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Hyvä	suunnittelu	on	avain	 
onnistuneeseen	lopputulokseen

Naantalin	rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta ohjaa kaupunkikuvaan hyvin sopeutuvaa suunnittelua sekä laadukasta rakentamista. 
Naantali on jaettu alueisiin, joilla jokaisella on oma vastuuhenkilö. Aloituskeskustelussa rakennustarkastaja 
opastaa rakentajaa hankkeen eteenpäin viemisessä. Naantalissa hankkeen ennakkokeskustelu on pakollinen 
omakotitaloissa ja sitä suuremmissa hankkeissa. Suunnitelmiin liittyvässä ohjauksessa edellytetään pääsuun-
nittelijan mukana oloa. Suunnitelmat tulee esittää rakennusvalvontaan jo luonnosvaiheessa.

Rakennusluvan käsittelyaika on noin yksi kuukausi. Rakennushankkeeseen on syytä valita pääsuunnittelija jo 
alkuvaiheessa. Pääsuunnittelijan kanssa tulee tutustua huolellisesti rakennuspaikkaan sen maastonmuotoihin, 
ilmansuuntiin ja muuhun lähiympäristöön. Rakennuspaikan kaavamääräykset ja rakennustapaohjeet tulee 
myös olla hallussa. Rakennuttajan tulee valita hankkeeseen pätevät suunnittelijat. Hankkeen vaatimustason 
voi varmistaa rakennusvalvonnasta.

ASIAKAS- JA ARKISTOPALVELU 
+358 44 417 1306 ja +358 44 417 1312
rakennusvalvonta@naantali.fi 

Arkistotilaukset sähköpostilla. Arkistotilaukset noudetaan 
torstaisin. Tilaukset on tehtävä keskiviikkoon klo 12.00 
mennessä.

Rakennusvalvonta avoinna: ma–pe klo 9.00–15.00.  
Puhelinaika rakennustarkastaja ja tarkastusinsinöörit:  
ma ja ke klo 9.00–11.00 Vastaanottoaika ilman ajan- 
varausta rakennustarkastaja ja tarkastusinsinöörit:  
ma klo 12.00–15.00. Muina aikoina vastaanottoaika on 
sovittava erikseen asiakaspalvelusta.

http://www.naantali.fi/asuminen_ja_rakentaminen/raken-
nusvalvonta/arkistopalvelut/fi_FI/arkisto_hakemusloma-
ke/  

TOIMISTOPALVELUT 

Toimistosihteeri	Savolainen	Taina
Puh. +358 44 4171306
rakennusvalvonta@naantali.fi

Toimistosihteeri	Hiltunen	Leila
Puh. +358 44 4171312
rakennusvalvonta@naantali.fi

Toimisto avoinna klo 9.00–15.00 
Käyntiosoite: Käsityöläiskatu 2,  21100 Naantali
Postitusosoite: PL 43, 21101 Naantali 

KATSELMUSTILAUKSET  

Tarkastusinsinööri	Koskinen	Jari
Gsm: +358 44 733 4730
etunimi.sukunimi@naantali.fi 

Tarkastusinsinööri	/	KVV-tarkastaja	Ellilä	Tuomas
Gsm: +358 44 7334 610
etunimi.sukunimi@naantali.fi 

KARTTA-AINEISTOJEN TILAUKSET, MAANOMISTUS- 
TIEDUSTELUT, SIJAINTIKATSELMUKSET 

Maankäyttöosaston palvelupiste
Käsityöläiskatu 2, 21100 Naantali
+358 2 434 5330
+358 44 733 4753
mittausosasto@naantali.fi

Lupa-asiat:
Naantali, poikkeus- ja suunnittelutarvelupien valmistelu
Rakennustarkastaja	Aro	Markku
Gsm: +358 50 464 9911

etunimi.sukunimi@naantali.fi

Merimaskun alue
Tarkastusinsinööri	Koskinen	Jari
Gsm: +358 44 733 4730
etunimi.sukunimi@naantali.fi

Rymättylä, KVV-luvat
Tarkastusinsinööri	/	KVV-tarkastaja
Ellilä	Tuomas
Gsm: +358 44 7334 610
etunimi.sukunimi@naantali.fi
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Hakemukset	ja	liitteet
MITÄ LIITTEITÄ HAKEMUKSIIN TARVITAAN?

Hakemukset
Joustavimmin neuvonnat ja lupa-asiat hoituvat sähköisen 
lupa-asioinnin Lupapiste.fi -palvelun kautta. 
 
Naantalin kaupungin rakennusvalvonta on siirtynyt koko-
naan sähköiseen arkistointi- ja lupakäsittelyyn. 
 
Rakennuslupa-asiat hoituvat parhaiten, tehokkaasti ja 
joustavasti, kun rakennushankkeelle valitaan pätevä 
pääsuunnittelija ja muut suunnittelijat. Luvan hakija käy 
suunnittelijan kanssa esittelemässä luonnossuunnitelmia 
rakennustarkastajalle. 
 
Ennakkoneuvotteluissa keskustellaan rakentamisen edel-
lytyksistä, asemakaavan vaatimuksista ja alueen raken-
nustapaohjeista. 
 
Ennakkoneuvottelut varmistavat rakennushankkeen jous-
tavan etenemisen. Se on pakollinen omakotitaloilla ja sitä 
suuremmilla hankkeilla.

Hakemuksen	liitteet	
Hakemuksen liitteiksi tarvitaan erilaisia asiakirjoja ja 
selvityksiä. 

Lupahakemuksen	käsittely
Tarkastustyöryhmä kokoontuu joka tiistai rakennusval-
vontatoimistoon. Tarkastustyöryhmään kuuluvat ter-
veystarkastaja, kaupunginarkkitehti, paloviranomainen, 
rakennuslakimies sekä rakennustarkastaja. He yhdessä 
tarkistavat kohteen lupahakemuksen asiakirjat ja piirus-
tukset, sekä tekevät tarvittavat korjaus- ja muutoshuo-
mautukset.

Lupapäätös
Rakennustarkastajan viranhaltiapäätös saa lainvoiman 14 
päivän kuluttua päätöksen antopäivästä, mikäli päätök-
sestä ei ole tehty oikaisuvaatimusta ympäristö- ja raken-
nuslautakunnalle.

Rakennustyöt saa aloittaa kun päätös on lainvoimainen.

HAKEMUKSEN	KÄSITTELYÄ	VARTEN	TARVITAAN	ESIMERKIKSI	 

●	 Pääpiirustukset

●		 Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta tarvittaessa

●		 Rakennuslupakartta tarvittaessa (rakennuslupakartta maankäyttöosaston palvelupisteestä)

●		 RH1-lomake, rakennushankeilmoitus (uudisrakennus, laajennus tai kerrosalaa lisäävä tila)

●		 RH2-lomake, asuinhuoneistot (kun hankkeessa on useampi huoneisto tai asuinhuoneistotiedoissa  
 tapahtuu muutoksia)

●		Naapurien kuuleminen tai suostumus

●		 Energiaselvitys

●		Hakemus/lausunto (vesi- ja viemäriverkostoon liittymisestä)

●		 Suunnittelijan kelpoisuus

●		 Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista



Poikkeuksellisen vaativat alueet:

Suunnittelijoiden pätevyysvaatimuksia 
määritteleviä aluerajauksia:

Keskusta, ruutukaava-alue:
suojeltujen rakennusten läheisyys

Keskusta, yleiskaavan C- alue: 
alle 500 k-m2 hankkeet
Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Osayleiskaavan rajaus

Vaativat alueet:

Rakennettu kulttuuriympäristö: 
Museoviraston RKY-alueet

• Suojellut rakennukset lähiympäristöineen
• Asema- ja yleiskaavassa suojellut aluemerkinnät: /s
• Kerrostalon ullakkorakentaminen
• Kaikki rantakiinteistöt

Vaativia kohteita:

Keskusta, yleiskaavan C- alue: 
yli 500 k-m2 hankkeet

1. 3.

