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JOHDANTO  

_________________________________________ 

 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 14§ edellyttää, että jokaisessa kunnassa on 

rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen tehtävänä on antaa paikallisista 

oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja 

luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön 

toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset.  
 

Rakennusjärjestyksessä voidaan antaa lisäksi lainsäädäntöä ja muita säännöksiä 

täydentäviä määräyksiä ja ohjeita paikalliseen rakentamiseen.  
 

Rakennusjärjestys toimii myös informatiivisena välineenä rakentamista 

suunnittelevalle. 
  
Rakennusjärjestyksen uusimiselle on tarpeita koko ajan muuttuvien säännösten ja 

velvoitteiden johdosta. Käytännön työssä on myös havaittu joitain muuttamista 

kaipaavia seikkoja, sekä rakennusjärjestykseen tarvittavia lisäyksiä. 

Rakennusjärjestyksen päivitys tarvetta tulee seurata vuosittain.  
 

Rakennusjärjestystä on laadittu yhteistyössä Pöytyän, Tarvasjoen, Marttilan, Kosken  

ja Oripään rakennusvalvonnan viranhaltijoiden kanssa. Valmisteluvaiheessa on 

pyydetty mielipiteitä kunnan muilta hallintokunnilta ja alueelliselta ELY-

keskukselta. Rakennusjärjestyksen valmistelua on ohjannut rakennuslautakunta. 

Tavoitteena on myös yhtenäistää rakentamisen ohjausta lähikuntien kanssa. 

Rakennusjärjestyksen sisältöä on valmisteltu paikalliset olosuhteet huomioiden, 

kuntaliiton ohjeita ja Tart ry:n mallia soveltaen. Rakennusjärjestystä valmisteltaessa 

on soveltuvin osin noudatettu mitä MRL 62§:ssä säädetään vuorovaikutuksesta ja 

MRL 65§:ssä kaavaehdotuksen asettamisesta julkisesti nähtäville. Riittävän kattavan 

vuorovaikutuksen arvioimiseksi on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma.  
 

Rakennusjärjestyksen määräysten suhteesta muihin säädöksiin säädetään 

maankäyttö- ja rakennuslain §14:ssa. 
 

Normaalilla tekstillä on esitetty varsinainen määräys ja määräystä täydentää 

kursiivilla esitetty ohjeteksti, jossa esitetään määräyksen soveltamisesimerkkejä  
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1. Soveltamisala ja viranomaiset  

_________________________________________ 

 

 

1§ SOVELTAMISALA 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä -asetuksessa olevien sekä muiden 

maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten 

lisäksi on Auran kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen 

määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen 

rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 § 4 mom.). 

 

MRL 14§ 

 

 

 

2§  RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 

 
 Auran kunnan rakennusvalvontaviranomaisena toimii teknisen lautakunnan 

lupajaosto. Sen alaisena toimii rakennustarkastaja. 

 

Päätösvallan siirtämisestä rakennustarkastajalle määrätään Auran kunnan 

hallintosäännössä. 

 

Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteista määrätään kunnan 

hyväksymässä lupa-ja valvontamaksujen taksassa. (MRL 145§) 

 

MRL 21§ 
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2. Lupajärjestelmät  

_________________________________________ 

 

3§ RAKENNUSLUPA 

 
Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. (MRL 125§) 

 

Uuden rakennuksen rakentamisen lisäksi rakennuslupa tarvitaan mm: 

- Rakennuksen laajentamiseen. 

- Uudestaan rakentamiseen verrattavaan korjaamiseen. 

- Rakennuksen kerrosalan lisäämiseen (esim. ullakkotilojen ottaminen 

asuinkäyttöön, autokatoksen muuttaminen autotalliksi) 

- Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutokseen (esim. vapaa-ajan 

asunnon muuttaminen pysyväksi asunnoksi) 

- Huoneiston sisällä tapahtuvalle tilojen muutokselle, jos muutoksella on 

vaikutusta terveellisyyteen tai turvallisuuteen; tällaisia muutoksia ovat mm. 

WC:n, pesuhuoneen tai saunan rakentaminen/laajentaminen. 

- Korjaus- ja muutostyöt joilla voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien 

turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Rakennuksen vaippaan tai teknisiin 

järjestelmiin kohdistuviin korjaus- ja muutostöihin, joilla voidaan vaikuttaa 

merkittävästi rakennuksen energiatehokkuuteen. 

 

 

4§ MUIDEN RAKENNUSTEN LUVAN- / ILMOITUKSEN- 

VARAISUUS 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n ja asetuksen 62 ja 63 §:n nojalla määrätään 

toimenpideluvan hakemisesta tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta; mikäli 

toimenpide ei perustu oikeusvaikutteiseen kaavaan. 

 

Mikäli toimenpide sijoittuu suojeltuun rakennukseen/ympäristöön, 

suunnittelutarvealueelle, maisemallisesti arvokkaalle peltoalueelle tai 

pohjavesialueelle; rakennusvalvontaviranomainen päättää tapauskohtaisesti 

käsitelläänkö asia rakennuslupa-asiana. Sivulla 7- 9 olevassa taulukossa esitetyt 

toimenpiteet käsitellään toimenpidelupana vain, mikäli kysymyksessä on 

rakennelma. Rakennelmia ovat esimerkiksi pieni katos, vaja, kasvihuone, maakellari, 

huvimaja, grillikatos, kuivakäymälä, jätesuoja. 

 

Seuraavissa kohdissa esitetyt toimenpiteet käsitellään toimenpidelupana tai 

ilmoituksena vain, mikäli kyseessä on rakennelma. Mikäli rakennelma on tulkittava 

rakennukseksi, käsitellään sitä koskeva lupa-asia rakennuslupana. 

(kuten esim. saunat ja autosuojat). 

