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Tampereen kaupunki - Tampereen palvelupiste  
tampereenpalvelupiste@tampere.fi 
p. 041 730 8168 

www.tampere.fi  
 

SUUNNITELMASTA TALOKSI – OPAS RAKENTAJALLE 

 

 

Tämä opas on tehty omaa kotia suunnittelevien ja rakentavien käyttöön. Omakotitalon 
rakentaminen on yleensä ainutkertainen tapahtuma, johon opas tarjoaa merkittävän avun. 
Energiatehokas rakentaminen tuottaa hyötyä kaikille rakennushankkeen kaikissa vaiheissa. 
 

Oppaasta löydät opastusta ja neuvontaa rakentamiseen liittyvissä asioissa. Oppaan lopusta löydät 
alueesi avainhenkilöiden yhteystiedot kunkin aihealueen kohdalta. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee:  

- huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien määräysten ja 
säännösten sekä myönnetyn luvan mukaisesti  
 - tulee hankkia riittävän ajoissa suunnittelutehtävän vaativuus- ja kelpoisuusvaatimukset täyttävät 

suunnittelijat ja työnjohtajat 
- osallistua hankkeen aloituskokoukseen 
 

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, pätee erityisen hyvin talon rakentamiseen. Huolelliset ja 
tarkoituksenmukaiset suunnitelmat säästävät energiaa ja rakentamisen kustannuksia sekä 
nopeuttavat asioiden käsittelyä lupavaiheessa sekä nopeuttavat itse rakentamista. Hyvin suunniteltu 

talo on kestävä, kaunis ja energiatehokas.  
 
 

Tämän oppaan löydät netistä osoitteessa: 

Rakentamisen määräykset, ohjeet ja lomakkeet [Tampereen kaupunki - Asuminen ja rakentaminen - 
Rakenna ja korjaa - Rakentamisen luvat, valvonta ja tietopalvelu]  

 
 

Oppaan tiedot kokoaa palveluneuvoja Kristiina Salminen. 
 
 

 
 
 

 
Kannen kuva Lumi Tuire 

 

http://www.tampere.fi/
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakenna-ja-korjaa/rakentamisen-luvat-valvonta-ja-tietopalvelu/rakentamisen-maaraykset-ohjeet-ja-lomakkeet
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakenna-ja-korjaa/rakentamisen-luvat-valvonta-ja-tietopalvelu/rakentamisen-maaraykset-ohjeet-ja-lomakkeet
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1. TONTIN RAKENTAMISKELPOISUUS 

 

Asemakaava 
 

Rakenna asemakaavan mukaan. Kaavoituksella tarkoitetaan maankäytön suunnittelua. Kaavoitus 
sisältää useita tasoja valtakunnallisista tavoitteista aina yksittäisten talojen sijoittamiseen. Kullakin 
kaavatasolla on oma tehtävänsä. Karkeasti järjestys etenee niin, että ympäristöministeriö asettaa 
valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, maakuntaliitot suunnittelevat maakuntakaavat ja kunnat 
laativat yleiskaavat ja asemakaavat. 
 
Rakentaminen edellyttää, että tontti on voimassa olevan asemakaavan mukainen. Asemakaavasta 
ilmenevät tontin rajat ja siinä määritellään tontin käyttötarkoitus, rakennusoikeus, rakennusala ja 
kerrosluku. 
 
Yleensä asemakaavaan sisältyy myös muita rakentamista ohjaavia määräyksiä. Ne koskevat 
esimerkiksi rakennuksen muotoa, materiaaleja ja värejä. Voimassa olevat asemakaavat ovat 
nähtävissä ja https://kartat.tampere.fi/oskari.  Lisätietoja Tampereen palvelupiste ks. yhteystiedot 
 

Yleiskaava, poikkeamispäätös ja suunnittelutarveratkaisu 
 

Kantakaupunkien alueella on yleensä voimassa yleiskaava ja lähempänä keskuksia on voimassa 
asemakaava. Jos alueella ei ole asemakaavaa, eikä rakennuslupaa voida myöntää yleiskaavan 
pohjalta, alueen rakentamismahdollisuudet selvitetään poikkeamispäätöksellä tai 
suunnittelutarveratkaisulla. 
 
Kysy hakemuslomakkeita ja tietoja tarvittavista asiakirjoista Tampereen palvelupisteestä. 
 

Asemakaavan mukainen tonttijako, tonttijaon muutos ja tontin lohkominen 
 

Asemakaava-alueella sijaitseva maa-alue on maankäyttö- ja rakennuslakiin perustuen 
rakennuskiellossa siihen asti, kunnes se on rekisteröity tontiksi kiinteistörekisteriin. Tontti 
rekisteröidään pääsääntöisesti tontin lohkomistoimituksen tuloksena omistajan tai haltijan kirjallisen 
hakemuksen seurauksena. 
 
Jotta tontti voidaan lohkoa, tulee alueella olla voimassa lohkomisen mahdollistava tonttijako. Myös 
tonttijako tulee vireille omistajan tai haltijan kirjallisen hakemuksen johdosta. 
 
Tonttijako osoittaa sen, miten alue jakautuu eri tonteiksi. Tonttijako voidaan tehdä asemakaavaan 
sisältyvänä tai erillisenä toimenpiteenä. Tonttijakohakemuksen liitteenä tulee olla selvitys siitä, 
miten alue halutaan jaettavaksi.  

https://kartat.tampere.fi/oskari
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Tontteja voidaan lohkoa vain asemakaava-alueella, lukuun ottamatta ranta-asemakaavaa. Muutoin 
kyseessä on esimerkiksi tilan lohkominen. Tontin lohkominen edellyttää voimassa olevan 
asemakaavan ja tonttijaon lisäksi sitä, että tontin omistajalla (hakijalla) on lainhuuto kaikkiin 
kiinteistöihin tai määräaloihin, joista tontti muodostuu. 
 
Erillistä tonttijakoa, sen muutosta tai tontin lohkomista haetaan lomakkeella, jonka saa Tampereen 
palvelupisteestä tai osoitteesta Tonttijaot, kiinteistötoimitukset ja kaupanvahvistukset [Tampereen 
kaupunki - Asuminen ja rakentaminen - Tontit] 
Hakemukset käsittelee kaupunkimittauksessa kiinteistö-/toimitusinsinööri. 
 
Lohkomisen asemakaava-alueen ulkopuolella ja ranta-asemakaava-alueella tekee Maanmittauslaitos, 
Tampereen palvelupiste. 
 

