
 
 
  

AURINKOPANEELIT, ILMA-
LÄMPÖPUMPUT SEKÄ 
MUUT TEKNISET LAITTEET 

Tässä ohjeessa määritellään teknisten laitteiden luvanvarai-

suutta sekä sijoittelua rakennusten julkisivuissa. Mainostoimen-

piteitä käsitellään erikseen Mainostoimenpiteet-ohjekortissa. 

 

LUVANVARAISUUS 

Aurinkokeräimen tai -paneelin, ilmalämpöpumpun, jäähdytyslait-

teen ulkoyksikön tai muun teknisen laitteen asentamiseen ei 

useimmiten vaadita rakennusvalvonnasta lupaa. 

 

Toimenpidelupa voidaan vaatia, mikäli toimenpide kohdistuu ase-

makaavassa, yleiskaavassa tai lailla suojeltuun ympäristöön taikka 

kulttuurihistoriallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaaseen ra-

kennukseen. Asemakaavamääräykset löytyvät osoitteesta: 

https://opaskartta.turku.fi/ 

 

Sivulla 2 ja 3 kerrotaan tarkemmin teknisten laitteiden luvanvarai-

suudesta. 

 

Luvan tarpeen voi tarvittaessa selvittää rakennusvalvonnasta en-

nakkokyselyllä (ePermit). 

 

Vaikka lupaa ei tarvita, aurinkokeräimen tai -paneelin, ilmalämpö-

pumpun, jäähdytyslaitteen ulkoyksikön tai muun teknisen laitteen 

asentamiseen tulee aina olla taloyhtiön, kiinteistön omistajan tai 

haltijan lupa.  

 

Uudisrakentamisen sekä korjausrakentamisen yhteydessä kiinte-

ästi asennettavat ulkoilmalämpöpumput ja jäähdytyslaitteet esite-

tään pääpiirustuksissa ja erityissuunnitelmissa. 
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AURINKOPANEELIT JA -KERÄIMET  

Keskustan (kaupunginosien I-IX) ulkopuolella aurinkopaneelien ja -ke-

räimien asentamiseen ei tarvita toimenpidelupaa. Keskustassa toimen-

pidelupa tarvitaan, mikäli aurinkopaneelit tai -keräimet vaikuttavat kau-

punkikuvaan merkittävästi. Lisäksi lupa tarvitaan, mikäli aurinkopaneelit 

sijoittuvat suojeltuun ympäristöön tai suojeltuun rakennukseen ja näin 

ollen vaikuttavat kaupunkikuvaan merkittävästi. 

 

Laajat aurinkopaneeliasennukset ja aurinkovoimalat saattavat toimen-

pideluvan sijasta edellyttää rakennuslupaa.  

 

Vaikka lupaa ei vaadittaisi, niin aurinkopaneelit ja -keräimet tulee sijoit-

taa katon lappeen suuntaisesti, katon harjaa ylittämättä, muulle kuin ka-

tujulkisivun puolelle.  

 

ILMALÄMPÖPUMPUT 

Ilmalämpöpumppu, jolla ei ole vaikutuksia katujulkisivuun ja jota ei to-

teuteta rakennuksen suojeluarvoja vaarantavasti, ei edellytä toimenpi-

delupaa. Ilmalämpöpumpun luvanvaraisuus määräytyy sen mukaan, 

muuttaako ilmalämpöpumpun ulkoyksikön asentaminen rakennuksen 

julkisivua maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetulla tavalla.  

 

Vaikka toimenpide ei vaatisi lupaa, niin ilmalämpöpumpun ulkoyksiköi-

den tulee olla verhoiltu julkisivuun soveltuvalla materiaalilla ja värityk-

sellä ja putkitukset ja johdotukset eivät saa olla rakennuksen julkisivulla. 

 

Ilmalämpöpumpun asennuksen yhteydessä on huolehdittava, ettei ilma-

lämpöpumpun aiheuttama melu ylitä naapurin pihamaalla ulkomeluta-

son ohjearvoja. 