 

Toimenpideluvan rajan ylittävät hankkeet edellyttävät rakennuslupaa. 
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Kunnan osa-aluejako:  
 Osa-alue 1: Asemakaava-alue 

 Osa-alue 2: Haja-asutusalue 

 Osa-alue 3: Rantavyöhyke 

 

 TOIMENPIDELUPA ON HAETTAVA   =  X 

 ILMOITUS ON TEHTÄVÄ   =  O 

  EI TARVITA ILMOITUSTA TAI TOIMENPIDELUPAA =   - 

   

 

 

Toimenpide:                                                                                  Asemakaavat Haja-alue Rantavyöhyke 

Kunnan osa-alue 1 2 3 * 

1) Rakennelma (rakentaminen)     

-Vaja, grillikatos, katos, huvimaja  7-15m
2
 O - X 

-Vaja, grillikatos, katos, huvimaja  15 - 25m
2
 X O  

-Vaja, katos 25 - 50m
2
, muu vastaava 

rakennelma, maakellari 
 X  

-Kioski X X X 

-Kuivakäymälä X O X 

-Esiintymislava 15-50m
2
   X X  

-Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmän 

rakentaminen tai muuttaminen 

X X X 

-Uima-allas >10m
3
 O   

-Uima-allas >15m
3
 tai <15m

2
 X O X 

-Pressuhalli 50-120m
2
  X X X 

-Grillikatos, jossa savuhormi ja tulisija X X X 

 

 

Katos on rakennelma, jos vähintään 30 % seinästä on avonaista. 

Rantavyöhykkeellä yli 15 m2 rakennelma edellyttää rakennuslupaa. 

Alle 7 m2:n leikkimökin rakentaminen ei tarvitse ilmoitusta millään alueella. 

Rakennelman alaa ei lasketa kerrosalaan. 

 

 

2) Yleisörakennelma (perustaminen tai rakentaminen)   

-Urheilupaikka, koirapuisto X X X 

-Yleisöteltta tai vastaava(olut-, sirkus-, tms.)  

kun paikalla yli viikon, kokoontumispaikka 

X X X 

Asuntovaunualue (paikat yli 5:lle asuntovaunulle) 

tai vastaava 

X X X 

-Katsomo, urheilupaikka X X X 

-Asiakasterassi  X X  
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3) Liikuteltava laite (pitäminen paikalla)    

- Asuntovaunun tai –laivan tai vastaavan 

pitäminen paikallaan yli 2kk ajan sellaista käyttöä 

varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai 

veneilyyn. 

X O X 

 

4) Erillislaite (rakentaminen)    

- Masto, piippu, valomasto, antenni, 

valaisinpylväs tai torni (yli 15 metriä korkeana) 

X X X 

- Varastosäiliö tai siilo  

(puru, rehu, lietelanta, virtsa, jne.. 2-10m3) 

O - O 

- Varastosäiliö tai siilo  

(vilja, puru, rehu, lietelanta, virtsa, jne.. yli 10m3) 

X X X 

- Nestemäisen tai kaasumaisen aineen 

varastosäiliö (yli 5 m3)  

X X X 

- Puistomuuntaja tai vastaava X X X 

- Vaunukuivuri X X X 

- Tuulivoimala, yksityistä kotitarvekäyttöä 

palveleva, napakorkeus enintään 30m 

X X X 

- Muistomerkit X X X 

- Uuden hormin tai tulisijan rakentaminen X X X 

- Maatalouden kattamaton lantavarasto / 

laakasiilo yli 200m3 tai katettu lantavarasto / 

laakasiilo 50 – 200m3 

X X X 

- Maatalouden kattamaton lantavarasto / 

laakasiilo 50 – 200m3 tai katettu lantavarasto / 

laakasiilo alle 50m3 

X O X 

 

 

Tuulivoimala, jonka napakorkeus on 30 – 60 metriä vaatii rakennusluvan. 

Kokonaiskorkeuden ollessa yli 50 metriä maanpinnasta tulee aina pyytää erillinen 

lausunto pääesikunnalta ja ilmavoimilta koko kunnan alueelta. 

Mikäli tuulivoimalan napakorkeus on yli 60 metriä tai tuulivoimaloita on useampia 

ryhmässä, edellytetään rakennusluvan erityisten edellytysten ratkaisemista, mikäli 

rakentamista ei ole kaavalla ratkaistu. 

Tuulivoimalan napakorkeuden ollessa haja-asutusalueella yli 60 metriä tai 

nimellisteho yli 1 MW, sijoittumisedellytykset tutkitaan melu- ja 

varjostusmallinnusten perusteella tapauskohtaisesti. 

 

5) Vesirajalaite (rakentaminen)    

-suurehko laituri ( yli 1/3  joen leveyteen nähden 

tai yli 20m²) 

- muu vesirajaa olennaisesti muuttava tai siihen 

vaikuttava rakennelma, aallonmurtaja, kanava, 

veneenlaskupaikka tai suurehko pengertäyttö 

X O X 

    



9 

 

6) Säilytys- tai varastointialue (järjestäminen)    

-Suurehko muusta alueesta erotettu varastointi-, 

pysäköinti- tai tällaiseen verrattava alue. (yli 500 

m²) 

X X X 

    

7) Julkisivutoimenpide (rakennuksen)    

- kattomuodon muuttaminen X X X 

- rakennuksen julkisivun olennainen muuttaminen 

(esim. katetun kuistin tai terassin rakentaminen, 

uusi ulko-ovi) 

X X X 

- ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen 

muuttaminen, vesikatteen materiaalin tai värin 

vaihto, katukuvaan vaikuttavan markiisin 

asettaminen, 

X O X 

- parvekelasitus tai terassilasituksen asennus O O O 

    

8) Mainostoimenpide     

- muun kuin maantielain 52 §:ssä säädetyn 

rakennelman, 

tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle 

mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa 

tai ikkunaa peittävän mainoksen 

pysyvä tai pitkäaikainen sijoittaminen 

O - O 

    

9) Aitaaminen (rakentaminen)    

-Rakennettuun ympäristöön liittyvä erottava 

kiinteä aita tai tukimuuri yli 1,2 m.   