2. RAKENNUSLUPA 

 

Lupamenettely 
 

Rakennuslupaa haetaan rakennusvalvonnasta. Rakennuslupaa haettaessa on nimettävä rakennuksen 
arkkitehtisuunnittelija, rakennesuunnittelija ja LVI-suunnittelija. Riittävän pätevyyden omaava 
hakijan edustaja nimetään lain tarkoittamaksi pääsuunnittelijaksi, yleensä arkkitehtisuunnittelija. 
Pääsuunnittelija vastaa rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Pääsuunnittelija 
huolehtii, että hakemus liitteineen on kunnossa sekä hakemuksen Lupapiste.fi -palveluun. 
Rakennusluvan haltijoina on se henkilö/henkilöt, joilla on tontin hallintaoikeus. 
 
Ohjeita antavat alueesi lupakäsittelijät. Ennen hakemuksen jättämistä suunnittelijan 
tulee sopia erillisestä suunnitelmien ennakkoesittelystä rakennusvalvonnassa.  
Julkisivu- ja kaupunkikuva-asioissa neuvoo lupakäsittelijöiden lisäksi kaupunkikuva-arkkitehti. 
Kaupunkikuva-arkkitehti myös käsittelee ja myöntää toimenpideluvat kevytrakenteisille 
rakennelmille (vajat, aidat yms) silloin, kun niille haetaan lupaa erillisellä hakemuksella (ei osana 
rakennuslupahakemusta). 
 
Tampereella on käytössä valtakunnallinen Lupapiste.fi -palvelu. Kaikki rakentamisen luvat tulee 
hakea Lupapisteen kautta  https://www.lupapiste.fi/ Lupapisteen käytöstä saat tarvittaessa 
neuvoja rakennusvalvonnasta. 
 

 

Lupahakemus 
 

Uudislupahakemukseen ainakin seuraavat liitteet: 
    

1. Hallintaoikeuden selvitys (ei tarvita, mikäli omistustontin lainhuuto on lainvoimainen) 

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/tontit/tonttijaot-kiinteistotoimitukset-ja-kaupanvahvistukset
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/tontit/tonttijaot-kiinteistotoimitukset-ja-kaupanvahvistukset
https://www.lupapiste.fi/
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- oikeaksi todistettu kauppakirjan jäljennös, jos lainhuuto ei ole lainvoimainen) 
- oikeaksi todistettu vuokrasopimuksen jäljennös, jos kyseessä on vuokratontti) 

2. Suunnittelukartta pdf 
3. Pintavaaituskartta 
4. Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys 
5. Ulkoväriselvitys 
6. Energiaselvitys ja energiatodistus  
7. Pääpiirustukset (asemapiirros, pohjat, julkisivut, leikkaukset 1:100)  
8. Asemapiirroksen tulee sisältää myös tontin suunnitellut pintatasauskorot 
9. Naapurien kuuleminen asemapiirroksella 
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Naapurien kuuleminen
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Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta tulee tiedottaa naapureille ennen lupahakemuksen 
laatimista rakennusvalvontaan. 
 
Naapureille tulee esitellä rakennuslupapiirustukset. Esittelyn jälkeen naapuritonttien omistajien 
nimikirjoitukset on pyydettävä rakennuslupahakemuksen kanssa yhteneväiseen asemapiirrokseen 
omien tonttiensa kohdalle. 
 
Ensimmäinen virke (ks. teksti 1 kuvassa) riittää pelkkään rakennushankkeesta tiedottamiseen. Myös 
toinen virke (ks. teksti 2 kuvassa) tarvitaan, kun suunnitelmissa on vähäisiä poikkeuksia rakentamista 
koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Poikkeuksista on 
neuvoteltava etukäteen rakennusvalvontaviranomaisen kanssa. 
 
Oheisen linkin kautta voit tilata kiinteistöjen omistajaselvitykset Tonttijaot, kiinteistötoimitukset ja 
kaupanvahvistukset [Tampereen kaupunki - Asuminen ja rakentaminen - Tontit] 
 
Mikäli rakennusvalvonta huolehtii naapureille tiedottamisesta, on lupahakemuksen käsittelyaika 
noin kaksi viikkoa pidempi. Naapureille tiedottamisesta peritään rakennusvalvontataksan mukainen 
maksu. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee tiedottaa tulevasta rakentamisesta pystyttämällä tontille 
rakennustyömaataulu tai -kyltti. Ilmoitustaulu tulee asettaa tontille ennen lupahakemuksen 
jättämistä Lupapiste.fi -palveluun. Hakemukseen tulee kirjata, milloin ilmoitustaulu on viety. 
  

 
 

Tontille olisi myös hyvä merkitä uuden rakennuksen tai laajennuksen likimääräiset kulmapisteet ja 
1. kerroksen lattia taso. Tontin merkintävaiheessa on hyvä suunnitella myös 

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/tontit/tonttijaot-kiinteistotoimitukset-ja-kaupanvahvistukset#omistajaselvitysten-tilaaminen
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/tontit/tonttijaot-kiinteistotoimitukset-ja-kaupanvahvistukset#omistajaselvitysten-tilaaminen


  9 (23) 

 
 
 

 
 
 

rakennusaikainen liikenne, varastointi, mahdollinen aitaus sekä rakennusjätteen lajittelu ja 
jätehuolto. 

Rakennnusvalvontamaksu 

 

Rakennusvalvontayksikön suorittamista lupavalmisteluista, katselmuksista, tarkastuksista, 
neuvonnasta sekä niihin liittyvistä yleiskuluista peritään vahvistetun taksan mukainen 
rakennusvalvontamaksu.  

Rakennusvalvontamittausmaksu 
 

Rakennusvalvontamittausmaksu sisältää sijainninmerkinnän, sijaintikatselmuksen sekä korkeuden 
annon. Maksu peritään rakennusvalvontamaksun yhteydessä. 
 
Rakennuslupapäätöksen saajan on tarkoin tutustuttava päätökseen sekä mahdollisiin ehtoihin, 
määräyksiin ja ohjeisiin. Rakennuslupapäätös ja noudatettaviksi vahvistetut pääpiirustukset ovat 
huolellisesti säilytettävä rakennustyömaalla ja rakennustyön valmistuttua rakennuksessa. Niitä ei saa 
luovuttaa mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin käytettäväksi rakennustyön aikana suoritettavissa 
tarkastuksissa. 
 
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen. Töiden 
aloittamisesta on ilmoitettava aloituskokouksessa rakennusvalvonnan alueen tarkastajan kanssa. 
 

