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MUUNTAMOIDEN YLEISOHJE 
 
Muuntamot tarvitsevat aina toimenpideluvan. 
 
Lupaa haetaan sähköisesti www. lupapiste.fi palvelun kautta 
Lupapisteessä käytetään toimenpiteenä ”Maston, piipun, säiliön, laiturin tai vastaavan 
rakentaminen tai muun erillislaitteen sijoittaminen (esim. markiisi, aurinkokeräin)” 
 
Pakolliset liitteet: 
- valtakirja luvan hakemista varten  
- maankäyttösopimus / sijoituspaikkalupa  
- karttapaketti (tilataan kartat@lohja.fi, mukaan kiinteistötunnus ja sijaintikartta isoissa 
kiinteistöissä)  
- asemapiirros 
- muuntamopiirustus 
- mahdollinen kunnastekniikan johtotietokartta 
- mahdolliset naapurinkuulemiset / -suostumukset 
- mahdolliset tienpitäjän suostumukset 
 
Maankäyttösopimus / sijoituspaikkalupa 
Kaupungin sijoituspaikkalupa haetaan kunnallistekniikalta www. lupapiste.fi palvelun kautta.  
Hakija linkittää myönnetyn luvan toimenpidelupahakemukseen. 
 
Jos maanomistajana on kuolinpesä, tulee kuolinpesän omistajatiedot päivittää kiinteistörekisteriin 
ennen luvan myöntämistä (selvennyslainhuuto). 
 
Asemapiirros: 
Asemapiirroksessa mittakaava 1:200 asemakaava-alueet, rantakaava-alueet (mittakaava 1:500 
haja-asutusalue) tulee esittää aina seuraavat asiat:  
 

1. Asemapiirroksessa tulee aina olla nimiö mistä käy ilmi, mitä rakennetaan, kiinteistön tiedot.  
 

2. Asemapiirros vaakasuunnassa (vähintään A3), nimiö oikealla puolella, siten, ettei sen 
yläpuolella ole mitään, koska suunnitelmat leimataan sähköisesti.  
 

3. Mikäli kiinteistö on niin suuri, ettei asemapiirroksella pysty yksiselitteisesti rakennuspaikkaa 
tunnistamaan, tulee lähestymiskartat olla samassa piirroksessa varsinaisen 
asemapiirroksen kanssa, ei irtopiirustuksina. 
 

4. Tiet / kadut tulee esittää kahdella viivalla, jotta tien sijainti ja keskilinja pystytään 
määrittämään 

 
5. Muuntajan etäisyys tien keskilinjasta:  

5.1 Sallittu minimi etäisyys tien keskilinjasta on 12 m yksityis- ja rasiteteillä, jos 
rakennetaan tätä lähemmäksi, tulee hakemukseen liittää tienpitäjän kirjallinen 
suostumus. 
POIKKEUS: 
Muuntamot 7 m2 ja alle saavat olla tien ojan ulkoreunasta noin 2-3 m etäisyydellä 
ilman tienpitäjän suostumusta 
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HUOM!  
Rakennetun rasitetien leveys voi olla kapeampi kuin rasitteen leveys.  
Esim.  
Tien todellinen rakennettu leveys on 5 m ojineen, mutta rasitetien leveys on 10 m, 
tällöin muuntamon paikka on laskettava todellisen rasitteen paikasta, ei rakennetusta 
tiestä.  
 

5.2 Sallittu minimi etäisyys tien keskilinjasta on 20 - 50 m valtionteillä (selvitettävä ELY 
keskuksesta), jos rakennetaan tätä lähemmäksi, tulee hakemukseen liittää tienpitäjän 
kirjallinen suostumus. 
 

5.3 Katu- / tiealueelle ei saa rakentaa. Huomaa kaavamääräykset.  
 

6. Jos muuntaja on alle 4 m (asemakaava-alue) tai alle 5 m (haja-asutusalue) rajasta, tulee 
olla naapurikiinteistön omistajien kirjallinen suostumus rakentamiselle.  
 

7. Kaava-alueilla kaavamääräykset sekä – merkinnät tulee olla piirrettynä asemapiirroksessa 
 

8. Kaavat voivat asettaa vaatimuksia muuntamon sijainnille, värille sekä pintamateriaaleille.  
 

9. Kaava-alueilla muuntajaa ei voi sijoittaa ilman poikkeamislupaa (vähäistä poikkeamista) 
istutettavalle tontinosalle tai puurivistöön (leveys yleensä 4-8 m) tai maisemallisesti 
tärkeälle aukealle maaston osalle. 
 

10. Kunnallistekniikka / osuuskuntien vesi- ja viemäriputket tulee huomioida muuntamoiden 
sijoituksessa. Sijainnit tulee esittää asemapiirroksessa.  
 

11. Muuntaja tulee sitoa kahdesta nurkasta kohtisuoraan suoraa samaa rajaa kohti olevalla 
mittaviivalla sekä saman rajan suuntaisilla mittaviivoilla lähimpään pyykkiin. 
 
Haja-asutusalueella (keskellä ei mitään) muuntajan alle 7 m2 voi sitoa vain 
keskipisteestään kohtisuoraan suoraa rajaa kohti olevalla mittaviivalla sekä saman rajan 
suuntaisella mittaviivalla lähimpään pyykkiin.)  
 

12. Kiinteistön muuntamon läheisyydessä olevat rajapyykit tulee esittää tunnuksineen. 
 

13. Etäisyys ympärillä oleviin rakennuksiin tulee esittää, jos se on alle 8,0 m 
 

14. Pohjavesialueilla muuntajan alle asennetaan öljynerotuskaukalo, tulee mainita 
asemapiirroksessa.  
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Muuntamopiirustus: 
 

1. Piirustuksessa on aina nimiö mistä käy ilmi, mitä rakennetaan, minne rakennetaan. 
 

2. Pohjavesialueilla muuntajan alle asennetaan öljynerotuskaukalo, tulee mainita 
muuntamopiirustuksessa.  
 

3. Värit tulee esittää piirustuksessa. 
yleisessä käytössä olleet: seinät: ral 7015 / 7013 / 7011 / 7009 

katto: ral 9005 
 

4. Kaavat voivat asettaa vaatimuksia muuntamon sijainnille, värille sekä pintamateriaaleille.  
 