Kadunpuoleinen aita tai tukimuuri yli 0,9m 

X O O 

    

10)  Taajamakuvajärjestely    

- meluaidat ja esteet X X X 

- muut kaupunki- tai ympäristökuvaan 

merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat 

järjestelyt ja muutokset 

X X X 

 

 

 

   

11)  Asuin- tai liikehuoneiston yhdistäminen 

tai jakaminen (huoneistojärjestely)  
  

-asuinhuoneiston yhdistäminen ja jakaminen X X X 

 
 

  

12)  Maalämpö    

- Maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun X X X 
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lämpökaivon poraaminen tai 

lämmönkeruuputkiston asentaminen 

    

13)  Taajamakuvaan tai ympäristöön 

merkittävästi vaikuttavan aurinkopaneelin tai 

–keräimen asentaminen tai rakentaminen 

 
  

- Aurinkokeräin /paneli >10m
2
 O O O 

14) Kasvihuone, pergola tai muu vastaava 

rakennelma 15-100 m2.Tätä suuremmat 

rakennusluvalla 

X 
X X 

15) Kevytrakenteinen kasvutunneli, kausihuone 

tai vastaava X 
X X 

 

Enintään 7 m² suuruisen leikkimökin, kasvihuoneen, grillikatoksen tai muun 

vastaavan rakennelman etäisyyden naapurin rajasta tulee olla vähintään 4 m. Jos 

rakennelma halutaan tehdä lähemmäs naapurin raja tulee naapurilta pyytä siihen 

erillinen suostumus. Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupa- 

tai ilmoitusmenettelyä, on rakennettava säädösten ja määräysten mukaisesti ja 

riittävälle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista. Nämä rakennelmat tulee 

sijoittaa vähintään korkeutensa etäisyydelle naapurin rajasta. Niiden on sopeuduttava 

ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa. 

 

Mikäli talousrakennus on lämpöeristetty tai talousrakennukseen tulee tulisija tai 

vesipiste, on talousrakennukseen haettava rakennuslupa. 

 

Moottoriajoneuvosuojan (autotalli tai -katos) rakentaminen vaatii rakennusluvan. 

 

Mainoskylttiä ei saa sijoittaa ilman kunnan antamaa lupaa katu- ja yleiselle alueelle 

edes tilapäisesti. 

 

Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä tarpeellinen selvitys 

toimenpiteen sijainnista, ulkonäöstä, laajuudesta ja laadusta. 

 

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää 

rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien 

oikeusturvan kannalta on tarpeen (MRL 129 § 2 mom.).  

 

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvonta-

viranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt 

luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen (MRL 129 § 2 mom.). 

 

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu yhden vuoden ja saatettu loppuun 

kolmen vuoden kuluessa.  

 

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä ilmoitusmenettelyllä tai ilman 

sitä tehtäväksi sallitun kevyen rakennelman tai pienehkön laitoksen poistettavaksi, 

muutettavaksi tai siirrettäväksi, mikäli se ei täytä terveellisyyden, turvallisuuden ja 

ulkoasun kohtuullisia vaatimuksia, ei sopeudu ympäristöön, aiheuttaa olennaisen 

heikennyksen maisemakuvassa, on uhkana erityisten luonnonarvojen tai 

luontokohteiden säilymiselle, on haitaksi liikenteelle tai jonka käytöstä aiheutuu 

olennaista haittaa naapurille. (MRL 168 §) 
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MRL 126§, MRL 129§ 
 

 

5§ PURKAMISLUPA 

 
Rakennusta tai sen osaa ei saa purkaa ilman lupaa asemakaava-alueella ja alueella 

jossa on voimassa 53§:n mukainen rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. 

 

Ennen vuotta 1994 rakennettujen rakennusten purkamista on kartoitettava, onko 

purettavissa rakennuksissa haitta-aineita kuten asbestia. 

 

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, 

kirjallisesti ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen 

purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus) 

 

Purkutöistä on tehtävä suunnitelma, selvitys jätteen määrästä ja lajittelusta, ja se on 

liitettävä hakemuksen mukaan. 

 

MRL 127§ 

 

 

6§ MAISEMATYÖLUPA 

 
Maisemaa muuttava maanrakennustyötä, puiden kaatamista, tai muuta näihin 

verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus): 

- Asemakaava-alueella 

- Yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään 

- Alueilla, joilla on voimassa 53§:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan 

laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin 

määrätty. 

 

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten 

ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa. 

 

MRL 128§ 
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3. Rakentaminen asemakaava-alueen 

ulkopuolella 

_________________________________________ 

 

 

7§ RAKENNUSPAIKKA 

 

 
Sen lisäksi, mitä rakennuspaikalle asetettavista vähimmäisvaatimuksista on säädetty 

maankäyttö- ja rakennuslain 116 §:ssä, muualla kuin asemakaava-alueella 

rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään: 

 

  Osayleiskaava alueella: 

 

 AO – AP 2000 m
2
  

 Metsä 3000 m
2
   

 Pelto 10 000 m
2
   

 Muulla, kuin osayleiskaava-alueella: 
 

 Metsä 5000 m
2
  

 Pelto 10 000 m
2
  

 

Uudestaan rakentaminen, peruskorjaus ja vähäinen lisärakentaminen saadaan 

suorittaa sen estämättä mitä edellä tässä pykälässä on määrätty, jos rakennuspaikka 

pysyy samana. 

 

Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta alueella, jolla on voimassa rakennuskielto 

asemakaavan laatimista varten. 

 

Rakennuspaikan tulee olla hakijan hallinnassa kokonaisuudessaan. Mikäli 

rakennuspaikan hallinta perustuu vuokraamiseen, on vuokra-aika oltava vähintään 50 

vuotta rakennusluvan myöntämiseksi pysyväksi tarkoitettuun rakennukseen. 