2.
4.

RKY-kohteet:
1: Kultaranta
2: Naantalin kirkko 

ja Ailostenniemi
3: Naantalin 

vanhakaupunki
4: Bryggmanin 

huvilat

Aluerajaukset ovat minimivaatimuksia. Tapauskohtainen 
harkinta voi nostaa suunnittelijan pätevyysvaatimuksia.

Poikkeuksellisen vaativat alueet:

Maakunnallisesti arvokas maisema-alue
Osayleiskaavan rajaus

Valtakunnalliset arvokkaat maisema-alueet
Osayleiskaavan rajaus

Vaativat alueet:

Rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) 
lähiympäristöineen

Aluerajaukset ovat minimivaatimuksia. Tapauskohtainen 
harkinta voi nostaa suunnittelijan pätevyysvaatimuksia.

• Suojellut rakennukset lähiympäristöineen
• Asema- ja yleiskaavassa suojellut aluemerkinnät /s
• Kerrostalon ullakkorakentaminen
• Kaikki rantakiinteistöt

Merimaskun kirkonkylä
Osayleiskaavan RKY-aluerajaus

Tarkempi 
kartta

Vaativia kohteita:

Lempisaaren 
kartano

Velkuan 
kirkkomaisema

Rymättylän 
kirkko

Lookilan
yksinäistalo

Lapilan
kartano

Merimaskun 
kirkko

Airisto – Seili
Nauvo, Parainen, Rymättylä

Suunnittelijoiden pätevyysvaatimuksia 
määritteleviä aluerajauksia:

Merimaskun kirkonkylä

Rymättylän kirkonkylä
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Suunnittelijoiden	pätevyysvaatimusten	
aluekartta
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Omakotirakentaminen
RAKENNUSHANKE KÄYNNISTYY HUOLELLISELLA SUUNNITTELULLA 
ASIANTUNTIJOIDEN KANSSA
Tonttia hankittaessa kannattaa käyttää raken-
nusalan asiantuntijaa, joka arvioi tontin raken-
tamisolosuhteita, mahdollisuuksia ja rajoitteita 
sekä kertoo asemakaavan tavoitteista. 
 
Suunnittelijoiden	valinta 
Rakennushankkeelle tulee valita pätevä pää- ja rakennus-
suunnittelija sekä tarvittavat erikoissuunnittelijat.

Luonnossuunnittelu
Luonnossuunnittelu on suunnittelun tärkein vaihe ja sille 
pitää varata riittävästi aikaa. Luonnosvaiheessa tutkitaan 
mm. tontin käyttöä, vertaillaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ja 
arvioidaan rakentamisen vaikutusta ympäristöön. 

Ennakkoneuvottelu luonnosvaiheessa. 

Neuvottelussa rakennustarkastaja ja pää/rakennussuun-
nittelija käyvät läpi rakennusluvan edellytyksiä, asema-
kaavan mukaisuutta ja mahdollista kaavamääräyksistä 
poikkeamista. Ratkaisua arvioidaan myös naapuruston 
kannalta. Talopakettikauppoja ei missään tapauksessa 
pidä tehdä ennen kuin luvan myöntämisen edellytykset 
on varmistettu.

Pääpiirustukset
Rakennuslupaa haetaan pääpiirustusten perusteella. Pää-
piirustukset koostuvat asemapiirustuksesta sekä pohja- , 
leikkaus-  ja julkisivupiirustuksista.

Pääpiirustusten lisäksi hakemuksen liitteeksi tarvitaan 
selvityksiä, kuten pohjatutkimus tai perustamistapalau-
sunto, selvitys ympäristöön sovittamisesta ja energiasel-
vitys. 

Hyväksytyistä pääpiirustuksista ei saa poiketa rakentami-
sen aikana ilman, että poikkeamiseen on saatu rakennus-
tarkastajan hyväksyntä. 

Naapurien	kuuleminen
Rakennushankkeen johdosta tulee naapurit kuulla.

Lupahakemusaineiston	tarkastaminen
Pääsuunnittelijan on hyvä varmistaa hakemusasiakirjojen 
kattavuus ennen aineiston toimittamista rakennusval-
vontaan. Puutteellisen hakemusaineiston jättäminen ei 
nopeuta lupakäsittelyaikaa, joka alkaa vasta kun kaikki 
tarvittavat asiakirjat on toimitettu. 

Rakennuslupahakemuksen jättäminen. 

Lupahakemus liitteineen jätetään www.lupapiste.fi  
palveluun.

Rakentaminen
Hankkeen toteuttamisesta vastaavaksi työnjohtajaksi 
on hankittava rakennusalan ammattilainen ja hänet on 
hyväksytettävä tehtäväänsä rakennustarkastajalla. Vas-
taavan työnjohtajan hakemuslomake on hyvä toimittaa 
käsiteltäväksi jo lupahakemusaineiston yhteydessä. 

Hyväksytty vastaava työnjohtaja tilaa rakennuksen paikan 
merkitsemisen ja aloituskokouksen. Vasta rakennustar-
kastajan suorittaman aloituskokouksen jälkeen rakentami-
nen voi alkaa. 
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Rakennusluvat
RAKENTAMINEN EDELLYTTÄÄ LÄHES AINA LUPAA 

Milloin	tarvitaan	lupa?	
Rakennuslupa tarvitaan korjaus  ja muutostöihin, jotka ovat verrattavissa rakennuksen rakentamiseen ja laajentami-
seen. Myös kylmän kuistin tai varaston muutos lämpimäksi tilaksi edellyttää lupaa. Autosuojan ja saunarakennuksen 
rakentaminen tai saunatilojen rakentaminen asuntoon vaatii aina rakennusluvan. 

Peruskorjauksen osalta korjauksen luonne ja laajuus ratkaisevat toimenpiteen luvanvaraisuuden. 

Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa esimerkiksi 
vaatehuoneen muutos saunatilaksi. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-
asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen tai kun asuntoa aletaan käyttää toimistona tai päinvastoin.  
Rakennusluvan lisäksi saatetaan tarvita myös poikkeuslupa. 

Pääsuunnittelijan on hyvä esitellä suunnitelmat rakennustarkastajalle jo luonnosvaiheessa eli ennen rakennusluvan 
jättämistä. Tällöin voidaan etukäteen myös täsmentää hakemukseen tarvittavat liitteet. 

Rakennuksen	käyttöönotto
Rakennuksen tulisi olla lähes valmis vasta kun rakennusvalvonta voi hyväksyä sen käyttöön otettavaksi.

Sisätilojen osalta rakennustarkastaja voi sallia joidenkin tilojen keskeneräisyyden, mikäli tilat voidaan sulkea pois  
arkikäytöstä. 

Ulkopuolisten töiden ja piharakentamisen osalta joustavuus voi olla laajempaa. Erityisesti kannattaa huolehtia siitä, 
että osoitenumero, jäteastia ja postilaatikko ovat paikoillaan ja jätehuoltosopimus tehty.



