
 
 
  

TERASSI- JA   

PARVEKELASITUKSET 

Tämä ohje koskee asuinkerrostalojen ja -pientalojen parvekkeiden ja 

terassien lasittamista. Toimenpidelupaa ei tarvita, mikäli parveke tai 

terassi lasitetaan tämän ohjeen periaatteita noudattaen. Rakennus-

valvontaan on hyvä ottaa yhteyttä heti suunnittelun alkuvaiheessa. 

 

LÄHTÖKOHDAT  

Rakennuksen julkisivun korjaushankkeissa on suositeltavaa  

pitäytyä alkuperäisissä rakennusajankohdalle tyypillisissä ratkai-

suissa niin julkisivujen yksityiskohtien, materiaalien kuin värien 

osalta. Asemakaavassa on usein määrityksiä julkisivujen lasittami-

sesta ja suojelukohteille on asemakaavassa usein määritelty erityis-

vaatimuksia. On hyvä huomioida, että yksittäisenkin parvekkeen 

lasitukseen on oltava taloyhtiön lupa. Päätös parvekkeiden lasituk-

sesta tehdään yhtiön toimielimissä siten kuin kunkin yhtiön sään-

nöt ja päätökset määrittelevät. 
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ASUINKERROSTALOT  

• Parvekkeet ovat kokonaan tai pääosin sisään-

vedetyt tai ns. pieliparvekkeita 

• Lasitus toteutetaan pystypuitteettomana ja 

vaakaprofiilittomana kirkkain avattavin lasein 

• Parvekkeen alla oleva maantason terassi lasi-

tetaan 

• Rakennus ei sijaitse keskusta-alueella 

(kaup.osat I-IX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIENTALOT 

• Kokonaan tai pääosin sisäänvedetty parveke la-

sitetaan kirkkain avattavin lasein  

• Parvekkeen alla oleva maantason terassi lasite-

taan kirkkain avattavin lasein 

 

 

 

 

 

 

 

TOIMENPIDELUPAA EI TARVITA, KUN SEURAAVAT KOHDAT TÄYTTYVÄT 
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TOIMENPIDELUPA VAADITAAN, KUN JOKIN 

ALLA OLEVISTA TÄYTTYY 

 

ASUINKERROSTALOT  

• Kun asuinkerrostalo sijaitsee keskusta-alueella 

(kaup.osat I-IX) 

• Kun asuinkerrostalo on kulttuurihistoriallisesti 

arvokas tai suojeltu.  

• Kun parvekkeet ovat kokonaan tai pääosin ul-

konevat.  

• Kun lasitukseen liittyy ylimpien parvekkeiden 

kattaminen.  

• Kun lasituksessa on pysty- tai vaakajakoja 

(pysty- tai vaakapuitteita, profiileja tai palkkeja). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIENTALOT 

• Kun pientalo on kulttuurihistoriallisesti arvokas 

tai suojeltu.  

• Kun lasitukseen liittyy parvekkeen kattaminen. 

• Kun lasituksessa on pysty- tai vaakajakoja 

(pysty- tai vaakapuitteita, profiileja tai palkkeja). 

 

 

 

 

 

 

RAKENNUSLUPA VAADITAAN, KUN JOKIN 

ALLA OLEVISTA TÄYTTYY 

 

ASUINKERROSTALOT  

• Lämpimien tai puolilämpimien lasitettavien ti-

lojen rakentaminen (esim. viherhuoneet).  

• Kun lasitettavaan tilaan sijoitetaan takka tai tu-

lisija.  

• Kun lasitettavaan tilaan liittyy asunnon ilman-

vaihtoon liittyviä asennuksia.  

• Kun lasitus edellyttää määräysten mukaista 

palo-osastointia. Esim. vierekkäisten (alle 2 m 

etäisyys), eri asuntoihin kuuluvien parvekkeiden 

lasittaminen vaatii parvekkeiden välisen seinän 

palo-osastointia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIENTALOT 

• Kuistien rakentaminen.  

• Lämpimien tai puolilämpimien lasitettavien ti-

lojen rakentaminen (esim. viherhuoneet).  

• Kun lasitettavaan tilaan sijoitetaan takka tai tu-

lisija.  

• Kun lasitettavaan tilaan liittyy asunnon ilman-

vaihtoon liittyviä asennuksia.  

• Kun lasitus edellyttää määräysten mukaista 

palo-osastointia. Esim. vierekkäisten (alle 2 m 

etäisyys), eri asuntoihin kuuluvien parvekkeiden 

lasittaminen vaatii parvekkeiden välisen seinän 

palo-osastointia. 

 

 

 

 

Kokonaan sisäänvedetyn parvekkeen lasittaminen on usein mahdollista teknisesti ja kaupunkikuvallisesti. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

HUOMIOITA LUVANVARAISUUTEEN  

Lasitetut parvekkeet ja terassit ovat kylmää ulkotilaa eikä niitä lasketa rakennuk-

sen kerrosalaan eikä kokonaisalaan. Kuistit ja lämpimät ja puolilämpimät lasite-

tut tilat lasketaan rakennuksen kerrosalaan ja ne vaativat rakennusluvan eikä 

niitä käsitellä tässä rakentamistapaohjeessa.  