3. RAKENNUSSUUNNITELMAT 

 

Suunnittelijan kelpoisuus 
 

Maankäyttö- ja rakennusasetusten mukaan rakennus- ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla 
suunnittelutehtävän laadun ja vaativuuden edellyttämä riittävä koulutus ja kokemus kyseisen 
suunnittelualan tehtävissä. Määräys koskee myös rakenne-, LVI- sekä muita erityissuunnittelijoita. 
 
Hyvään lopputulokseen pääsemiseksi on pätevän arkkitehtisuunnittelijan mukanaolo erityisen 
tärkeää heti hankkeen suunnittelun alkaessa. Suunnittelijan tulisi olla mukana jo tonttia valittaessa. 
 
Myös erityissuunnittelijoiden mukanaolo suunnittelun alusta lähtien on osoittautunut 
välttämättömäksi ja rakentajan edun mukaiseksi. Lämmitystapavalinta ja talon rakenne ovat 
merkittävimmässä osassa talon energiatehokkuuden kannalta. Energia- ja kustannustehokkaan 
rakennuksen perustat luodaan jo suunnittelun alkuvaiheessa. 
 

Karttatilaus suunnittelua ja rakennuslupaa varten 
 

-  ajantasainen karttaote kiinteistörajoista ja katukorkeuksista 
-  viimeisin mahdollinen kiinteistönmuodostuksen karttadokumentti 
(tonttijako/tonttikartta).   



  10 (23) 

 
 
 

 
 
 

-  asemakaava, havainne ja mahdollinen rakentamistapaohje  
 

Pdf-muotoinen kartta-aineisto on maksuton. Aineisto tilataan Tampereen palvelupisteestä ks. 
yhteystiedot. Dwg-aineisto on koottavissa ja ladattavissa ilmaiseksi 
https://kartat.tampere.fi/oskari/?lang=fi&uuid=cf237bc6-7977-4812-81da-14a95a4d94cc 
 
Käyttöliittymä on tarkoitettu suunnittelijan käyttöön ja edellyttää dwg-aineistojen käsittelyn 
hallintaa. 
 
Maksullisen digitaalisen kartta-aineiston suunnittelua varten voi tilata   Karttatuotteet ja -tilaukset 
[Tampereen kaupunki - Kartta] 
 

Suunnittelijan on huomioitava katusuunnitelmassa olevat katuvalaisimien paikat. 
  
 

- Pintavaaituskartta suunnittelua ja rakennuslupaa varten 
 
Pintavaaituskartassa näkyvät olemassa olevat maanpinnan korkeudet tontilla. Tietoja tarvitaan 
kaava-alueella rakennuksen tyyppiä ja korkeusasemaa suunniteltaessa. Pintavaaituskartta on myös 
lisättävä rakennuslupahakemukseen. Pintavaaituskartta tehdään pohjatutkimuksen yhteydessä tai 
erillisenä toimeksiantona. Kartan voi myös tilata Tampereen palvelupisteestä. 
 

- Pääpiirustukset 
 
Pääpiirustukset laatii pätevä arkkitehtisuunnittelija. Pääpiirustussarjaan kuuluu ainakin 
- asemapiirros 
- pohjapiirros jokaisesta kerroksesta tai tasosta 
- julkisivupiirros kaikista sivuista, myös naapurirakennusten sijainnit ja korkeustasot olisi hyvä näkyä 
- leikkauspiirros erityyppisistä rakennuksen osista 
 
 

- Erityissuunnitelmat ja selvitykset 

 
Pääsääntöisesti erityissuunnitelmien toimittamisesta virallistettavaksi 
rakennusvalvontaviranomaiselle määrätään rakennuslupapäätöksessä. Suunnitelmat toimitetaan 
Lupapiste.fi -palveluun pdf/A -muotoisina rakennusluvan myöntämisen jälkeen. 
 
 
- Rakennepiirustukset ja – laskelmat 
 

Rakennepiirustukset ja – laskelmat tilataan pätevältä suunnittelijalta. Suunnitelmissa osoitetaan 
kantavien rakenteiden lujuus, vakaus sekä mitat työn suorittamista varten. Niissä tulee esittää 
rakenteiden lämmön-, kosteuden-, veden- ja vedenpaineen sekä ääneneristyksen ratkaisut. 
Rakenteiden merkitys kustannus- ja energiatehokkuudessa on merkittävä.  

https://kartat.tampere.fi/oskari/?lang=fi&uuid=cf237bc6-7977-4812-81da-14a95a4d94cc
https://www.tampere.fi/kartta/karttatuotteet-ja-tilaukset
https://www.tampere.fi/kartta/karttatuotteet-ja-tilaukset


  11 (23) 

 
 
 

 
 
 

Suunnitelmat virallistaa rakennusvalvonnassa alueiden tarkastusinsinöörit Lupapiste.fi -palvelussa 
 

- Vesihuollon liitoskohtalausunto 

 
Alueen vesilaitos laatii liitoskohtalausunnon verkostoon liittymisestä rakentajan esittämän 
kiinteistön vesi- ja viemärisuunnitelman perusteella. Lausunto tarvitaan rakennusluvan hakemista ja 
LVI-suunnittelua varten.  
 

- Kiinteistön vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtosuunnitelmat 
 
Kiinteistön vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtosuunnitelmat tilataan pätevältä suunnittelijalta. 
Suunnitelmissa esitetään kiinteistön vesi- ja viemärijärjestelmät sekä sadevesien johtaminen 
laitteineen, varusteineen ja mitoituksineen. Yleiseen viemäriverkkoon kuulumattomien kiinteistöjen 
tulee toimittaa rakennusvalvontaan jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus. 
 
Ilmanvaihtosuunnitelmat tilataan pätevältä suunnittelijalta. Suunnitelmissa esitetään sisäilmaston 
tavoitearvot, ilmanvaihdon järjestäminen, toiminta kanavineen, laitteineen ja mitoituksineen. 
Ilmanvaihdon optimaalinen suunnittelu on merkittävässä osassa talon energiatehokkuudessa. 
 
Suunnitelmat virallistaa rakennusvalvonnan LVI-tarkastusinsinööri Lupapiste.fi -palvelussa. 

 
- Sähkösuunnitelma 
 
Sähkösuunnitelmat laatii pätevä sähkösuunnittelija. 
 