 

 

8§ RAKENTAMISEN MÄÄRÄ 

 
Muulla, kuin asemakaava-alueella sijaitsevalle rakennuspaikalle saa rakentaa 

enintään kaksi erillistä yksiasuntoista asuinrakennusta. 

 

Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä 

talousrakennuksia.  

 

Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enintään 15 % 

rakennuspaikan pinta-alasta, kuitenkin enintään 600 m
2
. 
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Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä on rakennusten tai asuntojen lukumäärästä 

määrätty, rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa 

maatalouskäytössä olevan maatilan talouskeskuksen yhteyteen siihen sopeutuvia 

maatilaa palvelevia rakennuksia. 

 

MRL 116§ 

 

RAKENTAMINEN KELLARIIN TAI ULLAKOLLE 
Asemakaava-alueen ulkopuolella voidaan sallia rakennuksen pääasiallisen 

käyttötarkoituksen mukaisten tilojen sijoittaminen maanpinnan alapuolelle tai 

ullakon tasolle, mikäli se ottaen huomioon rakennus ja sen käyttötarkoitus sekä 

soveltuminen rakennettuun ympäristöön ovat mahdollisia. 

 

9§ SUUNNITTELUTARVEALUE 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, 

jonka käyttöön liittyen on tarpeen tutkia, ovatko rakennusluvan myöntämisen 

edellytykset olemassa ilman maankäytön tarkempaa suunnittelua, teiden, vesijohdon 

tai viemärin alueiden varaamiseksi taikka vapaa-alueiden järjestämiseksi MRL 137§ 

mukaisesti. 

 

Suunnittelutarvealueille rakennettaessa noudatetaan ratkaisuvallan osalta kunnan 

hallintosääntöä.  

 

Kunta ei määrää tällä rakennusjärjestyksellä erillisiä alueitaan 

suunnittelutarvealueiksi, vaan tapauskohtaisesti harkitsee suunnittelutarpeen 

olemassaoloa.  

 

Suunnittelutarvealueeseen sisältyy suoraan lain nojalla alueita, jotka vastaavat 

aiempaa taaja-asutuksen käsitettä. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä 

sovelletaan sellaiseen yksittäiseen rakentamiseen, joka kokonsa tai 

ympäristövaikutustensa vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa 

harkintaa. Tätä sovelletaan rakennuspaikkoihin, joille suunniteltujen 

rakennushankkeiden myötä muodostuu taaja-asutusta (250 metrin säteellä 

suunnitellusta rakennuspaikasta tulisi olemaan rakennuspaikkoja vähintään 3). 

 

Ranta-alueita koskeva suunnittelutarve perustuu MRL 72§:n rantoja koskeviin 

säännöksiin eikä kysymyksessä ole nyt käsiteltävä suunnittelutarvealue.  

 

Tämä määräys on voimassa 10 vuotta rakennusjärjestyksen voimaantulosta. 

  

MRL 16§, MRL 137§ 

 

10§ RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA SOPEUTTAMINEN 

YMPÄRISTÖÖN RANTA-ALUEELLA 

 
Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten 

korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. 
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Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain 

harventaminen on sallittua. 

 

Asuinrakennuksen ja muun rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin 

rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus 

mahdollisuuksien mukaan säilyy. Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden 

keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta tulee kuitenkin, mikäli edellä 

olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 30 metriä ja asunnon alimman 

lattiatason vähintään 2 metriä ylävesirajaa korkeammalla. Ellei ylävesiraja ole 

tiedossa, on alimman lattiatason oltava vähintään 3  metriä keskiveden korkeudesta. 

 

Saunarakennuksen, jonka pohjapinta-ala on enintään 20 m
2
, saa rakentaa edellä 

mainittua metrimäärää lähemmäksi rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä mainitulla 

tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään 10 metriä 

 

Mikäli rantavyöhykkeillä voidaan lain säännösten estämättä sallia rakentaminen, 

rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000 m
2
. Rakennuspaikan 

vesistöön tai vesijättöön rajoittuvan rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 40 

metriä.  

 

Rakennettaessa rantavyöhykkeelle noudatetaan, mitä MRL:ssa, MRA:ssa ja 

rakennusjärjestyksessä on määrätty. 

 

Ranta-alueella rakennuspaikalla saa olla enintään yksi yksiasuntoinen 

yksikerroksinen loma-asunto, jonka kerrosala saa olla enintään 80 m
2
.  

Saunarakennuksen kerrosala saa olla enintään 20 m
2
 ja talousrakennusten yhteensä 

enintään 20 m
2
. 

 

Rantavyöhykkeellä tarkoitetaan noin 100 metrin levyistä maa-alueen kaistaa, joka 

rajoittuu vesistöön. Ranta-alueella tarkoitetaan noin 200 – 300 metrin levyistä 

vesistöön rajoittuvaa maakaistaa riippuen maaston muodoista. Rantavyöhyke 

sisältyy ranta-alueeseen. 

 

Ranta-alueelle rakennettaessa noudatetaan ratkaisuvallan osalta kunnan 

hallintosääntöä. Ranta-alueelle rakentaminen vaatii poikkeusluvan. 

 

Poikkeamispäätös tarvitaan, jos 

1. alueella ei ole kaavaa. Ranta-alueelle rakentaminen edellyttää pääsääntöisesti 

kaavaa. Kaavana voi olla joko rakennuslupaan oikeuttava rantayleiskaava tai 

ranta-asemakaava.  

Ilman poikkeamista voidaan suoraan rakennusluvalla sallia kuitenkin muun 

muassa seuraavat rakennushankkeet: 

- maa- ja metsätaloudessa tai kalataloudessa tarpeellinen rakentaminen 

- olemassa olevan asuinrakennuksen (loma-asunto tai pysyvä asunto) kanssa 

samaan pihapiiriin kuuluva talousrakennus 

- olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen 

(laajennettuna yhteensä enintään 60 m2 tai laajennus enintään 10 % entisestä). 

2. hanke on alueella olevan kaavan vastainen. 