 

Aurinkopaneelit ja -keräimet, joiden koko enin-

tään 50 m² 

 Keskustan ulkopuolelle asennettavat 

aurinkopaneelit tai -keräimet. 

 Keskusta-alueella korkean tasakattoisen 

rakennuksen katolle asennettava 

aurinkopaneeli tai -keräin. 

 Keskustassa harjakaton lappeen suuntaisesti 

sisäpihan puolelle asennettavat paneelit tai -

keräimet. 

 Muulle kuin katujulkisivun puolelle asennetut 

aurinkopaneelit tai -keräimet. 

 

Muut laitteet 

 Asuinkerrostaloissa sisäänvedetylle tai 

lasitetulle parvekkeelle sijoitettu 

lautasantenni.  

 Pientaloissa sisäpihan puolelle kiinnitetty 

lautasantenni. 

Ilmalämpöpumput 

 Ilmalämpöpumpun ulkoyksikkö, joka on 

sijoitettu parvekekaiteen sisäpuolelle tai 

tasakatolle. Tasa-katolle sijoitettavan 

ulkoyksikön tulee olla verhoiltu 

ympäristöön soveltuvalla tavalla. Putkia ja 

johdotuksia ei sijoiteta rakennuksen 

katujulkisivulle.  

 Pientaloissa katujulkisivun puolelle 

sijoitettu ulkoyksikkö, mikäli se on verhoiltu 

julkisivuun soveltuvalla materiaalilla ja 

värityksellä. 

ESIMERKKEJÄ TOIMENPITEISTÄ, JOTKA EIVÄT 
VAADI TOIMENPIDELUPAA: 
 

Suoritettu toimenpide voidaan 

määrätä poistettavaksi, mikäli se 

ei terveellisyydeltään, turvallisuu-

deltaan tai ulkoasultaan täytä 

kohtuullisia vaatimuksia taikka se 

ei sopeudu ympäristöön tai se on 

haitaksi liikenteelle.  

Tekniset laitteet, jotka eivät edel-

lytä lupamenettelyä, on rakennet-

tava säännösten ja määräysten 

mukaiselle etäisyydelle naapurin 

rajasta ja rakennuksista. Tällais-

ten laitteiden on sopeuduttava 

ympäristöön eikä niistä saa aiheu-

tua naapurille tarpeetonta hait-

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

voi jättää myös ennakkokyselyn hankkeesta. 

 

HAKEMUKSEEN VAADITUT TIEDOT JA LIITTEET 

 Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta  

o  Esimerkiksi lainhuutotodistus, kauppakirja, vuokrasopimus tai kaupparekiste-

riote 

o  Mikäli hakijana on asunto-osakeyhtiö tai kiinteistöosakeyhtiö, tarvitaan kauppa-

rekisteriote, josta ilmenee yhtiön nimenkirjoitusoikeus. 

 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 (maksullinen palvelu) 

 Pää- ja rakennussuunnittelijan tiedot  

 Suunnittelijan kyseistä toimenpidettä varten laatimat lupapiirustukset  

o Asemapiirustus (1:200 tai 1:500) 

 Asemakaavamerkinnät ja –määräykset sekä kiinteistötunnukset 

 Toimenpiteen sijainti, päämitat, rakennustunnukset 

 Naapurien rakennukset  

 Asemakaava-asiakirjat ja rakennuslupakarttapaketin voi tilata sähköi-

sesti Turun kaupungin tilauspalvelusta https://opaskartta.turku.fi/ePer-

mit/fi/Order/Home/Index 

o Pohjapiirustus / vesikattopiirustus (1:100), jossa on esitetty  

 teknisten laitteiden sijainti 

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

 tekniset laitteet julkisivussa, päämitat, materiaalit 

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). 

 

https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/PermitApplicant/BuildingPermitBrowse
https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/Order/Home/Index
https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/Order/Home/Index


 
 
 

Turun rakennusvalvonnan ohje, kesäkuu 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 §, 3A § ja 4 §) 

Asemakaava https://opaskartta.turku.fi/ 
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