262 4700 

rakennusvalvonta@turku.fi 

 

Kun hakemus on täytetty ja liitteet lisätty, hakemus jätetään ”luvan hakeminen” kohdasta sähköisessä 

palvelussa. Suunnittelija tai hakija voi täydentää suunnitelmia lupakäsittelyn aikana. Lupa otetaan ensin 

alueen lupajonoon ja sieltä se siirretään lupakäsittelijälle, joka lähettää mahdolliset täydennyspyynnöt ja 

muut lupakäsittelyä koskevat viestit ePermit-palvelun kautta. 

 

HUOM! Ohje ePermitin käyttöön ja luvan jättöön löytyy täältä :  

https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/epermit_kayttoohje_0.pdf 

 

 

 

 

 

MUUT HAKEMUKSEN LIITTEET: 
 
Rakennushankkeesta riippuen: 

 Muistio ennakkoneuvotteluista 

 Takaussitoumus (tulee toimittaa alkuperäi-

senä rakennusvalvontaan, mikäli haetaan 

ennalta-aloitusta, maksullinen) 

 Rasitesopimus / yhteisjärjestelysopimus 

 Hallinnanjakosopimus 

 Tonttikarttapaketti 

 Perustamistapaselvitys 

 Selvitys maaperän pilaantuneisuudesta 

 Purkutöiden rakennusjäteilmoitus 

 Talousjätevesiselvitys (haja-asutusalueella) 

 Hulevesiselvitys 

 Kosteudenhallintaselvitys 

 Energiaselvitys 

 Energiaselvityksen tasauslaskelma 

 Selvitys korjaus- ja muutostyön energiate-

hokkuudesta 

 Ääneneristysselvitys 

 Selvitys luvatta rakentamisesta 

 Aiemmin haettu poikkeamispäätös tai suun-

nittelutarveratkaisun päätös 

 liitoslausunto 

 

 

Lisäksi vaativissa hankkeissa rakennus-

hankkeesta riippuen: 

 Hulevesisuunnitelma 

 Siniviherkerroin 

 Korjaus- ja muutostöiden hankekuvaus 

 Rakenteiden suunnittelun ja toteutuksen 

perusteet 

 LVI-suunnittelun ja toteutuksen sekä 

käyttöönoton perusteet 

 Rakennushankkeen akustisen suunnitte-

lun perusteet 

 Pinta-alakaavio ja -taulukko, joista ilme-

nevät rakennuksen kerros- ja kokonaisala 

kerroksittain. 

 Kosteudenhallintaselvitys 

 Esteettömyysselvitys 

 Poistumisturvallisuusselvitys 

 Paloturvallisuuden suunnittelun ja toteu-

tuksen perusteet tai paloturvallisuus-

suunnitelma 

 Savunpoistosuunnitelma 

 Ilmoitus väestönsuojasta 

 

 