- Katuluvat 
 
Katulupa on lupa työskennellä yleisellä alueella. Yleinen alue on katualue, pysäköintialue, tori tai 
puisto. Katualueella tai muualla yleisellä alueella tehtäviä töitä ovat esim. maanalaiset 
kunnallistekniset liittymät (vesijohdot, viemärit, kaapelit jne.), julkisivukunnostus, nostolavatyö, 
siirtolavan sijoitus jne. 
Kun yleisellä alueella tehdään töitä, tarvitaan aina katulupa. Rakennuttajan on haettava katulupa 
kaupungin katutilavalvonnasta ennen töiden aloittamista. ks. yhteystiedot 

 
- Katuluvan mukaisten töiden takuukatselmus 
 
Katutilavalvonta suorittaa yleisellä alueella tehtyjen, katuluvan mukaisten töiden takuukatselmuksen 
kahden vuoden kuluttua työn valmistumisesta ilman erillistä pyyntöä tai kutsua.  
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4. VASTAAVA TYÖNJOHTAJA 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 122§ mukaan lupaa tai muuta viranomaishyväksyntää edellyttävässä 
rakennustyössä tulee olla vastaava työnjohtaja. Omakotirakennuksen vastaavalla työnjohtajalla on 
oltava vähintään rakennusteknikon koulutus ja riittävä kokemus samanlaisista työnjohtotehtävistä. 
Vastaava työnjohtaja on paras valita jo rakennushankkeen alkuvaiheessa. Hänen kanssaan voi 
vertailla talopakettitoimituksia, laatia kustannusarvion ja tehdä urakkasopimuksia.  
 
Vastaava työnjohtaja vastaa siitä, että hanke toteutetaan rakennusteknisesti oikein. Vastaavan 
työnjohtajan tulee pitää huolta siitä, että tarpeelliset suunnitelmat ovat olemassa ja työt tehdään 
niiden ja myönnetyn luvan mukaisesti. Hänen tulee huolehtia, että tarvittavat ilmoitukset 
viranomaisille tehdään ajoissa ja katselmukset tilataan ajallaan. Työnjohtaja osallistuu myös 
katselmuksiin.  
 
Vastaavan työnjohtajan on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa. Tarkastusasiakirja 
luovutetaan loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle ja kopio rakennuttajalle. 
Vastaava työnjohtaja vastaa työmaan jätehuollosta ja jätteen kierrätyksestä asianmukaisesti. 
 
Vastaavaksi työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta Lupapiste.fi -
palvelun kautta rakennusluvan saamisen jälkeen, jonne hankkeeseen ryhtyvän tai tämän 
valtuuttama henkilö on hänet kutsunut sähköpostitse. Kutsun saatuaan vastaavaksi työnjohtajaksi 
aikova kirjautuu palveluun, täydentää osaltaan tarvittavat tiedot, lisää mahdolliset liitteet ja jättää 
hakemuksen. 
 

- Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työnjohtaja (kvv) ja kiinteistön 
ilmanvaihtolaitteiston työnjohtaja (iv) 

 
Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteistotyössä (kvv-työssä) sekä kiinteistön ilmanvaihtotyössä (iv) tulee 
olla rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä henkilö, joka johtaa kvv- ja iv-työtä ja vastaa siitä, 
että kvv- ja iv-laitteisto asennetaan määräysten mukaisesti. Kvv- ja iv-työnjohtajan tulee omalta 
osaltaan huolehtia katselmuksen tilaamisesta ja olla niissä läsnä. 
 
Työnjohtajalla on oltava vähintään tehtävään soveltuva teknikon tutkinto ja riittävä kokemus 
asennustöiden valvontaan perehdyttävissä tehtävissä. Omakotitalon asennustöiden työnjohtajaksi 
voidaan hyväksyä myös kokenut asentaja. 
 
Erityisalan työnjohtajaksi hyväksymistä haetaan rakennusvalvontaviranomaiselta Lupapiste.fi -
palvelun kautta rakennusluvan saamisen jälkeen, jonne hankkeeseen ryhtyvä tai tämän 
valtuuttama henkilö on hänet kutsunut sähköpostitse. Kutsun saatuaan vastaavaksi 
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työnjohtajaksi aikova kirjautuu palveluun, täydentää osaltaan tarvittavat tiedot, lisää mahdolliset 
liitteet ja jättää hakemuksen. 
 

 

5. LIITTYMIEN TILAAMINEN 

 

Sähköliittymä 
 

Alueen sähköntoimittaja. ks. yhteystiedot 
 

Vesihuollon sopimukset 
 
Vesihuollon liittymis- ja käyttösopimukset tehdään alueen vesilaitoksen asiakaspalvelussa. 
Uudisrakennuksen sopimuksia tehtäessä on mukana oltava rakennusvalvonnan hyväksymät LVI-
piirustukset. ks. yhteystiedot. 
 

Vesi- ja viemärijohtojen ja vesimittarin tilaaminen 
 
Kun vesisopimus liittymisestä on tehty, voi tontille tilata vesi- ja viemäriverkon tonttiliittymät ja 
vesimittarin. ks. yhteystiedot. Vesisopimuksen teon jälkeen tontilta laskutetaan liittymismaksu.  
Arvion liittymismaksusta voi katsoa Tampereen Veden sivuilta löytyvillä liittymismaksulaskureilla 
Tampereen Vesi - Tampereen kaupunki 
Liittymismaksun lisäksi tulevat maksettaviksi tonttijohtojen alkuosien rakentamisesta aiheutuvat 
rakennuskustannukset. Jos tonttijohtoja ei ole rakennettu verkostojen uudisrakentamiset tai 
saneerauksen aikana tontin rajalle, voi kiinteistön omistaja teettää ne alueen vesilaitoksen 
tarjouksen perusteella tai rakennuttaa ne jonkun muun urakoitsijan toimesta. 
Tontin alueella kaivantotyöt sekä viemäriputkien asentamisen tekee aina rakentajan urakoitsija. 
Kaivannon on oltava turvallinen ja peitesyvyydeltään 2,2 metriä.  
 
Liitostyöt yleisiin vesijohtoihin ja viemäreihin sekä vesimittarin asentamisen tekee aina alueen 
vesilaitos. Aiheutuvat työ- ja materiaalikulut laskutetaan liittyjältä voimassa olevan hinnaston 
mukaan. 
Kun kiinteistöön on muutettu, tulee vesilaitoksen asiakaspalveluun ilmoittaa laskutusosoitteen 
muutos ja vesimittarin lukema, sekä sopia uudesta vuosikulutusarviosta. Asiakkaan tulee seurata 
vedenkulutustaan ja ilmoittaa mahdollisista vedenkulutusarvioon liittyvistä muutoksista 
asiakaspalveluun.  
 

