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KELLARIN TAI ULLAKON KÄYTTÖÖNOTTO 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 125 §:  Rakennuslupa 
 
Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen kor-
jaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laa-
jentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Muuta kuin edellä säädettyä raken-
nuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta 
rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Rakennuksen tai sen osan käyttö-
tarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. 

LUPAA HAETTAESSA TARVITTAVAT ASIAKIRJAT 
 

• Rakennuslupahakemus 
 

- Mikäli hakijana on asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö, tarvitaan kaupparekiste-
riote, josta ilmenee yhtiön nimenkirjoitusoikeus. 

 
• Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön suostumus  

 
- Esimerkiksi ote hallituksen pöytäkirjasta.  
- Tarvitaan, mikäli hakijana on asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö. 

 
• Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta 
 

- Esimerkiksi lainhuutotodistus, kauppakirja, vuokrasopimus tai kaupparekisteriote.  
 

• Ote asemakaavasta ja asemakaavamääräykset tai rakennuslupakartta.  
 

- Asemakaava-asiakirjat ja rakennuslupakarttapaketin voi tilata sähköisesti Turun kau-
pungin tilauspalvelusta. 

  
• Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus RH1  

 
- Jos lupahakemuksen kohteessa on asuntoja, tarvitaan myös huoneistotietoilmoitus 

RH2.  
 

• Naapurien kuuleminen kirjallisesti ja suostumukset 
 
- Voidaan hoitaa myös virkateitse.  
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• Piirustukset  
 
- Suunnittelijan pätevyys on todistettava.  
- Piirustukset toimitetaan ensisijaisesti sähköisesti hyödyntäen Turun kaupungin säh-

köistä asiointipalvelua. Linkki löytyy tämän ohjeen lopusta.   
 

- Asemapiirustus (1:200) 
 
 Asemakaavamerkinnät ja –määräykset sekä kiinteistötunnukset. 
 Rakennuksen sijainti, muutoksenalainen kohta rajattuna. 
 Laajennuksen ja muutoksenalaisen osan pinta-ala- ja tilavuustiedot.  
 Toimenpiteen kuvaus ja rakennusoikeuslaskelma.  
 Naapuruston kiinteistötunnukset, rakennukset ja aidat.  

 
- Pohjapiirustus/piirustukset (1:100) 

 
 Vanhat, purettavat ja uudet tilat, rakenteet ja päämitat.  

 
- Leikkauspiirustus/piirustukset (1:100) 

 
 Tilat, rakenteet, päämitat, rakennetyypit ja U-arvot.  

 
- Julkisivupiirustus/piirustukset (1:100), jos julkisivut muuttuvat.  

  
 Materiaalit, värimääritykset ja värimallit. 

 
- Kaikissa piirustuksissa on oltava nimiö, josta käy ilmi  

 
 Rakennuspaikka (kaupunginosa-kortteli-tontti). 
 Rakennustoimenpide. 
 Hakijan/omistajan/rakennuskohteen nimi. 
 Rakennuspaikan osoite. 
 Suunnittelijan nimi, koulutus ja allekirjoitus. 
 Piirustuksen nimi ja numero/kokonaismäärä sekä mittakaava. 

 

LUVAN HAKEMISEEN LIITTYVÄT PALVELUT JA LOMAKKEET 
 
Turun kaupungin sähköinen lupapalvelu: www.turku.fi/rakennuslupa 
 
Turun kaupungin sähköinen tilauspalvelu: www.turku.fi/tilauspalvelu 
 
Lomakkeet rakennuslupahakemusta, RH1-rakennushankeilmoitusta, RH2-huoneistotietoil-
moitusta ja naapurien kuulemista varten:  
 
www.turku.fi  → Asuminen ja ympäristö  

→ Rakentaminen  
→ Rakentamisen ohjeet ja lomakkeet  

→ Lupahakemusten lomakkeet ja liitteet 
 

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
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