8

Poikkeamisluvat
POIKKEAMISEN HAKEMINEN TULEE OLLA AINA PERUSTELTUA

Poikkeamislupa	tai	vähäinen	poikkeaminen
Poikkeamislupa tarvitaan yleisimmin, kun poiketaan kaavamääräyksistä tai rakennetaan asemakaavoittamattomalle 
ranta-alueelle. Poikkeamiset tulee olla aina erittäin hyvin perusteltuja. 

Poikkeamisluvan ratkaisee rakennustarkastaja, kun poikkeaminen koskee omakotitalon rakentamisen yhteydessä 
asemakaavan rakennusalan rajan merkittävää ylittämistä, kerroslukua tai rakentamistapaohjeista poikkeavaa toteu-
tusta. Tällöin poikkeamispäätös tehdään samanaikaisesti rakennuslupapäätöksen kanssa. Vähäiset poikkeamiset eivät 
edellytä erillistä päätöskäsittelyä, vaan ne käsitellään rakennusluvan yhteydessä rakennustarkastajan päätöksin. 

Edellyttääkö	minun	hankkeeni	poikkeamislupaa?
Toimita rakennusvalvontaan sähköpostitse tai postitse karttaote, johon olet merkinnyt kohteen sijainnin sekä selvitä 
lyhyesti hankkeesi ja sen laajuus. Palautteena kerromme sinulle, mitä lupia juuri sinun hankkeesi edellyttää. 
 

Hakeminen
Poikkeamishakemus tulee jättää www.lupapiste.fi palvelun kautta.

Lupapistepalveluun	toimitettava	aineisto
● Kartat  ● Selvitys omistusoikeudesta  ● Asemapiirros  ● Naapureiden kuulemislomake 
 
Poikkeamislupapäätökset	
Päätöskäsittelyn suorittaa Naantalin kaupungin konsernijaosto. Lupien käsittelyaika on noin neljä kuukautta. 
 
Rakennusluvan	hakeminen
Rakennuslupaa on mahdollista hakea samanaikaisesti poikkeamisluvan hakemisen yhteydessä, kun kysymyksessä on 
rakennustarkastajan tai konsernijaoston ratkaisuvallassa oleva poikkeaminen. Rakennustarkastajan rakennuslupapää-
tös on ehdollinen ja sidottu poikkeamislu papäätöksen lainvoimaiseksi tuloon. Lainvoimaisuusmerkintä alkuperäiseen 
lupapäätösasiakirjaan haetaan hakijan toimesta Turun hallinto-oikeuden kirjaamosta ja toimitetaan rakennusluvan 
liiteaineistoksi. Lainvoimaisuusmerkintä on saatavissa aikaisintaan 30 päivän kuluttua lupapäätöksen antopäivästä.
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Suunnittelutarveluvat	
KAAVOITTAMATTOMAN ALUEEN RAKENNUSPAIKKASTATUS JA
RAKENNUSOIKEUS RATKAISTAAN SUUNNITTELUTARVERATKAISULLA

Rakentaminen	asemakaava-alueen	ulkopuolella	ja	suunnittelutarvealueella	
Maankäyttö  ja rakennuslain mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden 
tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka 
vapaa- alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarve määräytyy maankäyttö  ja rakennuslain 16 ja72 §:n sekä oikeusvaikutteisen osayleiskaavan perus-
teella. Myös merkittävä yksittäinen hanke saattaa edellyttää suunnittelutarvelupaa. Suunnittelutarvelupa edellytetään 
esimerkiksi uusienrakennuspaikkojen muodostamiseksi. Olemassa olevan asunnon yhteyteen rakennettava talousra-
kennus ei tarvitse suunnittelutarvelupaa. 
 
Hakeminen	ja	käsittely
Suunnittelutarveratkaisua haetaan sähköisesti www.lupapiste.fi palvelun kautta. 
 
Lupapisteeseen	toimitettava	aineisto
●	Kartat ● Selvitys omistusoikeudesta ● Asemapiirros ● Naapureiden kuulemislomake 
 
Suunnittelutarvelupapäätökset
Suunnittelutarveluvan ratkaisee Naantalin kaupungin konsernijaosto. Käsittelyaika on noin neljä kuukautta. 
 
Rakennusluvan	hakeminen
Rakennuslupaa voi hakea samanaikaisesti suunnittelutarveluvan kanssa, jolloin mahdollistetaan lupaan liittyvä enna-
koiva valmistelu. Rakennuslupa on käsiteltävissä kuitenkin aikaisintaan kun myönteinen päätös suunnittelutarveluvasta 
on tehty ja suunnittelutarvepäätös lainvoimaisuusmerkintöineen on toimitettu rakennuslupahakemuksen liiteaineis-
toksi. Lainvoimaisuusmerkintä lautakunnan lupapäätökseen haetaan hakijan toimesta alkuperäiseen lupapäätösasiakir-
jaan Turun hallinto-oikeuden kirjaamosta.
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Rakennuslupapäätökseen	liittyvät	
katselmukset
Vastaava	työnjohtaja	tilaa	katselmukset	
Jokaiseen rakennushankkeeseen nimetään vastaava työnjohtaja, jonka pätevyyden hankkeen mukaiseen tehtävään 
rakennusvalvonta tutkii. Vastaava työnjohtaja tulee hyväksyttää ennen rakennustöihin ryhtymistä. Työnjohtaja seuraa 
mitä katselmuksia on lupapäätöksessä edellytetty suoritettavaksi juuri sinun rakennushankkeessasi. Ennen katselmuk-
sen tilaamista pitää kaikki hankkeen aiemmat katselmukset olla suoritettu hyväksyttävästi. 

Työmaalla tulee olla rakennustarkastajan tarkasteltavissa viralliset lupakuvat sekä erityissuunnittelijoiden laatimat 
suunnitelmat (rakennekuvat, vesi  ja viemärikuvat).  
 
Rakennustarkastajat	suorittavat	tarvittavat	katselmukset	sovittuina	aikoina
Lupapäätöksestä tulee tarkastaa mitä katselmuksia on edellytetty suoritettavaksi rakennushankkeessa. Ennen katsel-
muksen tilaamista tulee kaikki hankkeen sen hetkiseen toteutusvaiheeseen liittyvät suunnitelmat olla toimitettu sekä 
hankkeen aiemmat katselmukset suoritettu hyväksyttävästi.

 Vastaava työnjohtaja tilaa katselmukset noin viikkoa ennen toivottua ajankohtaa.

Aloittamisilmoituksen voi tehdä myös sähköpostitse: rakennusvalvonta@naantali.fi

Rakennusten paikkamerkinnät ja katselmustilaukset: +358 2 434 5330

Maastomittaus merkitsee rakennuksen päänurkat ja siirtää tontille virallisen korkeustason.

Aloituskokouksen voi vastaava työnjohtaja tilata vasta kun rakennuksen paikka on nurkkapaaluin ja lattiakorkeusnaru-
tuksin maastoon merkitty. 

Katselmustilaukset:

Tarkastusinsinööri Koskinen Jari Gsm: +358 44 733 4730 etunimi.sukunimi@naantali.fi

Tarkastusinsinööri/KVV-tarkastaja Ellilä Tuomas Gsm: +358 44 7334 610 etunimi.sukunimi@naantali.fi 
 
Katselmustilausta tehtäessä tulee ilmoittaa hankkeen lupanumero.