Ajoliittymä kadulta tontille 

 

Tonttiliittymä rakennetaan asemakaavan ja rakennuksen asemapiirroksen osoittamaan paikkaan. 
Liittymän paikka esitetään rakennuslupakuvassa. Rakennusluvan hakuvaiheessa asemapiirros käy 
lausunnolla katusuunnittelijalla, jolloin voidaan tarvittaessa tarkentaa suunnitelmaa. 
Omakotialueilla sallitaan pääsääntöisesti vain yksi liittymä tonttia kohden. 

https://www.tampereenvesi.fi/
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Uudishankkeen yhteydessä tästä poikkeava menettely on oltava esitettynä hyväksytyissä 
rakennuslupa-asiakirjoissa. (Katusaneerausten yhteydessä poikkeava menettely edellyttää, että 
liittymämuutokset esitetään uudessa, laadittavassa katusuunnitelmassa.)  
Tontinomistaja- tai haltija on vastuussa katurakenteelle tai kolmansille osapuolille aiheutuneista 
vahingoista, jotka johtuvat luvattomasta ja virheellisestä kadun sivuojien täyttämisestä tai 
putkittamisesta. 
 
Tonttiliittymän rakentamisen kustantaa tontin omistaja tai haltija.Ajoneuvoliittymän leveys 
asuntoalueilla saa olla enintään 6 metriä ja muilla alueilla enintään 8 metriä. Pienin sallittu halkaisija 
betoniputkella on 300 mm ja muoviputkella 250 mm. Kaduilla, jotka varustetaan reunakivillä, 
tehdään tiedossa oleviin tonttiliittymiin reunakiven alentaminen katutyön yhteydessä 
kustannuksetta. Jälkeenpäin tehtävä madallus tehdään tontinomistajan tai haltijan tilauksesta ja 
kustannuksella. Rakennettaessa kaava-alueen ulkopuolella yleiselle tielle uusi liittymä, tarvitaan 
liittymän tekoon tiehallinnon lupa. 
 
 

6. RAKENNUSTYÖN AIKAISET KATSELMUKSET  

 

Katselmuksia on pyydettävä rakentamisen edistymisen mukaan siten kuin rakennusluvassa 
tarkemmin määrätään. Katselmuksia voidaan tarvittaessa yhdistää rakennustyön edistymisen 
mukaan. 
 

Rakennustyön aloittamisilmoitus/aloituskokous 
 
Ennen rakennustyöhön ryhtymistä on sovittava alueen tarkastajan kanssa aloituskokouksen 
järjestämisestä. Aloituskokoukseen osallistuvat alueen tarkastaja, pääsuunnittelija, 
rakennushankkeeseen ryhtyvä sekä vastaava työnjohtaja. Alueen tarkastajan tavoittaa 
rakennusvalvonnasta. 
 

Rakennuksen sijainnin merkitseminen 
 
Sijainnin merkitsemisen tarkoituksena on ohjata rakentajaa rakentamaan rakennusluvan 
edellyttämään paikkaan. Vaatimus sijainnin merkinnästä on esitetty rakennuslupapäätöksessä. 
Rakennuksen sijainnin merkitseminen on tilattava hyvissä ajoin ennen varsinaista rakennustyön 
aloittamista. Merkintämittauksen ajankohta on syytä valita niin, että rakennusala on raivattu, 
pintamaa kuorittu ja mahdollinen sorapatja levitetty. Jos merkintämittaus tehdään ennen pintatöitä, 
häviävät merkit helposti. Sijainnin merkitsemisen yhteydessä tuodaan tontille korkeuslukema.  
Sijainti merkitään EUREF-FIN/ETRS-GK24 koordinaattijärjestelmässä ja korkeus N2000 
korkeusjärjestelmässä.  
 
Sijainnin merkitseminen tilataan kiinteistötunnuksella (kaupunginosa-kortteli-tontti) tai 
rakennuslupanumerolla.  Maksu peritään yleensä rakennusvalvontamaksun yhteydessä. Maksu 
sisältää myös sijaintikatselmuksen.  
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Rakennusvalvontamittaukset [Tampereen kaupunki - Asuminen ja rakentaminen - Tontit - Tonttijaot, 
kiinteistötoimitukset ja kaupanvahvistukset] 
 

 
Pohjakatselmus 
 

Peruskuopan kaivuun ja louhintatöiden valmistuttua vastaava työnjohtaja pyytää 
pohjakatselmusta. Perusmaata ei saa sitä ennen pysyvästi peittää. Kun rakennus perustetaan 
paalujen varaan, pohjakatselmus pidetään paalutustyön ollessa käynnissä. Hinta sisältyy 

rakennusvalvontamaksuun. Pohjakatselmuksen toimittaa rakennusvalvonnan alueen tarkastaja. 
 
Sijaintikatselmus 

 
Sijaintikatselmuksessa tarkistetaan, että rakennuksen paikka, korkeusasema ja päämitat ovat 
hyväksyttyjen piirustusten mukaiset. Kun rakennuksen sokkeli ja lattia tai vastaava rakennusvaihe on 

valmis vastaava työnjohtaja tilaa sijaintikatselmuksen. Rakennuslupapäätöksessä on esitetty 
vaatimus sijaintikatselmuksesta. Hinta sisältyy rakennusvalvontamaksuun. 

Tilaus Rakennusvalvontamittaukset [Tampereen kaupunki - Asuminen ja rakentaminen - Tontit - 
Tonttijaot, kiinteistötoimitukset ja kaupanvahvistukset] 
 

 
Rakennekatselmus 
 

Kun kantavat rakenteet ovat valmiit, vastaava työnjohtaja pyytää rakennekatselmusta. Rakenteita 
ei saa sitä ennen pysyvästi peittää. Rakenteiden vaativuuden mukaan pyydetään myös rakenteiden 
suunnittelija rakennekatselmukseen. Hinta sisältyy rakennusvalvontamaksuun. 

Rakennekatselmuksen toimittaa rakennusvalvonnan alueen tarkastaja. 
 
Savuhormien tarkastus 

 
Jos rakennukseen tulee savuhormirakenteita, pyytää vastaava työnjohtaja niiden valmistuttua 
savuhormien tarkastuksen. Hinta sisältyy rakennusvalvontamaksuun. 