3. lomarakennuksen muuttaminen vakituiseksi asunnoksi on vastoin kaavaa tai 

 alueella ei ole kaavaa. 

 

MRL 72§, MRL 73§ 
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11§ LOMA-ASUNTOJEN MUUTTAMINEN VAKITUISEKSI 

ASUNNOKSI 
Loma-asunto voidaan muuttaa vakituiseksi asunnoksi ranta-alueella, jos 
- rakennuksen sijainti on yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukainen 
- rakennus ja rakennuspaikka täyttävät pysyvälle asumiselle asetetut määräykset 
- alueen luonto- tai maisema-arvot eivät vaarannu 
- vesi-, jätevesi- ja jätehuolto täyttävät asetetut vaatimukset 
- liikenneyhteydet ovat kunnossa vuoden ympäri myös palo- ja pelastustoimen 

pääsylle 
 

Kunnalle aiheutuvat taloudelliset vaikutukset voidaan myös ottaa huomioon 

harkinnassa. Toimenpide vaatii poikkeamisluvan, jos alueella ei ole kaavaa tai jos 

kiinteistöä ei ole jo kaavassa osoitettu pysyvän asunnon paikaksi. 
 

MRL 125§, MRL 171§, MRL 172§ 
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4. Rakennuksen rakentaminen  

_________________________________________ 

 

 

12§ MAISEMA JA LUONNONYMPÄRISTÖ 

 
Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman 

luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. 

 

Maisemallisesti merkittävillä peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa 

mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden 

tuntumaan. 

 

Rakentamisessa on säilytettävä rakennuspaikan luonnonmukaisuus sekä mm. 

säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, luonnon merkittäviä 

kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä kuten siirtolohkareita ja kauniita 

yksittäispuita. 

 

Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen 

korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. 

 

Rakennuspaikka tulee tarvittaessa sopivin istutuksin liittää ympäröivään maisemaan. 

 

Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa 

pihamaasta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin  

saatettava kokonaisuuteen sopivaan asuun. 

 

13§ OLEVA RAKENNUSKANTA 

 
Rakennettaessa olevien rakennusten yhteyteen on rakentamisen sovelluttava 

noudatettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoituksen, 

koon, muodon, ulkomateriaalien, värityksen sekä julkisivun jäsentelyn osalta. 

Rakennuspaikalla rakennusten tulee muodostaa ympäristökuvaltaan sopusuhtainen 

kokonaisuus. 

 
MRL 117§, MRL 118§ 

 

 

14§ RAKENNUKSEN SUUNNITTELU 

 
Asemakaavan yhteydessä annettuja alue- ja korttelikohtaisia suunnitteluohjeita on 

noudatettava. 

 

Täydennysrakentamisessa rakennuksen muoto, kerrosluku, kattokaltevuus, 

ikkunatyypit ja julkisivumateriaalit värityksineen on sovitettava olevaan ympäristöön 

ja sen rakennuskantaan sopiviksi. 
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Asuinpientalon rakennuspaikan kuivatus erityisesti rakennuksen kohdalta tulee 

varmistaa ja maanvaraisten alapohjien täyttömateriaalin ominaisuuksien olla 

sellaiset, ettei kapillaarinen vedennousu maaperästä vaaranna alapohjan 

kosteusteknistä toimivuutta. Tarvittaessa on esitettävä selvitys täyttösoran laadusta 

kapillaarisuutta ajatellen. 

 

RADON 
Suunnittelussa ja rakentamisessa on otettava huomioon maaperän mahdollinen 

radonpitoisuus. Korkean radonpitoisuuden alueilla asuntojen ja työtilojen 

huoneilman radonpitoisuuden alentamiseksi on rakennuksen alapohjarakenteiden ja 

ilmanvaihtolaitteiden suunnitteluun ja toteutukseen kiinnitettävä erityistä huomiota. 
 
 

AUTOKATOKSEN KERROSALA 
Suuremmat kuin kolmelle autolle tarkoitetut autokatokset ja joiden pinta-ala on yli 

60m², lasketaan tontin tai rakennuspaikan rakennusoikeuteen. Sääntöä sovelletaan 

myös muihin vastaaviin katoksiin. 

 

NAAPURIN KUULEMINEN 
Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille, jollei 

ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen 

ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai 

vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti 

on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Mikäli 

luvan hakija ei ole hankkinut rakennuslupahakemuksen liitteeksi naapurien kirjallista 

kuulemista hankkeen johdosta, suoritetaan kuuleminen 

rakennusvalvontaviranomaisen toimesta hakijan kustannuksella.  

 

MRL 116§, MRL 133§, MRA 57§, YTL 44§ 

 

 

 

15§  SIJOITTUMINEN 

 

Rakennuksen etäisyydestä on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 57 

§:ssä. Säännös sisältää minimivaatimuksen naapurin aseman järjestämiseksi. 

Tästä ei voida rakennusjärjestyksellä poiketa. 

 

Rakennusta ei saa asemakaava-alueen ulkopuolella ilman asianomaisen kirjallista 

suostumusta rakentaa viittä (5) metriä lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa 

maata eikä kymmentä (10) metriä lähemmäksi toisen omistamaa rakennusta. 

Asemakaava-alueella etäisyyskysymykset ratkaistaan asemakaavassa. 

Asemakaava-alueella etäisyys rajasta on yleensä 4 metriä, mikäli kaavassa ei 

toisin mainita. 

 

Rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla yhtä suuri kuin 

rakennuksen korkeus kuitenkin vähintään 5 metriä. 
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Palovaarallista rakennusta (esim. savusaunaa) ei saa sijoittaa 15 metriä lähemmäksi 

toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikä 20 metriä lähemmäksi rakennusta, joka 

on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla. 

 

Rakennuksen etäisyyden tiestä valtion teiden varrella tulee olla sellainen, että 

rakennuspaikalle jää riittävästi oleskeluun tarkoitettua piha-aluetta, jonka melutaso ei 

ylitä 55 dBA. Muutoinkin meluhaittojen torjumiseksi tulee noudattaa Tielaitoksen 

suosituksia ja ohjeita. 