Katselmuksien katselmuspöytäkirjat ovat saatavissa lupapiste.fi palvelun kautta. Viimeistään rakennuksen käyttöönot-
tokatselmuksen yhteydessä luovutetaan rakennustarkastajalle hankkeeseen liittyvät mittauspöytäkirjat yms. ja esite-
tään hänelle verottajalle jätetty rakentamisilmoitus.
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Purkamisluvat	ja	-ilmoitukset

PURKAMISLUPIEN JA -ILMOITUSTEN KÄSITTELY RAKENNUSVALVONNASSA 
VOIDAAN TEHDÄ KAHDELLA TAVALLA: 

Purkamislupa	rakennuksen	tai	sen	osan	purkamiseen	edellytetään:

·  Asemakaava-alueella oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin.  
·  Alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi.  
·  Yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään.  
·  Jos rakennus tai rakennelma on historiallisesti merkittävä, rakennushistoriallisesti arvokas tai  
 tällaisen kokonaisuuden osa. 
· Kaavoittamattomalla alueella oleviin rakennuksiin ja rakennelmiin (ellei yllämainittuja lupia edellyttäviä seikkoja).  
·  Kirjallinen ilmoitus on tehtävä rakennusvalvontaan vähintään 30 päivää ennen purkamistyön suunniteltua  
 aloittamista. Rakennusvalvonta voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia purkamisluvan hakemista.

Erillistä	purkamislupaa	tai	-ilmoitusta	ei	tarvita

·  Jos purkamisasia on käsitelty kiinteistöön kohdistuvan muun rakennusluvan yhteydessä.  
· Jos katusuunnitelma tai hyväksytty tie  tai ratasuunnitelma edellyttää purkamista.

Purkamisluvan	edellytykset	
●	 Purkamistoimenpide ei saa merkitä rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne , kauneus  tai muiden arvojen  
 hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista. 

●  Hakemuksessa tulee olla selvitetty hyväksyttävästi purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia syntyvän  
 rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

1.		Muun	rakennuslupaa	edellyttävän	rakennushankkeen	yhteydessä	suoritettava	 
	 	 purkamistoimenpide	 
 
●	 Purkutoimenpiteet esitetään rakennuslupahakemuksessa, pääpiirustuksissa ja naapurien kuulemisessa. 

●		Purkamisiin liittyvät toimenpiteet ratkaistaan rakennuslupakäsittelyn yhteydessä.

●	 Rakennuslupa haetaan www.lupapiste.fi palvelun kautta. 
 
2.		Erillinen	purkamistoimenpide
●	 Purkamislupahakemus tai  ilmoitus haetaan erillisenä www.lupapiste.fi palvelun kautta. 

TOIMITETTAVA AINEISTO 
●	 Omistusoikeuden osoittava asiakirja. 

●		Naapurien kuuleminen (purkamisluvissa, ei edellytetä purkamisilmoituksissa). 

●		Vastaavan työnjohtajan nimeäminen (purkamisluvissa, ei edellytetä purkamisilmoituksissa).

●		Purkamissuunnitelma (laajat purkamistoimenpiteet).

●		Naantalin rakennusvalvontaan on toimitettava ennen purkutyön aloittamista rakennusjäteilmoitus sekä  
 selvitys syntyvän rakennusjätteen käsittelystä ja käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.  

PIENENKIN RAKENNELMAN PURKAMINEN SAATTAA EDELLYTTÄÄ  
PURKAMISILMOITUKSEN
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Purkamistoimenpiteeseen	voidaan	ryhtyä,	kun 
 
● Purkamislupa on myönnetty ja vastaava työnjohtaja hyväksytty.

●  Purkamisilmoituksen jättöpäivämäärästä on kulunut yli 30 päivää (eikä rakennusvalvonta  
 ole edellyttänyt lupakäsittelyä).

●  Aloittamisilmoitus on tehty.

● Rakennusjäteilmoitus ja selvitys rakennusjätteen käsittelystä on jätetty rakennusvalvontaan.

Purkamistoimenpide	päättyy,	kun 
 
● Rakennusvalvonnan loppukatselmus on suoritettu (purkamisluvat).

●  Ilmoitus purkamistyön suorittamisesta on tehty rakennusvalvontaan (purkamisilmoitukset) sekä RK9-kaavake   
 toimitettu rakennusvalvontaan.

●  Vain purkamisluvan ja  ilmoituksen käsittelyn myötä rakennusvalvonta voi poistaa kohteen virallisesta  
 rakennusrekisteristä, jonka perusteella esim. kiinteistövero määräytyy. 

● Rakennusvalvonta ilmoittaa rakennuksen poistumasta rakennusrekisterin pitäjälle vasta kun  
 loppukatselmus on suoritettu tai ilmoitus purkutyön suorittamisesta on tehty.          

Puun	kaato	ja	maisematyöluvat
Yksittäisten	puiden	kaatoluvat	ratkaisee: 

Tarkastusinsinööri	Koskinen	Jari
Gsm: +358 44 733 4730
etunimi.sukunimi@naantali.fi 

Tarkastusinsinööri	/	KVV-tarkastaja	Ellilä	Tuomas

Gsm: +358 44 7334 610

etunimi.sukunimi@naantali.fi

Rakennusluvan yhteydessä asemapiirroksessa esitetyt 
toimenpiteet eivät enää edellytä erikseen maisematyölu-
paa. Maisematyölupa edellytetään, kun tehdään maise-
maa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista 
tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä. Lupa on 
tarpeen vain asemakaava  ja kieltoalueella sekä yleiskaa-
va-alueella, jos yleiskaavassa on niin määrätty. Lupaa ei 
tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeel-
listen taikka myönnetyn rakennus  tai toimenpideluvan 
mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan 
vähäisiin toimenpiteisiin. Maa-ainesten ottamiseen 
tarvitaan yleensä maa-aineslupa. Maa-aines lupa-asioissa 
lisätietoja saat Naantalin kaupungin ympäristöpäälliköltä 
+358 40 4824 340.
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Naantalin	kaupungin	rakennusjärjestyksen	
keskeisiä määräyksiä
RAKENNUSJÄRJESTYS TÄYDENTÄÄ LAKIA, ASETUSTA TAI KAAVAMÄÄRÄYSTÄ

Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava ja asemakaava sijoittuvat rakennusjärjestyksen 
edelle. Rakennusjärjestys onkin laadittu yleisluonteiseksi määräykseksi ja sen vuoksi hankkeen/
toimenpiteen edellyttämät luvat tulisi aina varmistaa rakennusvalvonnasta. Ympäristönsuojelu-
määräyksistä löytyy rakentamiseen ja ympäristöön liittyviä määräyksiä esim. jätevesistä, maa-
lämpökaivoista, öljysäiliöistä, melusta ja savusta.

1 YLEISTÄ 

1 § Soveltamisala 

Naantalin kaupungissa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jotka täydentävät maankäyttö- ja 
rakennuslain sekä -asetuksen säännöksiä sekä muita maan käyttämistä ja rakentamista koskevia säännöksiä ja määrä-
yksiä. Laki, asetus, oikeusvaikutteinen yleiskaava, asemakaava sekä Suomen rakentamismääräyskokoelman määräykset 
menevät rakennusjärjestyksen edelle. 

2 § Rakennusvalvontaviranomainen 

Naantalin kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on rakennuslautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvontatoi-
misto. Päätösvallan siirtämisestä määrätään hallintosäännössä.

2 RAKENTAMINEN YLEENSÄ 

3 § Toimenpiteiden luvanvaraisuus 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 §:ssä mainitut toimenpiteet edellyttävät toimenpidelupaa. 