Tarkastuksen tekee rakennusvalvonnan alueen tarkastaja 
 
Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus 

 
Tarkastukset pyytää kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston tai iv-laitteiston työnjohtaja. Hinta sisältyy 
rakennuslupaan. Katselmuksen toimittaa alueen LVI-tarkastaja. 
 

Sähköasennusten tarkastukset 
 
Sähköasennusten käyttöönottotarkastukset tekee oma sähköurakoitsija aina ennen sähköasennusten 

käyttöönottoa. Tarkastuksen pöytäkirja tulee esittää käyttöönottokatselmuksessa. 
 
 

 
 
 

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/tontit/tonttijaot-kiinteistotoimitukset-ja-kaupanvahvistukset/rakennusvalvontamittaukset
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/tontit/tonttijaot-kiinteistotoimitukset-ja-kaupanvahvistukset/rakennusvalvontamittaukset
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/tontit/tonttijaot-kiinteistotoimitukset-ja-kaupanvahvistukset/rakennusvalvontamittaukset
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/tontit/tonttijaot-kiinteistotoimitukset-ja-kaupanvahvistukset/rakennusvalvontamittaukset


  16 (23) 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

LOPPUKATSELMUKSET 
 

- Osittainen loppukatselmus – muuttokatselmus 
 
Jos rakennus tai sen osa halutaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, on käyttöön 
otettavalla osalla pidettävä osittainen loppukatselmus. Käyttöönotettavan osan tulee silloin täyttää 
terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset. Asuintilojen osalta tämä tarkoittaa, että lämmitys-, 
ilmanvaihto, vesi- ja viemärilaitteistot sekä sähköasennukset ovat valmiit ja tarkastetut ja että 
portaiden kaiteet, sekä muut rakennuksen turvajärjestelyt ovat kunnossa. 
Rakennuksessa tulee olla osoitenumerointi, postilaatikko, jätehuolto järjestettynä ja tarvittavat 
autopaikat olemassa. 
  
Vastaavan työnjohtajan tulee luovuttaa katselmuksessa rakennusvalvonnan tarkastajalle kopion 
rakennustyön tarkastusasiakirjasta. Ennen käyttöönottoa rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen 
(talokirja) tulee olla laadittuna ja energiatodistuksen päivitettynä. 
Verohallinnolle on tehtävä ennen käyttöön ottoa rakentamisilmoitus esim. nettisivuilla: 
https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/hakutulos/index.jsp?q=rakentamisilmoitus%2C+kotitalous 
 

 

- Loppukatselmus 
 

Vastaava työnjohtaja pyytää loppukatselmuksen, kun rakennus on myös ulkopuolisine töineen 
valmis. Katselmus on hoidettava luvan voimassaoloaikana. Vastaavan työnjohtajan tehtävät 
päättyvät ilman erillistä ilmoitusta loppukatselmukseen, joka on suoritettu hyväksyttävästi. 
Katselmuksen hinta sisältyy rakennusvalvontamaksuun. Loppukatselmuksen suorittaa 
rakennusvalvonnan alueen tarkastaja. 
 
 

7. OSOITENUMEROINTI  

 

Asemakaava-alueen tonteille osoitteet annetaan tonttijakovaiheessa. Kulmatontille osoite tulee 
kummaltakin kadulta. Pääsääntö on, että käyttöosoite määräytyy sen mukaan, miltä kadulta on 
kulku. Haja-asutusalueella ei rakentamattomalla kiinteistöllä ole vielä osoitetta. Rakennus saa 
osoitteen rakennuslupavaiheessa. Osoitenumero on matkaan perustuva ja asemapiirros osoittaa 
rakennuksen tai liittymän sijainnin, mihin matka mitataan.  
 
 
 
 
 

https://www.suomi.fi/suomifi/suomi/hakutulos/index.jsp?q=rakentamisilmoitus%2C+kotitalous
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Osoitemerkinnät 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetus velvoittaa rakennuksen omistajan asettamaan helposti näkyvälle 
paikalle rakennustarkastajan hyväksymän mallin mukaisen osoitenumeron. Kulmataloon pitää 
kiinnittää oma osoitenumeronsa kummankin kadun puolelle. 
 
Kun osoitenumero ei näy liikenneväylälle, tulee liittymään hankkia vielä osoiteviitta. 
Osoitenumerointi ja muut tarpeelliset osoitemerkinnät on oltava valmiina viimeistään rakennuksen 
käyttöönottokatselmuksessa. Tarvikkeiden kustannukset kuuluvat rakennuksen omistajalle. 
Liikennemerkit tulee tilata hyväksytyltä liikennemerkkitoimittajalta. 
 
Yleisesti käytettävät osoitemerkinnät: 
 
Osoitenumerokilpi 
Numero 
- vaalea, heijastava 
- kiinnitetään rakennukseen, porttiin tai muuhun kiinteään 
  rakennelmaan 
- vaihtoehtona musta, vähintään 10 cm korkea teksti 
numerotarra valaisimeen, vähintään 10 cm korkea teksti 
 
Osoiteviitta 
Numero 
- vaalea, heijastava 
- kiinnitetään betonijalustaiseen liikennemerkkipylvääseen 
- tiehallinnon hyväksymien kilpitoimittajien valmistama 
 
- vaihtoehtona asemakaava-alueelle kadunnimikilven 
tyyppinen viitta, jossa koko osoite. 
 
 

8. LÄMMITYSTAPAVALINNAT 
 

Rakennuttajan kannattaa valita itselleen hyvä ja pätevöitynyt LVI-suunnittelija tekemään laskemat 
eri vaihtoehtojen kannattavauudesta. Laadukas suunnittelu säästää rahaa ja energiaa. 
 
Lämmönjaon vaihtoehdot 
 
Lämmitysjärjestelmän lämpö voidaan jakaa huonetiloihin eri tavoilla. Vesikiertoisessa 
lämmönjakojärjestelmässä on useita vaihtoehtoja lämmön tuottamiseen. Lämpö jaetaan huoneisiin 
joko lattia- tai patterilämmitysverkolla.  
 
Huonekohtaisessa sähkölämmityksessä lämpö tuotetaan huonetilassa esimerkiksi 
sähköpattereiden tai 
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lattialämmityskaapeleiden vastuksessa. Tarjolla on myös ratkaisuja, joissa lämpö jaetaan ilmakanavia 
pitkin. Lämmönjakotapa voidaan valita myös tilan tarpeiden mukaan. Esimerkiksi pesutiloissa 
käytetään usein lattialämmitystä. 
 