 

Maalämmön rakentaminen lämmitysjärjestelmänä vaatii 

rakennusvalvontaviranomaisen luvan. Putkistossa käytettävä lämmönsiirtoaine ei saa 

olla terveydelle tai ympäristölle vaarallista.  

  

 Maalämpökaivon rakentamisessa suositeltavat minimietäisyydet: 

kohde    suositeltu etäisyys 

o - lämpökaivo   20 m  

o - porakaivo   40 m 

o - rengaskaivo   20 m 

o - rakennus   3 m 

o - tontin raja   10 m  

o - jätevedenpuhdistamo  30 m  

o - viemäri ja vesijohto  5 m  

o - kadun reuna   4 m 

 

ETÄISYYDET LIIKENNEALUEISTA 

 

Rakennus on rakennettava vähintään 20 metrin etäisyydelle yleisen tien (maantien) 

ajoradan keskiviivasta (MTL 44§).  

Rakennus on rakennettava yksityistien tiealueen rajasta vähintään 5 metrin 

etäisyydelle tai mikäli tiehoitokunta edellyttää, 12 metrin etäisyydelle ajoradan 

keskiviivasta (Laki yksityisistä teistä 19§). 

 

VNP 993/1992 

 

Etäisyydet eivät koske alueita, joilla on voimassa oleva kaava 

 

 

16§ HYVÄ RAKENTAMISTAPA  

 
Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon kunkin rakennuksen 

ominaispiirteet, eikä korjaaminen saa ilman erityisiä perusteita johtaa tyylillisesti 

alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen. 

Kyläalueilla rakennusten on sovittava kylän ominaiseen rakennustapaan. 

 

Rakennus tulee sijoittaa tontille ottaen huomioon luonnonolosuhteet, ilmansuunnat, 

tieyhteydet ja tekninen huolto. 

 

Rakennustuotteiden on oltava turvallisia ja kestävän kehityksen periaatteiden 

mukaisia eivätkä ne saa aiheuttaa haittaa terveydelle. Rakennustuotteet ovat 

kelpoisia rakentamisessa käytettäväksi silloin, kun ne täyttävät maankäyttö- ja 

rakennuslaissa tai sen nojalla säädetyt, olennaiset tekniset vaatimukset, jotka 

koskevat rakenteiden lujuutta ja vakautta, paloturvallisuutta, terveellisyyttä, 
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käyttöturvallisuutta, esteettömyyttä, meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita sekä 

energiatehokkuutta. 

 

MRL 12§, MRL 117§ 

 

Vanhojen rakennusten korjaustöissä tulee pyrkiä säilyttämään rakennusten 

alkuperäiset yksityiskohdat ja rakennusosat, kuten esimerkiksi ulko-ovet ja ikkunat. 

 

 

 

17§ PIHA-ALUEEN VALAISTUS 

 
Valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovitettava siten, että ne lisäävät 

alueen turvallisuutta eivätkä tarpeettomasti ja haitallisesti häikäise alueen asukkaita, 

alueella liikkuvia tai naapureita. 

 

Rakennuksen julkisivuvalaistuksen tulee tukea rakennuksen luonnetta ja sen 

kaupunkikuvallista merkitystä. Valaisinten on sovelluttava alueen kaupunkikuvaan. 

 

 

18§ YMPÄRISTÖN ESTEETTÖMYYS 

 
Tasa-arvon näkökulmasta rakennusten ja kaupunkiympäristön tulee olla myös niiden 

henkilöiden saavutettavissa, joiden kyky liikkua tai muutoin toimia on rajoittunut. 

Rakennettu ympäristö on esteetön silloin, kun se on kaikkien käyttäjien kannalta 

toimiva, turvallinen ja miellyttävä käyttää. Rakennusvalvontaviranomainen voi antaa 

ohjeita rakentamisen esteettömien yksityiskohtien ratkaisuista. 
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5. Rakennuksen yhdyskuntatekninen 

huolto  

_________________________________________ 

 

 

19§ TALOUSVEDEN RIITTÄVYYS 

 
Pysyvää asumista varten rakennettavaa asuinrakennusta varten tulee järjestää 

määrältään riittävästi ja laadultaan kelvollista talousvettä. 

Kunnan ja haja-asutusalueiden vesilaitosten toiminta-alueella myös asemakaava-

alueiden ulkopuolella tulee pysyvään asumiseen rakennettava asuinrakennus liittää 

vesilaitoksen verkkoon, ellei ympäristönsuojeluviranomainen ole myöntänyt siitä 

vapautusta. 

 

 

20§ JÄTEVESIEN KÄSITTELY 

 
Jätevesijärjestelmän soveltuvuus tulee arvioida kiinteistökohtaisesti. 
  
Viemäriverkoston alue 
Viemäriverkoston alueella (viemärilaitoksen toiminta-alue) oleva kiinteistö on 

liitettävä viemäriverkostoon, ellei kunnan ympäristönsuojeluviranomainen erityisestä 

syystä myönnä vapautusta liittymisvelvollisuudesta 

 

Viemäriverkoston ulkopuoliset alueet 
Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla jätevesijärjestelmän rakentamista tai 

muuttamista varten tulee olla riittävän pätevän henkilön laatima jätevesijärjestelmän 

suunnitelma. Suunnitelma tulee liittää rakentamishanketta koskevaan rakennus- tai 

toimenpidelupahakemukseen. 

 

Jäteveden käsittely tulee tehdä siten, että saavutetaan annettujen säädösten mukaiset 

puhdistusvaatimukset. Käsittelyjärjestelmänä voi olla esim. umpisäiliö, maahan 

imeyttämö, maasuodattamo tai pienpuhdistamo.   

 

Vesikäymäläjätevesiä ja pesuvesiä sisältävä talousjätevesi voidaan käsitellä esim. 

johtamalla se 3-osastoisen saostussäiliön kautta maahan imeyttämöön tai 

maasuodattamoon. Jäteveden purkupaikan etäisyys vesistöön tulee olla vähintään 30 

metriä.  