Seuraavat	toimenpiteet	eivät	edellytä	lupaa,	mikäli	ne	eivät	kohdistu	suojeltuun	rakennuk-
seen	tai	ympäristöön:	

1. RAKENNELMA

Kokonaisala enintään 7 m2, asemakaava-alueiden ulkopuolella MRL 129 § mukaista ilmoitusmenettelyä noudattaen 
enintään 20 m2, vähintään 4 metriä rakennuksista sekä asemakaava-alueella 4 metriä ja asemakaava-alueiden ulkopuo-
lella 5 metriä naapurin rajasta, vähintään 15 metriä rantaviivasta, kevytrakenteinen. 

Mikäli jokin mainituista ehdoista ei täyty, tulee hakea toimenpidelupaa. 

Maalämpökaivon rakentaminen asemakaavoittamattomalle alueelle ei edellytä toimenpidelupaa, jos rakennuspaikka ei 
sijaitse pohjavesialueella. Maalämpökaivon toteuttamisessa on huomioitava 7 § esitetyt asiat. 

Rakennelman alaa ei lasketa kerrosalaan. 

Esimerkkejä rakennelmista: 

Katos, vaja, kasvihuone, maakellari tai vastaava rakennelma, huvimaja, grillikatos, kylpytynnyri, leikkimökki tai vastaava 
oleskeluun liittyvä rakennelma, kattamaton terassi, patio, pergola tai vastaava rakennelma, kuivakäymälä. 
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2. YLEISÖRAKENNELMA 

Määräaikainen katu-, puisto- tai muulle kaupungin omistamalle alueelle sijoitettava vähäinen katos, kioski, käymälä, 
yleisöteltta tai vastaava rakennelma, määräaika enintään kaksi viikkoa, kaupunki on luovuttanut alueen hallinnan ko. 
käyttöön. 

3. VESIRAJALAITE, LAITURI 

Pinta-ala enintään 15 m2, pituus rantaviivasta enintään 10 metriä, etäisyys naapurin rajasta vähintään 5 metriä, laituri-
terassit ja rannan suuntaiset laiturit edellyttävät toimenpidelupaa.

4. JULKISIVUTOIMENPIDE

Omakotitalot, paritalot, loma-asunnot ja teollisuusrakennukset.

Pienimuotoisen laitteen kiinnittäminen julkisivuun / vesikatolle, 1–2 kpl , ilmalämpöpumput, sijoitettuna muualle kuin 
katujulkisivuun, lautasantennit (halkaisija enintään 1 metri), markiisit.

5. MAINOSTOIMENPITEET, OPASTEET 

Määräaikainen mainoslakana, määräaika enintään yksi kuukausi, kaupunki on luovuttanut alueen hallinnan ko.  
käyttöön.

6. AITAAMINEN 

Kiinteän aidan korkeus enintään 1,2 metriä, asemakaavoittamattomalla alueella, sijainti ja tukirakenteet kokonaan 
omalla puolella tonttia. 

Suoritettu toimenpide voidaan määrätä poistettavaksi, mikäli se ei terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan tai ulkoasul-
taan täytä kohtuullisia vaatimuksia taikka se ei sopeudu ympäristöön tai se on haitaksi liikenteelle. 

Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupamenettelyä, on kuitenkin rakennettava säännösten ja 
määräysten mukaiselle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista sekä niiden on sopeuduttava ympäristöön eikä 
niistä saa aiheutua naapurille tarpeetonta haittaa.

3 RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 

8	§	Suunnittelutarve 

Ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ole erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan 
myöntämisen perusteena, edellyttää rakentaminen asemakaavoittamattomalle alueelle suunnittelutarveratkaisua en-
nen rakennusluvan myöntämistä seuraavissa tapauksissa: 

- Rakennuspaikka sijaitsee alueella, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toi-
menpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen (MRL 16.1 §). 

- Tavanomaista lupamenettelyä laajempi harkinta on tarpeen rakentamisen ympäristövaikutusten merkittävyyden 
vuoksi (MRL 16.2 §). 

Ranta-alueelle rakentaminen edellyttää pääsääntöisesti poikkeamispäätöstä, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa 
ole erityisesti määrätty kaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72 §). 
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9	§	Rakennuspaikalle	asetettavat	vaatimukset	

Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maastosuhteiltaan ja maaperältään tarkoitukseen sovelias sekä 
pinta-alaltaan rakentamiseen riittävä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä etukäteen riittävät ennakkotie-
dot rakennuspaikan soveltuvuudesta. Selvitykset on tarvittaessa esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle. 

Uuden rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 3 500 m2, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ole muuta 
määrätty. Rakennuspaikan pinta-alan vähimmäisvaatimus ei koske uudelleen rakentamista, peruskorjausta tai vähäistä 
lisärakentamista, jos rakennuspaikka pysyy samana ja rakennusluvan myöntämisen edellytykset ovat muutoin olemas-
sa. 

Vesistöön rajoittuvan rantaviivan tai vesijätön vastaisen rajan pituuden tulee olla vähintään 50 metriä. 

10 § Rakentamisen määrä ja katosten kerrosala 

Tämän pykälän määräyksiä noudatetaan, ellei oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ole toisin määrätty. Rakentamisen 
määrästä rantaan rajoittuvalla rakennuspaikalla on määrätty 11 §:ssä. Maatalous- ja toimitilarakentamisen määrästä on 
määrätty 13 §:ssä.

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen kaksikerroksisen asuinrakennuksen. Lomarakennuspai-
kalle saa rakentaa yhden korkeintaan kaksiasuntoisen 1½-kerroksisen loma-asunnon. 

Ympärivuotiseen asumiseen tarkoitetulla rakennuspaikalla, jonka pinta-ala on alle 3 500 m2, saa rakennusten yhteen-
laskettu kerrosala olla enintään 350 k-m2. Yli 3 500 m2 rakennuspaikoilla saa rakennusten yhteenlaskettu kerrosala 
olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 500 k-m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään 
kolme sen käyttötarkoitukseen liittyvää yksikerroksista talousrakennusta. 

Rakennuspaikalle rakennettavan loma-asunnon kerrosala saa olla enintään 120 k-m2. Rakennuspaikalle saa lisäksi 
rakentaa yhden erillisen saunarakennuksen, jonka enimmäiskerrosala on enintään 30 k-m², yhden erillisen enintään 20 
k-m2 suuruisen vierasmajan sekä yhden erillisen enintään 30 k-m2 suuruisen lämpöeristämättömän vajarakennuksen. 

Rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia, kerrosalaan laskettavia tiloja voidaan sijoittaa kellariin tai 
ullakolle, mikäli se on mahdollista, kun otetaan huomioon rakennus ja sen käyttötarkoitus sekä soveltuminen rakennet-
tuun ympäristöön. 

Suuremmat kuin kahdelle autolle tarkoitetut autokatokset lasketaan rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Pienemmät 
kevytrakenteiset ja seiniltään vähintään 30 % avonaiset katokset sekä katokset, joissa seinien aukot ovat yli 10 % lat-
tiapinta-alasta, tulkitaan rakennelmiksi eikä niiden alaa lasketa rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Määräystä sovelle-
taan myös muihin avoimiin tiloihin ja katoksiin. 