Eri lämmitysmuodot 
 
Uuden talon rakentajalla on useita vaihtoehtoja lämmitysjärjestelmäksi. Ennen lämmitysjärjestelmän 
valintaa kannattaa vielä kerran miettiä voidaanko rakennuksen lämmitysenergiantarvetta pienentää 
paremmalla eristystasolla. 
 
Lämmitysjärjestelmän valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota hankinta- ja käyttökustannusten 
lisäksi ympäristöystävällisyyteen, käytön vaivattomuuteen sekä energiakustannuksiin nyt ja 
tulevaisuudessa. 
 
Täydentävät lämmitysjärjestelmät toimivat varalämmönlähteenä ja pienentävät ostoenergian 
tarvetta. 
 
Pää- ja tukilämmitysmuodon valinta 
 
Päälämmitysmuodot 
Hake-, pilke- ja halkokattilat 
Kaukolämpö 
Maakaasu 
Maalämpöpumppu 
Ilma-vesilämpöpumppu 
Pellettilämmitys 
Öljylämmitys 
Sähkö 
 
Tukilämmitysmuodot 
Puun pienkäyttö varaavissa uuneissa ja vesikiertotakka - hybridikattila 
Pellettitakat ja pellettivesikiertotakka - hybridikattila 
Aurinkolämpökeräimet - hybridikattila 
Aurinkosähkö – suora käyttö tai hybridikattila (vastus) 
Ilmalämpöpumput 
Poistoilmalämpöpumppu 
 
Asemakaava määrittelee joskus päälämmitysmuodon, mikäli alueella on esimerkiksi kaukolämpö tai 
maakaasuverkosto. Maalämpökaivo ei välttämättä mahdu kaikille tonteille, joka pitää ottaa 
suunnitelmissa huomioon. Käytännössä pientalojen lämmitysjärjestelmät on kuitenkin nykypäivänä 
järkevää ja energia- ja kustannustehokasta järjestää usean toisiaan tukevan lämmitysmuodon 
varaan. 
 
Lisätietoja: Rane Rakentamisen ja asumisen energianeuvonta www.neuvoo.fi 
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Motiva – Lämmitystapalaskuri http://www.motiva.fi/rakentaminen 
 

 

9. HINNASTO 
 

Tontin rakentamiskelpoisuus  
 
Tonttijaon laatiminen ja muuttaminen asemakaavan yhteydessä 
Erillisen tonttijaon laatiminen ja muuttaminen 
Tontin lohkominen asemakaava-alueella  
(rekisteröiminen kiinteistöksi) alle 2000 m2  
Rakennusvalvonnan maksut [Tampereen kaupunki - Asuminen ja rakentaminen - Rakenna ja korjaa - 
Rakentamisen luvat, valvonta ja tietopalvelu] 
   
Rakennuslupa 
Rakennusvalvonnan maksut [Tampereen kaupunki - Asuminen ja rakentaminen - Rakenna ja korjaa - 
Rakentamisen luvat, valvonta ja tietopalvelu] 
 
 
Katulupa 
Katuluvat [Tampereen kaupunki - Liikenne, kadut ja kunnossapito] 
 
Liittymämaksut 
 
Sähkö hinnasto osoitteessa www.tampereensahkolaitos.fi 
Vesi hinnasto osoitteessa www.tampereenvesi.fi 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakenna-ja-korjaa/rakentamisen-luvat-valvonta-ja-tietopalvelu/rakennusvalvonnan-maksut
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakenna-ja-korjaa/rakentamisen-luvat-valvonta-ja-tietopalvelu/rakennusvalvonnan-maksut
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakenna-ja-korjaa/rakentamisen-luvat-valvonta-ja-tietopalvelu/rakennusvalvonnan-maksut
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakenna-ja-korjaa/rakentamisen-luvat-valvonta-ja-tietopalvelu/rakennusvalvonnan-maksut
https://www.tampere.fi/liikenne-kadut-ja-kunnossapito/katuluvat
https://www.tampere.fi/liikenne-kadut-ja-kunnossapito/katuluvat
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10. YHTEYSTIEDOT 
 

1. TONTIN RAKENTAMISKELPOISUUS 
 
Tampereen palvelupiste 
Frenckellinaukio 2 B 
PL 487, 33101 Tampere 
P. 041 730 8168 
Avoinna ma – pe 9.00 - 16.00 
tampereenpalvelupiste@tampere.fi 
Tampereen palvelupiste [Tampereen kaupunki - Organisaatio] 
 
 
Maanmittauslaitos, Tampereen palvelupiste 
Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere 
P. 029 530 1110 
Avoinna ma – pe 8.00 - 16.15 
asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi 
www.maanmittauslaitos.fi 
 
 
2. RAKENNUSLUPA 
 
Rakennusvalvonta 
Frenckellinaukio 2 B 
PL 487, 33101 Tampere 
P. 040 670 8741 
rakennusvalvonta@tampere.fi 
Rakennusvalvonnan yhteystiedot [Tampereen kaupunki - Asuminen ja rakentaminen - Rakenna ja 
korjaa - Rakentamisen luvat, valvonta ja tietopalvelu]  
 
 
3. - 4.  RAKENNUSSUUNNITELMAT, TYÖNJOHTAJAT 
 
Rakennusvalvonta 
Frenckellinaukio 2 B 
PL 487, 33101 Tampere 
P. 040 670 8741 
rakennusvalvonta@tampere.fi 
Rakennusvalvonnan yhteystiedot [Tampereen kaupunki - Asuminen ja rakentaminen - 
Rakenna ja korjaa - Rakentamisen luvat, valvonta ja tietopalvelu]  

mailto:tampereenpalvelupiste@tampere.fi
https://www.tampere.fi/organisaatio/tampereen-palvelupiste
mailto:asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi
http://www.maanmittauslaitos.fi/
mailto:rakennusvalvonta@tampere.fi
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakenna-ja-korjaa/rakentamisen-luvat-valvonta-ja-tietopalvelu/rakennusvalvonnan-yhteystiedot
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakenna-ja-korjaa/rakentamisen-luvat-valvonta-ja-tietopalvelu/rakennusvalvonnan-yhteystiedot
mailto:rakennusvalvonta@tampere.fi
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakenna-ja-korjaa/rakentamisen-luvat-valvonta-ja-tietopalvelu/rakennusvalvonnan-yhteystiedot
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakenna-ja-korjaa/rakentamisen-luvat-valvonta-ja-tietopalvelu/rakennusvalvonnan-yhteystiedot
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Rakennesuunnitelmat, vastaavat työnjohtajat Lupapiste.fi -palvelun kautta luvan myöntämisen 
jälkeen. 
 