 

Pelkkiä pesujätevesiä sisältävä talousjätevesi voidaan käsitellä esim. johtamalla se 

riittävän saostussäiliön kautta maahan imeyttämöön tai maasuodattamoon. Jäteveden 

purkupaikan etäisyys vesistöön tulee olla vähintään 15 metriä.  

 

Purkupaikan etäisyyden vesistöstä tulee kuitenkin rakennuspaikan olosuhteet 

huomioiden aina olla riittävä, ettei pilaantumisriskiä tule. 
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Pohjavesialueilla, lähteitten lähistöllä tai vedenottamoiden suoja-alueilla 

vesikäymäläjätevettä ei saa imeyttää tai johtaa maahan. Mikäli pohjaveden 

pilaantumisvaaraa ei synny, voidaan vaatimuksesta poiketa 

ympäristösuojeluviranomaisen suostumuksella. 

 

Vähäinen harmaa jätevesi voidaan johtaa maahan, mikäli pohjaveden 

pilaantumisvaaraa ei aiheudu. 

 

Vesikäymälää ei saa asentaa paikkaan, jonne ei ole jätevesilietteen tyhjennystä/ 

kuljetusta varten tarvittavan ajoneuvon käyttöön soveltuvaa tieyhteyttä. 

 

Sadevesiä, hulevesiä tai perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesijärjestelmään 

ennen jätevesien käsittelyä.  

  

 

21§ POHJAVESI 

Erityismääräyksiä tärkeille pohjavesialueille 

Tärkeillä pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden 

säiliöt ja varastot tulee sijoittaa maan päälle ja varustaa suoja-altaalla.  

 

Tärkeillä pohjavesialueilla piha- ja paikoitusalueiden pintavedet ja salaojavedet on 

johdettava siten, että niistä ei aiheudu haittaa. Tätä varten tulee olla soveltuvat 

laitteistot ja mahdollisesti tarvittavat luvat. 

 

Pohjavesialueilla tapahtuvassa rakentamisessa tulee varmistua, etteivät pohjaveden 

korkeusasema eikä laatu pysyvästi muutu ja pohjaveden tila voidaan turvata myös 

rakennuksen käytön aikana. 

 

Rakennuslupahakemukseen on tarvittaessa liitettävä selvitys rakentamisen 

vaikutuksista pohjaveden laatuun ja pohjavesipinnan tasoon sekä pohjaveden 

tarkkailuohjelma. Maan kaivussa pohjaveden ylimmän luonnollisen pinnan ja 

maanpinnan välille on jätettävä riittävä suojakerros. 

 

Täyttöjä tehtäessä täyttömaa-ainesten on oltava laadultaan täyttöön soveltuvia maa-

aineksia. 

 

Maalämpöjärjestelmien rakentaminen on kiellettyä pohjavesialueella. 
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6. Pihamaan rakentaminen  

_________________________________________ 

 

 

22§ RAKENNUSPAIKAN KUIVANAPITO 

 
Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittävään syvyyteen. Sade- ja 

sulamisvesien haitaton johtaminen on järjestettävä. Pinta- ja kuivatusvesiä ei saa 

johtaa jätevesiviemäriin. 

    

Kattovesiä ei uudisrakentamisessa saa ohjata katu- tai muulle yleiselle alueelle. 

Kiinteistöjen julkisivujen korjaustöiden yhteydessä katto- ja hulevedet tulee ohjata 

hulevesijärjestelmään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella. 

 

Lumen varastoinnille on varattava riittävästi tilaa.  Lumet on tarvittaessa kuljetettava 

lumen keräyspaikkoihin, jotta vältytään sulamisvesien aiheuttamilta ongelmilta ja 

vaurioilta. 

 

Kadulle johtavaan liittymään on rakennettava riittävän iso rumpuputki. 

 

23§ PIHAMAAN KORKEUSASEMA 

 
Pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua ympäristön korkeusasemiin. Uudis- ja 

lisärakentamisen yhteydessä pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa siten, että 

pihamaan korkeusasema sopeutuu luontevasti naapurin, kadun ja muiden 

ympäröivien alueiden korkeusasemaan. 

 

Uudis- ja lisärakentamisen yhteydessä pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa niin, 

ettei rakentamisella lisätä pinta- ja sadevesien valumista tontin rajan yli naapurin 

puolelle. 

 

Rakennuksen 1 krs:n lattian korkeusaseman tulee olla vähintään 50cm viereisen 

kadun keskiviivan yläpuolella ellei rakennustapaohjeilla muuta määrätä. Asuin- ja 

työtilojen lattiataso on rakennettava yleensä vähintään 30cm ympäröivää maanpintaa 

korkeammalle. Suunnittelussa tulee huomioida esteettömyys. 

 

ISTUTUKSET 
Puita ja pensaita istutettaessa on otettava huomioon niiden koko täysikasvuisena. 

Naapurin puolelle ulottuvat oksat on naapurilla oikeus poistaa, mikäli hän huolehtii 

roskien hävittämisestä. 
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24§ LIIKENNEJÄRJESTELYT 

 
Tontille tai rakennuspaikalle saa rakentaa yhden ajoneuvoliittymän. Erityisestä 

syystä voidaan sallia useamman liittymän rakentaminen. Suurin sallittu 

liittymäleveys asuintonteilla on 5 metriä tai teollisuus- ja liiketonteilla 8 metriä. 

Liittymästä on oltava riittävä, esteetön näkemäalue kumpaankin suuntaan. 

 

Rakennuspaikan liikennejärjestelyt on suunniteltava niin, etteivät ne aiheuta vaaraa 

tai haittaa asukkaille tai ympäristölle. Rakennuspaikka on suunniteltava siten, että 

auton kääntäminen piha-alueella on mahdollista. 

 

Uusi liittymä maantiehen tai liittymän käyttötarkoituksen muutos edellyttävät 

liittymäluvan saamista ELY-keskukselta. 