12	§	Rakennuksen	sijainti	ja	sopeutuminen	rantaan	rajoittuvalla	rakennuspaikalla	

Rakennettaessa ranta-alueelle tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten muotoon, ulkomateriaaleihin ja väri-
tykseen. Rakennuspaikan rantavyöhykkeen kasvillisuus tulee pääosin säilyttää. Rakennuksen vähimmäisetäisyyteen 
keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta ja sijaintiin rakennuspaikalla vaikuttavat maaston muoto ja muut 
luonnonolosuhteet. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mah-
dollisuuksien mukaan säilyy, kuitenkin vähintään 40 metriä, ellei edellä olevasta vaatimuksesta muuta johdu. Sauna-
rakennuksen, jonka kerrosala on enintään 30 m2 ja johon ei liity vähäistä suurempaa terassia tai katosta, saa rakentaa 
vähintään 15 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta. Huvimajan, grillikodan, katoksen, 
kesäkeittiön, terassin tai näihin rinnastettavan rakennelman etäisyyden tulee olla keskivedenkorkeuden mukaisesta 
rantaviivasta vähintään 15 metriä. 
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Puupintaisen ja lämpöeristämättömän venevajan saa rakentaa lähemmäs rantaa edellyttäen, että vaja soveltuu ympä-
ristöön. Venevaja, joka sijaitsee vesirajassa, tulee sijoittaa mahdollisimman huomaamattomaan paikkaan. Pintamate-
riaaleina tulee käyttää perinteisiä julkisivumateriaaleja. Kattomuodon tulee olla harjakatto. Harjan suunnan tulee olla 
kohtisuorassa rantaan nähden ja venevajan harjan korkeuden tulee olla sopusuhtainen maisemaan nähden.

13	§	Maatalous-	ja	toimitilarakentaminen	

Maatalouteen sekä pienimuotoiseen muuhun elinkeinotoimintaan liittyvän rakentamisen osalta noudatetaan lisäksi 
seuraavia määräyksiä: 

Maatilamatkailua palvelevia rakennuksia voidaan rakentaa maatilan tilakeskuksen pihapiiriin 10 §:n ja 11 §:n estämättä. 
Maatilan alueelle voidaan sijoittaa myös muita maataloutta palvelevia rakennuksia. Rakentaminen voi edellyttää suun-
nittelutarveratkaisua ja/tai poikkeamispäätöstä. 

Uutta eläinsuojaa ja eläinten jaloittelutarhoja ei saa rakentaa 50 metriä lähemmäksi naapurin rajaa, mikäli naapuri-
kiinteistöllä on rajan tuntumassa asuinrakennus, oleskelupiha tai vastaava. Rakennuspaikan, jolla pidetään hevosia tai 
muita eläimiä, tulee olla tarkoitettuun toimintaan riittävän suuri. Rakennuspaikalla tulee voida osoittaa riittävät ulkotar-
hat ja/tai laitumet. 

Pysyvään asumiseen osoitetulle, yli yhden hehtaarin rakennuspaikalle voidaan myöntää lupa pienyritystoimintaan  
käytettävän erillisen rakennuksen rakentamiseen omakotitalon pihapiiriin. Rakennuksen kerrosala voi olla enintään 
300 k-m2, josta työ- ja toimistotilaa enintään 100 k-m2 ja varastotilaa enintään 200 k-m2. Pienyritystoimintaan käytet-
tävän rakennuksen tulee sopeutua rakennuspaikan muihin rakennuksiin. Toiminta ei saa aiheuttaa häiriötä ympäristölle 
eikä ympäristöä pilaavaa tai rumentavaa varastointia.

14	§	Lomarakennuksen	muuttaminen	vakituiseksi	asuinrakennukseksi	

Rakennuspaikan soveltuminen pysyvään asumiseen ratkaistaan suunnittelutarve- tai poikkeamismenettelyssä, ellei 
asiaa ole ratkaistu yleiskaavassa. Rakennuslupamenettelyssä ratkaistaan, soveltuuko rakennus teknisiltä ominaisuuksil-
taan pysyvään asumiseen.

18	§	Pilaantuneen	maaperän	ja	radonin	huomioon	ottaminen	

Rakentamisessa ja sen suunnittelussa on otettava huomioon rakennuspaikan pilaantuneet tai sellaiseksi epäillyt alueet 
ja rakenteet. Pilaantuneilla tai sellaiseksi epäillyillä rakennuspaikoilla maaperä ja rakenteet on tutkittava ja tarvittaessa 
puhdistettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. Jos rakennustyön aikana havaitaan haitta-aineita, on viipymättä otet-
tava yhteys ympäristönsuojeluviranomaiseen. Rakennuksen alapohjarakenteita suunniteltaessa ja niitä rakennettaessa 
on varmistuttava, ettei maaperän tai täyttösoran radon pääse huonetiloihin. 

5 PIHAMAAN RAKENTAMINEN

20 § Yleistä pihamaan rakentamisesta 

Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava, että siitä tulee tontin tai rakennuspaikan käyttötarkoituksen edellyttämäl-
lä tavalla käyttökelpoinen, terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ja ettei se aiheuta haittaa naapureille. Pihamaan rakenta-
misessa tulee ottaa huomioon myös sen kulttuurihistorialliset arvot.

22 § Rakennuspaikan kuivana pitäminen 

Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittävään syvyyteen ja/tai routasuojata. Rakentamisella ei saa lisätä hulevesien 
valumista rakennuspaikan rajan yli eikä hulevesiä saa johtaa jätevesiviemäriin. Uudis- ja lisärakentamisen yhteydessä 
salaoja- ja hulevesien johtaminen on järjestettävä siten, että ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. 
Kattovesiä ei uudisrakentamisessa saa ohjata katu- tai muulle yleiselle alueelle. Kiinteistöjen julkisivujen korjaustöiden 
yhteydessä katto- ja hulevedet tulee ohjata hulevesijärjestelmään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. 
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Lumen varastoinnille on varattava riittävästi tilaa. Rakennuspaikalla olevista rakennuksista tai rakennelmista katu- tai 
muulle yleiselle alueelle johtuvat lumet ja jäät on poistettava viipymättä. Lunta ei saa varastoida tie-, katu- tai yleisille 
alueille. Lumet on tarvittaessa kuljetettava lumen keräyspaikkoihin, jotta vältytään sulamisvesien aiheuttamilta ongel-
milta ja vaurioilta. 

Rakennuspaikan rakentamattomaksi jäävästä osasta tulee vähintään yksi kolmasosa jättää päällystämättä tai päällystää 
vettä läpäisevällä rakenteella (reikäkivi, nurmikko tai vastaava).

24 § Rakennuspaikan luiskaaminen sekä tukimuurit ja pengerrykset 

Rakennuspaikan luiskaaminen katu- ja muille yleisille alueille on kielletty ilman ympäristöviraston yhdyskuntatekniikan 
myöntämää sijoituslupaa. Tasaus ja luiskaus on suoritettava siten, että luiska sopeutuu luontevasti katuun tai olevaan 
maastoon. Luiskaaminen ja sijoituslupa on esitettävä rakennusluvassa. Maanpinnan korkeusasemaa ei rakennuspaikan 
rajoilla saa muuttaa, ellei rakennusvalvontaviranomainen hyväksy toimenpidettä.

25 § Aidat ja istutukset 

Kiinteistön kadun tai yleisen tien vastaiselle rajalle, kokonaan oman kiinteistön puolelle voidaan istuttaa pensasaita, 
pensasryhmiä aidanteiksi tai rakentaa kiinteä aita. Aidan luvanvaraisuudesta säädetään 3 §:ssä. 

Aidan tulee mahdollisten asemakaavamääräysten lisäksi tyypiltään, väriltään, materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta 
ulkoasultaan sopeutua ympäristöön ja naapurikiinteistöjen aitatyyppeihin. Asemakaava-alueen ulkopuolella tulee ran-
taan rajoittuvien rakennuspaikkojen aitauksissa käyttää pääsääntöisesti istutettavaa aitaa. 