 
Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteistojen suunnitelmat työnjohtajat Lupapiste.fi -palvelun kautta 
luvan myöntämisen jälkeen  
 
 
Tampereen Vesi 
Liitoskohtalausunto 
P. 040 806 2747, 040 352 1080 
Ma - pe 8.30 - 14.00 
vesi.karttapalvelu@tampere.fi 
Asiakaspalvelu - Tampereen Vesi 
 

 
Tampereen Sähköverkko Oy 
Rakentajan palvelut 
(sähköverkon liittymäpalvelut, suunnittelu, rakennuttaminen ja neuvonta) 
Voimakatu 17, 33100 Tampere 
P. 020 630 3600 
Avoinna ma - pe 9.00 - 15.00  
sahkoliittyma@sahkolaitos.fi 
Luotettavaa sähkönsiirtoa Tampereen alueella - Tampereen Sähköverkko Oy (sahkolaitos.fi) 
 
Katutilavalvonta 
Frenckellinaukio 2 B 
PL 487, 33101 Tampere 
Toimisto p 040 679 6965 
Avoinna ma - pe 8.00 - 15.00 
katuluvat@tampere.fi 
Katuluvat [Tampereen kaupunki - Liikenne, kadut ja kunnossapito] 
 
Katuinsinöörien yhteystiedot 
Katuluvat [Tampereen kaupunki - Liikenne, kadut ja kunnossapito] 
 
 
 
5. LIITTYMIEN TILAAMINEN 
 
Tampereen Sähköverkko Oy 
Rakentajan palvelut 
(sähköverkon liittymäpalvelut, suunnittelu, rakennuttaminen ja neuvonta) 

mailto:vesi.karttapalvelu@tampere.fi
https://www.tampereenvesi.fi/yhteystiedot/asiakaspalvelu/
mailto:sahkoliittyma@sahkolaitos.fi
https://www.sahkolaitos.fi/tampereen-sahkoverkko/
mailto:katuluvat@tampere.f
https://www.tampere.fi/liikenne-kadut-ja-kunnossapito/katuluvat
https://www.tampere.fi/liikenne-kadut-ja-kunnossapito/katuluvat
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Voimakatu 17, 33100 Tampere 
P. 020 630 3600 
Avoinna ma - pe 9.00 - 15.00 
sahkoliittyma@sahkolaitos.fi 
Luotettavaa sähkönsiirtoa Tampereen alueella - Tampereen Sähköverkko Oy (sahkolaitos.fi) 
 
Sähkösopimukset 
Tampereen Sähkölaitos Oy 
Voimakatu 17, 33100 Tampere 
P. 020 630 3000 
Avoinna ma - pe 8.00 - 16.00 
asiakaspalvelu@sahkolaitos.fi 
sahkoliittyma@sahkolaitos.fi 
Asiakaspalvelu – Tampereen Sähköverkko - Tampereen Sähkölaitos (sahkolaitos.fi) 
 
Tampereen Vesi 
Asiakaspalvelu (vesitilaukset ja sopimukset, vesilaskutus) 
Viinikankatu 42 A, 33800 Tampere 
P. (03) 5656 3600  
Asiakaspalvelupiste on avoinna maanantaisin klo 9 – 16.30. Muina päivinä ajanvarauksella. 
Puhelinpalveluajat: 
ma - ke 12.00 – 15.30 
to – pe 9.30 – 12.00 
vesi.asiakaspalvelu@tampere.fi 
Asiakaspalvelu - Tampereen Vesi 
 

 
6. RAKENNUSTYÖN AIKAISET KATSELMUKSET 
 
Rakennusvalvonta 
Frenckellinaukio 2 B 
PL 487, 33101 Tampere 
P. 040 670 8741 
rakennusvalvonta@tampere.fi 

Rakennusvalvonnan yhteystiedot [Tampereen kaupunki - Asuminen ja rakentaminen - Rakenna ja 
korjaa - Rakentamisen luvat, valvonta ja tietopalvelu]  
 
 
Vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtolaitteistojen katselmukset / rakennusvalvonta 
Rakentamisen luvat, valvonta ja tietopalvelu [Tampereen kaupunki - Asuminen ja rakentaminen - 

Rakenna ja korjaa] 
 
 
 
 

mailto:sahkoliittyma@sahkolaitos.fi
https://www.sahkolaitos.fi/tampereen-sahkoverkko/
mailto:asiakaspalvelu@sahkolaitos.fi
mailto:sahkoliittyma@sahkolaitos.fi
https://www.sahkolaitos.fi/tampereen-sahkoverkko/palvelut-ja-tuotteet/asiakaspalvelu/
mailto:vesi.asiakaspalvelu@tampere.fi
https://www.tampereenvesi.fi/yhteystiedot/asiakaspalvelu/
mailto:rakennusvalvonta@tampere.fi
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakenna-ja-korjaa/rakentamisen-luvat-valvonta-ja-tietopalvelu/rakennusvalvonnan-yhteystiedot
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakenna-ja-korjaa/rakentamisen-luvat-valvonta-ja-tietopalvelu/rakennusvalvonnan-yhteystiedot
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakenna-ja-korjaa/rakentamisen-luvat-valvonta-ja-tietopalvelu
https://www.tampere.fi/asuminen-ja-rakentaminen/rakenna-ja-korjaa/rakentamisen-luvat-valvonta-ja-tietopalvelu


  23 (23) 

 
 
 

 
 
 

Paikkatietopalvelu/rakennuksen sijainnin merkitseminen ja sijaintikatselmus 
 
Tampereen palvelupiste 
Frenckellinaukio 2 B 
PL 487, 33101 Tampere 
P. 041 730 8168 
Avoinna ma – pe 9.00 - 16 
tampereenpalvelupiste@tampere.fi 
Tampereen palvelupiste [Tampereen kaupunki - Organisaatio] 
 
 

7. OSOITENUMEROINTI 
 
Tampereen palvelupiste 
Frenckellinaukio 2 B 
PL 487, 33101 Tampere 
P. 041 730 8168 
Avoinna ma - pe 9.00 - 16.00  
tampereenpalvelupiste@tampere.fi 
Tampereen palvelupiste [Tampereen kaupunki - Organisaatio]  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:tampereenpalvelupiste@tampere.fi
https://www.tampere.fi/organisaatio/tampereen-palvelupiste
mailto:tampereenpalvelupiste@tampere.fi
https://www.tampere.fi/organisaatio/tampereen-palvelupiste