 

Kerrostalojen 1. kerroksen maantasossa olevan terassin voi lasittaa yläpuolella 

olevien parvekkeiden linjassa ilman toimenpidelupaa, jos asunnosta on käynti 

terassille. Sen sijaan kerrostalojen maantasossa olevien huoneistojen yhteyteen 

muodostuvia laajoja piha-alueita, terasseja tai kattoterasseja ei voi lasittaa ilman 

lupamenettelyä. Uloskäytävänä toimivia luhtikäytäviä ei saa lasittaa poistumis-

tiemääräysten vuoksi.  

 

Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, niin rakentamisessa on nou-

datettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen 

liittyviä säännöksiä. Suojelluissa rakennuksissa tulee ottaa huomioon rakennus-

suojelusta aiheutuvat vaatimukset. Lasitus voidaan määrätä poistettavaksi, mi-

käli se ei terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan tai ulkoasultaan täytä kohtuulli-

sia vaatimuksia taikka se ei sopeudu ympäristöön tai se on haitaksi liikenteelle. 

 

Lasitettujen terassien rakentamisessa on huomioitava naapurit. Rakentaminen 

saattaa edellyttää naapuritontin omistajan tai haltijan suostumusta. 

 

 

KAUPUNKIKUVAN JA  

RAKENNUSTEN ARKKITEHTUURIN HUOMIOONOTTAMINEN  

Lasitukset tulee suunnitella rakennuksen yksilölliset lähtökohdat huomioon ot-

taen. Valittua lasitusjärjestelmää tulee käyttää taloyhtiön kaikissa lasitettavissa 

parvekkeissa. Pari- ja rivitaloissa, joiden asunnot ovat samankokoisia, tulee myös 

lasiterassit toteuttaa samankokoisina. Rakennuksen alkuperäisen suunnittelijan 

hyödyntäminen koko taloyhtiötä koskevaa suunnitelmaa tehtäessä on suositel-

tavaa, jotta päädyttäisiin rakennuksen arkkitehtuurin ja kaupunkikuvan kannalta 

parhaimpaan ratkaisuun.  

 

Erityistä huomiota tulee kiinnittää käytettävien materiaalien väritykseen, täy-

dentäviin rakenteisiin (esim. katokset) sekä yksityiskohtien ja liittymien suunnit-

teluun. Yksityiskohdilla on ratkaiseva merkitys hyvän lopputuloksen aikaansaa-

miseksi. Lasit ja niiden kiinnitysrakenteet tulee sijoittaa kaidelinjan sisäpuolelle. 

Profiilien ja vesipeltien väri tulee sulautua rakennuksen värimaailmaan.  

 

Mikäli rakenteita ei saada täysin piiloon julkisivussa, on lasitusrakenteiden mit-

toihin kiinnitettävä erityistä huomiota. Tällöin esim. parvekkeen kattoon kiinni-

tettävän yläprofiilin tulisi olla mahdollisimman matala, jotta vältyttäisiin liian ras-

kaalta vaikutelmalta. Lasitukset tulee tehdä puitteettomilla laseilla ja siten, että 

parveke tai terassi on kylmää tilaa. Mikäli lasitukseen tarvitaan vaakarakenteita 

esimerkiksi lasien korkeuden vuoksi, muuttuu lasittaminen luvanvaraiseksi. Par-

vekelasitus ei saa haitata merkittävästi asuinhuoneiden luonnonvalon saantia. 

Lasituksessa tulee käyttää kirkasta lasia. Lasitus ei saa häiritsevästi muuttaa par-

vekkeen luomaa avonaisuus-, keveys- tai syvyysvaikutelmaa eikä olla vieras ra-

kennuksen edustamalle aikakaudelle.  
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Osittain tai kokonaan ulko-
nevien parvekkeiden lasitus 
ei ole suositeltavaa, jos lasi-
tus muuttaa häiritsevästi 
parvekkeen luomaa avonai-
suus-, keveys- tai syvyys-
vaikutelmaa. Rakennuksen 
ylimpiä parvekkeita ei voi la-
sittaa, ellei niillä ole kattoa 
tai kiinteää katosta. 



 
 
  

Toimenpide- ja rakennuslupaa voidaan hakea sähköisessä asiointipalvelussa ePermit.  

 

LUPAHAKEMUKSEEN VAADITUT LIITTEET 

 Selvitys rakennuspaikan omistuksesta tai hallinnasta 

o Esimerkiksi lainhuutotodistus, kauppakirja, vuokrasopimus tai kaupparekisteriote 

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

josta ilmenee yhtiön nimenkirjoitusoikeus. 

 Asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön suostumus  

o Esimerkiksi ote hallituksen päätöspöytäkirjasta 

 Valtuutus tai valtakirja sähköisen luvan hakemiseen, mikäli sähköisen hakemuksen tekijä ei ole rakennuk-

sen haltija/omistaja tai rakennuksella on useampi haltija/omistaja    

 Naapurien kuuleminen, lausunnot kirjallisesti 

o Voidaan hoitaa myös virkateitse (maksullinen palvelu) 

 

Jos rakennuksen ylimmillä parvekkeilla ei ole kattoa ja ne halutaan lasittaa, tulee 

katon esimerkiksi 1960-luvun arkkitehtuurissa olla mahdollisimman eleetön, 

suoralinjainen ja umpinainen. Kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti 

ja/tai kaupunkikuvallisesti arvokkaiden rakennusten parvekkeiden tai terassien 

lasittaminen tai lasitettujen terassien rakentaminen on mahdollista vain poik-

keustapauksissa. Noin ennen vuotta 1960 rakennettujen rakennusten kaidera-

kenteet ovat usein matalampia, parvekkeet pienempiä ja monimuotoisia, jolloin 

niiden lasittaminen ei useinkaan ole mahdollista kaupunkikuvallisista syistä.  

 

RAKENNE, ILMANVAIHTO JA TEKNISET EDELLYTYKSET  

Käytettävien materiaalien ja rakenteiden lujuus ja turvallisuus on otettava huo-

mioon. Lasien tulee olla karkaistua tai laminoitua lasia ja lasien ja rakenneosien 

tulee täyttää rakennustuotteille asetettu määräystenmukaisuus. Lasien tulee 

ensisijaisesti olla kokonaan sivuun siirrettävissä ja molemmin puolin helposti 

pestävissä. Suunnitteluvaiheessa on hyvä varmistaa lasien varastointi sivuseinää 

vasten, kun lasitusta halutaan pitää auki.  

 

Valokaterakenteiden suunnittelussa tulee huomioida mahdollisten lasien rik-

koutumisen riskit, joita voi pienentää käyttämällä alimpana lasina esim. laminoi-

tua lasia. Parvekkeen takana olevan huonetilan tuuletus on oltava järjestettä-

vissä lasiseinää avaamatta. Mikäli parvekkeen takana olevan huoneiston ilman-

vaihto on kokonaan järjestetty lasitetun tilan kautta, on haettava rakennuslupa 

ja lupahakemuksen yhteydessä esitettävä ilmanvaihdon periaatteet tai erillinen 

ilmanvaihtosuunnitelma. Tällöin suunnitelmissa tulee huomioida parvekkeiden 

ylilämpenemisen estäminen. Taloyhtiön käyttöohjeisiin kirjataan parvekkeiden 

ja parvekelasitusten käyttöohje myös ilmanvaihdon näkökulmasta.  

 

Suunnitelmissa tulee ottaa huomioon rakenteellisen paloturvallisuuden säädök-

set (PKS-kortti E1-701) sekä sadeveden poistojärjestelyt. 
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https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/PermitApplicant/BuildingPermitBrowse


 
 
 
 

Turun rakennusvalvonnan ohje, toukokuu 2022 

 

 

Turun kaupunki 

Rakennusvalvonta  

p. (02) 262 4700 

rakennusvalvonta@turku.fi 

 

 

 Suunnittelijan kyseistä toimenpidettä varten laatimat lupapiirustukset: 

o Asemapiirustus (1:200 tai 1:500) 

 Asemakaavamerkinnät ja –määräykset sekä kiinteistötunnukset 

 Toimenpiteen/toimenpiteiden sijainti, määrä ja mitoitus 

 Naapuruston kiinteistötunnukset ja rakennukset 

o Asemakaava-asiakirjat ja rakennuslupakarttapaketin voi tilata sähköisesti  

Turun kaupungin tilauspalvelusta. 

o Julkisivupiirustukset (1:100) 

 Uudet/purettavat rakennusosat 

 Vanhat ja uudet materiaalit, värimääritykset ja värimallit 

o Leikkauspiirustus (1:100) 

 Uudet/purettavat rakennusosat 

Kaikissa piirustuksissa on oltava nimiö, josta käy ilmi: 

 rakennuspaikan kiinteistötunnus (kaupunginosa-kortteli-tontti) 

 pysyvä rakennustunnus, mikäli toimenpide kohdistuu rakennukseen 

 rakennustoimenpide 

 hakijan/omistajan/rakennuskohteen nimi 

 rakennuspaikan osoite 

 suunnittelijan nimi, koulutus ja allekirjoitus 

 piirustuksen nimi ja juoksevanumerointi 

 piirustuksen mittakaava 

Mallinimiö löytyy Turun rakennusvalvonnan sivuilta (linkki). 

 

Mallinimiö löytyy Turun rakennusvalvonnan sivuilta (linkki). 
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LISÄTIETOA 

Maankäyttö ja rakennuslaki 126 a § (toimenpideluvan varaiset toimenpiteet) 

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

 

 

 

 

https://opaskartta.turku.fi/ePermit/fi/Order/Home/Index
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennuslupien_nimio.pdf