Kahden rakennuspaikan rajalle rakennettava aita on rakennettava kokonaisuudessaan rakennuspaikan puolelle. Aita 
voidaan sijoittaa rajan päälle, jos naapurin kanssa kirjallisesti sovitaan yhteisestä aidasta. 

Rakennuspaikkojen välisen rajan päälle rakennettavan aidan tekemiseen ja kunnossapitämiseen ovat kummankin 
rakennuspaikan haltijat velvolliset osallistumaan puoleksi kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole 
erityistä syytä. Mikäli asiasta ei sovita, siitä päättää rakennusvalvontaviranomainen. 

Aidasta ei saa aiheutua haittaa tai vaaraa naapureille, liikenteelle, kadun kunnossa- ja puhtaanapidolle taikka teknisten 
verkostojen käytölle ja kunnossapidolle. 

Istutettavan aidan oksiston ja juuriston on täysikasvuisenakin pysyttävä omalla puolella, ellei naapurin kanssa kirjalli-
sesti muuta sovita. Puita ei saa istuttaa teknisten verkostojen päälle tai 3 metriä lähemmäksi maanalaista putkistoa.
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Jätehuolto	ja	kierrätys
NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLA KIINTEISTÖJEN JÄTEHUOLLON  
JÄRJESTÄÄ LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY

SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEIDEN VASTAANOTTO

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy hoitaa Naantalin jäte-
huollon organisointi-, käsittely- ja neuvontatehtäviä. 
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n verkkosivuilta selviää 
mm. jäteasemien aukioloajat, taksat, lajitteluohjeet sekä 
hyötyjätepisteiden sijainnit. Näissä pisteissä kerätään 
mm. lasia, metallia ja paperia. Lisäksi kotitalouksien ja 
maatalouden vaarallisia jätteitä vastaanotetaan maksutta 
kiertävään Pop up -lajitteluasemalle.

Myös jäteastioiden tyhjennyksistä ja sopimusten teke-
misistä kotitalouksien osalta vastaa Lounais-Suomen 
Jätehuolto. Kunnalliset jätehuoltomääräykset koskevat 
kaikkia kotitalouksia ja taloyhtiöitä sekä soveltuvin osin 
liike-, teollisuus- yms. kiinteistöjä. Määräyksissä on sään-
nöt mm. jätteiden keräysvälineiden tyhjennysväleistä ja 
jätteiden sijoittamisesta. Yleisperiaatteena on, että jätteet 
on kerättävä, kuljetettava ja käsiteltävä niin, ettei niistä 
aiheudu roskaantumista, hajua eikä muuta haittaa ympä-
ristölle, terveydelle tai viihtyisyydelle.

Gasum	Oy:n	Turun	biokaasulaitos	vastaanottaa	Naantalin	kaupungin	alueelta	sako-	ja	um-
pikaivolietteitä.
Turun seudun puhdistamo Oy on järjestänyt koko Turun seudun kuntien alueelta syntyneiden sako- ja umpikaivoliet-
teiden vastaanoton Turun biokaasulaitokselle, Pitkäsaarenkuja 7, Turku.

Kaikilla kiinteistöillä tulee olla polttokelpoisen jätteen 
keräysastia, ellei kiinteistö maksa aluekeräyspisteen vuo-
simaksua. Jätelain mukaan roskia, jätteitä sekä käytöstä 
poistettuja laitteita tai ajoneuvoja ei saa jättää ympäris-
töön. Sama vaatimus koskee nestemäisiä jätteitä. Jäte-
laissa pätee myös ´Saastuttaja maksaa´-periaate, jonka 
mukaan roskaajan velvollisuus on siivota roskaamansa 
alue.

Ympäristönsuojelutoimi valvoo jätelakiin liittyvien sään-
nösten ja määräysten noudattamista. Tarvittaessa asia 
viedään ympäristö- ja rakennuslautakunnan käsittelyyn, 
joka voi antaa määräyksiä jätelain nojalla mm. roskaamis-
tapauksissa.

LSJH:n jäteneuvonta vastaa, neuvoo ja opastaa arkisin 
klo 9-15 numerossa 0200 47470 www.lsjh.fi

Lähimmät jätekeskukset ovat Isosuon jätekeskus (puh. 
020 728 2150) ja Topinojan jätekeskus (puh. 020 728 
2130).
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Meluntorjunta
Melu on yksi tämän hetken merkittävistä elinympäristön 
laatua, viihtyisyyttä ja terveyttä heikentävistä tekijöistä. 
Useat taajamien toiminnot tuottavat melua; tie- ja raide-
liikenne, teolliset toiminnat ja rakentaminen sekä erilaiset 
tapahtumat. Melualueet laajenevat ja yhä useammat 
ihmiset kärsivät melusta. Meluhaittojen ehkäisemisessä 
maankäytön ja liikenteen suunnittelu ovat avainasemassa. 
Melua voidaan torjua myös erilaisin teknisin keinoin mm. 
äänilähteeseen, äänen etenemiseen tai vastaanottokoh-
teeseen kohdistuvin toimenpitein. 

Tilapäisistä häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavista 
tapahtumista on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristöviran-
omaiselle.

Tilapäistä, paikallista meluhaittaa aiheuttavat teollisuus, 
rakentaminen, kunnossapito sekä erilaiset yleisötapah-
tumat ja harrasteet. Meluilmoitus on tehtävä Naantalin 
teknisiin palveluihin kirjallisesti riittävän ajoissa ennen 
häiriötä aiheuttavan toiminnan aloittamista, viimeistään 
30 vuorokautta aiemmin.

Naantalin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksissä on 
eräitä poikkeuksia ilmoitusvelvollisuudesta.

Meluntorjunnan valvonta tapahtuu pääosin lupakäsittely-
jen kautta, tarkastuskäynnein sekä valitusten käsittelyjen 
yhteydessä. Ympäristösuojeluviranomaisten toimesta ei 
tehdä melumittauksia tilauspalveluna, ainoastaan valituk-
siin liittyen voidaan mitata melutasoja.

Ilmoitus on tehtävä ainakin seuraavista töistä ja 
tapahtumista:
1. räjäytystyöstä, lyöntipaalutuksesta tai muusta vastaa-
vasta erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta 
työstä, mikäli työtä tehdään muulloin kuin arkisin maa-
nantaista perjantaihin kello 7.00 – 18.00 välisenä aikana 
tai jos työ kestää enemmän kuin neljä viikkoa.

2. muusta kuin yksityishenkilön talouteen liittyvästä 
rakentamis- ja purkutyöstä, mikäli erityisen häiritsevää 
melua tai tärinää aiheuttavia työvaiheita tehdään:

- kahtena tai useampana viikonloppuna perjantain klo 
18.00 ja maanantain klo 7.00 välisenä aikana

- yli viiden päivän ajan kello 18.00 – 22.00 välisenä aika-
na, yöaikaan kello 22.00 – 7.00 välisenä aikana

3. äänenvahvistimen ja äänentoistolaitteiden erityisen 
häiritsevää melua aiheuttavasta tilapäisestä käytöstä 
ulkotiloissa.

4. moottoriurheilukilpailusta tai -tapahtumasta, jonka 
aiheuttaman melun arvioidaan kantautuvan asuin- tai 
loma-asuntoalueelle, virkistys- tai luonnonsuojelualueille 
tai hoito- tai oppilaitoksia palveleville alueille.
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Taksat	ja	maksut	
RAKENNUSVALVONNAN MAKSUT MÄÄRÄYTYVÄT KAUPUNGINHALLITUKSEN 
HYVÄKSYMÄN TAKSAN MUKAISESTI

1 § YLEISTÄ

Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viran-
omaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään tässä taksassa maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 145 
§:n ja muiden säädösten nojalla. Maksut ovat arvonlisäverottomia.

2 § RAKENNUSLUPA (MRL 125 §)

2.1 Rakennuksen rakentaminen ja laajentaminen

rakennusta kohti 420 €

lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 5,5 €/m2 

2.2	Vapaa-ajan	asunnon	ja	siihen	liittyvän	saunarakennuksen	rakentaminen	ja	laajentaminen

rakennusta kohti 525 €

lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 5,5 €/m2

Mikäli on kyse vapaa-ajanasunnon talousrakennuksesta, peritään maksusta 50 %. 

2.3 Rakenteiltaan ja varusteiltaan yksinkertaisen rakennuksen rakentaminen ja laajentaminen

rakennusta kohti 210 €

lisäksi rakennuksen/laajennuksen kokonaisalan mukaan 3,5 €/m2 

2.4 Korjaus- ja muutostyö (MRL 125.2 § – 125.4 §)

rakennusta kohti 320 €

lisäksi korjattavan/muutettavan rakennuksen tai sen osan kokonaisalan mukaan 3,5 €/m2 

2.5	Muu	rakentaminen,	joka	edellyttää	rakennuslupaa	525	€

Enintään kaksiasuntoisen pientalon rakennuspaikkaa koskevan rakentamisen osalta 2.5 §:n mukaisesta  
maksusta peritään 50 %.

Maatalouselinkeinoon liittyvä kohdan 2.3 § mukainen rakentaminen, peritään kyseisen kohdan maksusta 50 %.

Maksua määrättäessä rakennuksen kokonaisalaan lasketaan kerrosten, kellareiden ja ullakon alat ulkoseinien ulkopin-
nan mukaan. Samaa periaatetta soveltaen lasketaan myös rakennuksen osan tai säiliön, katoksen tai vastaavan raken-
nelman kokonaisala.

Maksu peritään 2 §:n mukaisesti, vaikka kyseessä olisi tilapäinen tai määräaikainen rakennus.
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Palvelun tuottaa

Saanko
luvan?
Kysy se verkossa.

Lupapisteen kautta voit olla uudella tavalla yhteydessä viranomaiseen 
sekä hoitaa rakentamiseen liittyvän lupa-asioinnin - aina ennakkokyse-

lystä hankkeen päättymiseen saakka. 

Palvelu ohjaa yksityiskohtaisesti hakemuksen luonnissa ja voit lisäksi 
kysyä neuvoa viranomaiselta hankekohtaisen keskusteluikkunan kautta. 

Lupapisteessä voit edistää lupa-asiointia silloin, kun sinulle parhaiten 
sopii – ilman lomakkeiden täyttelyä ja paperien pyörittelyä. Samalla 

pidät myös muut hankkeen osapuolet tietoisena asioinnin etenemisestä. 
Vuorokauden ympäri.

Tutustu ja kirjaudu palveluun osoitteessa www.lupapiste.fi
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Naviren yritysalue

NAANTALI WORKS

Lisätietoja: 
Elinkeinoasiamies Jorma Ranta
044 733 4691 • 

Alue on kooltaan 30 ha. Maastoltaan se on pääosin kallioista, 
mikä takaa vakaan alustan raskaallekin rakentamiselle. 
Kunnallistekniikka on jo osittain valmiina, joten rakentamaan 
pääset vaikka heti.

Alueella on Naantalin Sataman 123 m pitkä laituri, joten merikul-
jetukset onnistuvat koko Itämeren alueelle. Maantiekuljetukset 
sujuvat valtatiellä E18.

Alueella on jo pitkään toiminut runsaasti alihankintapalveluja 
käyttävä Turun Korjaustelakka Oy, joka tarjoaa yhteistyömah-
dollisuuksia alueelle sijoittuville yrityksille: nosturikapasiteettia 
150 tonniin asti, palo- ja työturvallisuuspalveluita sopimuksen 
mukaan sekä valmiiksi toimivan työmaaruokalan.

TURKU
REPAIR
YARD



Lorem ipsum 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sollicitudin egestas felis, 
quis venenatis velit vehicula in. Etiam finibus malesuada odio, quis malesuada velit aliquet 
quis. Maecenas urna diam, posuere quis ipsum non, porttitor interdum dui. Mauris in 
lectus metus. Sed est lacus, consequat vehicula bibendum eu, euismod ut lorem. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 

Nulla erat enim, dictum vitae diam sit amet, tempus consequat diam. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nunc viverra 
posuere risus sed porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
facilisis pellentesque mauris id lacinia. 

Curabitur tincidunt convallis aliquet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Proin vel eleifend urna. Nunc vel metus vel magna accumsan volutpat et et nisi. 

Praesent vitae elit nisl. Sed dapibus, dolor sed tempor elementum, enim diam volutpat pu-
rus, ut efficitur velit turpis quis purus. Proin eget ligula ante. Sed non ornare massa. Cras 
dictum, neque sed faucibus convallis, mauris quam euismod arcu, eu suscipit lorem massa 
in risus. Morbi sit amet neque metus. Duis vulputate ipsum massa, in malesuada neque 
maximus a. Donec lacinia suscipit ligula vitae scelerisque. Nulla at velit pretium, dictum ex 
in, sollicitudin eros. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla sollicitudin egestas felis, 
quis venenatis velit vehicula in. Etiam finibus malesuada odio, quis malesuada velit aliquet 
quis. Maecenas urna diam, posuere quis ipsum non, porttitor interdum dui. Mauris in 
lectus metus. Sed est lacus, consequat vehicula bibendum eu, euismod ut lorem. Class 
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. 

Nulla erat enim, dictum vitae diam sit amet, tempus consequat diam. Class aptent taciti 
sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Nunc viverra 
posuere risus sed porta. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin 
facilisis pellentesque mauris id lacinia. 

Curabitur tincidunt convallis aliquet. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in 
faucibus. Proin vel eleifend urna. Nunc vel metus vel magna accumsan volutpat et et nisi. 

PL 43, 21101 Naantali ● Käsityöläiskatu 2 ● puhelinvaihde +358 2 4345 111  
kirjaamo@naantali.fi ● etunimi.sukunimi@naantali.fi

Oman kodin rakentaminen on tullut ajankohtaiseksi monen perheen suunnitel-
miin. Vanhan asunnon nykyaikaistaminen on myös vaativa tehtävä. Rakennus-
hankkeeseen lähtijät eivät useinkaan ole rakennusalan ammattilaisia tai edes 
tietoisia asiaan liittyvistä vaatimuksista. Auttaaksemme teitä hyvän lopputuloksen 
aikaansaamisessa, päätimme koota tämän opaskirjasen. Rakentamisen säännöstöt 
ovat laajat ja juuri muuttumassa, joten panostamme tälle alueelle. Olkoon hanke 
siis pieni tai suuri, niin oppaasta löydät perustiedot hankkeen läpiviemiseksi.  
Ole yhteydessä rakennusvalvontaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, niin 
viedään hanke yhdessä läpi parhaaseen lopputulokseen.

NAANTALIN	RAKENNUSVALVONNAN	OPAS	RAKENTAJALLE