 

Asemapiirroksessa on osoitettava riittävä määrä ajoneuvojen pysäköinti- ja 

säilytyspaikkoja.  

 

Pelastuslaitoksen nostokalustolla tulee olla vapaa pääsy 3-kerroksisen ja sitä 

korkeamman rakennuksen viereen siten, että pelastustoimenpiteet on mahdollista 

suorittaa. 

 

Pelastustie on merkittävä kyltillä. Tontin ja muun rakennuspaikan pelastustie on 

pidettävä vapaana ja ajokelpoisena myös talviaikaan (Pelastuslaki 11 §). 

Rakennuslupaa haettaessa on asemapiirroksessa esitettävä tontin ja muun 

rakennuspaikan riittävät ja ohjeiden mukaiset pelastustiet. 

 

25§ MAANALAISET JOHDOT JA RAKENTEET 

 
Rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä käytössä olevat maanalaiset johdot ja 

rakenteet on suunnittelun yhteydessä selvitettävä ja rakennuksen valmistuttua 

esitettävä asemapiirustuksessa. 

 

26§ LEIKKI-JA OLESKELUALUEET, AUTOPAIKAT, LUMEN 

KASAUS 

 
Piha-alueen järjestelyt, leikki- ja oleskelualueet, autopaikat, jätehuolto, lumen kasaus 

yms. esitetään asemapiirustuksessa. Niitä koskevat mitoitus- ym. määräykset on 

otettava huomioon. Tarvittaessa on osoitettava tilat myös polkupyörille. 

 

MRL 135§, MRL 136§, MRL 155-157§, MRL 161§, MRL 165§, MRL 167§, 

MRA 83-84§, NaapSL 8§ 

 

 

27§ AITAAMINEN 

 
Kiinteän aidan (yli 1.2m korkea) rakentaminen on luvan varainen toimenpide. 

Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys aidan sijainnista ja muodosta. 
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Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua 

ympäristöön. Aita on joko rakenteellinen aita; materiaaleina puu, tiili, betoni yms. tai 

kasvillisuudesta muodostuva aita; esim. havu- tai lehtipensasaita tai kadun 

reunusmuuri. Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan 

soveltua ympäristöönsä. Aita ei saa aiheuttaa vaaraa liikenteelle näkyvyyttä 

rajoittamalla. 

 

Aita ei saa tuottaa tarpeettomasti haittaa naapurikiinteistölle, mm. ylikorkeat istutetut 

aidat tonttien rajalla, eikä katualueen kunnossapidolle. Tontin aitaamisessa on 

huolehdittava pelastustoiminnan tarvitsemista tilajärjestelyistä. Istutetun aidan 

korkeus saa olla enintään 3m. 

 

Katua tai muuta yleistä aluetta vasten oleva kiinteä aita on tehtävä kokonaan 

perustuksineen tontin/rakennuspaikan puolelle. Myös istutettava aita tulee istuttaa 

siten, että se täysikasvuisenakin sopii kasvamaan tontin puolella. 

 

Katua tai muuta yleistä aluetta vastassa oleva kiinteä aita on tehtävä kokonaan tontin 

tai rakennuspaikan puolelle. Aita on tehtävä niin, ettei siitä aiheudu haittaa 

liikenteelle. 

 

Aidan, joka ei ole naapuritontin tai -rakennuspaikan rajalla tekee ja pitää kunnossa 

tontin tai rakennuspaikan haltija (etäisyys rajasta vähintään 0,5m). 

 

Tonttien tai rakennuspaikkojen välisen aidan tekemiseen ja kunnossapitämiseen ovat 

kummankin tontin tai rakennuspaikan haltijat velvolliset osallistumaan puoleksi 

kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen jakamiseen ole erityistä syytä. Mikäli 

asiasta ei sovita, siitä päättää rakennusvalvontaviranomainen. Jos aita rakennetaan 

rajalle, siitä on aina sovittava kirjallisesti naapurikiinteistön omistajan kanssa. Mikäli 

rajalla on avo-oja, tulee aita sijoittaa siten, että sekä avo-oja että aita voidaan pitää 

kunnossa. 

 

Tontille tai rakennuspaikalle rakennettava aita, ellei sitä sijoiteta rajalle, tulee 

sijoittaa siten, että se on piha-alueiden järjestelyjen kannalta tarkoituksenmukainen ja 

huollettavissa. 

 
MRA 62§, MRA 82§ 
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7. Rakennetun ympäristön huolto  

_________________________________________ 

 

 

28§ YMPÄRISTÖN HOITO 

 
Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä 

ja siistissä kunnossa (MRL 167 § 1 mom.). 

 

Kiinteistön puiden kaataminen ja niiden kunnon valvonta 
Kiinteistön haltijan on valvottava kiinteistönsä puiden kuntoa ja ryhdyttävä 

tarpeellisiin toimenpiteisiin ympäristölleen vaarallisen puun poistamiseksi. Puun 

kaataminen asemakaava-alueella edellyttää rakennusvalvonnalta saatua lupaa. 

 

Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai 

jätesäiliöiden tai -katosten ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai 

rakennettava aita. 

 

Asemakaava-alueilla rakennuspaikkaa ei saa käyttää ympäristöä rumentavaan 

varastointiin eikä muuhun asemakaavan käyttötarkoituksesta poikkeavaan 

ympäristöhäiriötä aiheuttavaan toimintaan. 

 

Töhryt rakennuksen julkisivuista tulee poistaa niin pian kuin se teknisesti on 

mahdollista. 

 

29§ YMPÄRISTÖN VALVONTA 

 
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa 

tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia 

päättäminään ajankohtina. 

 

Katselmuksen ajankohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistönomistajille ja -

haltijoille lupajaoston päättämällä tavalla. 

 

 
MRL 167§, MRL 169§, MRL 170§ 

 

 

30§ TYÖAJONEUVOJEN JA LAITTEIDEN SÄILYTTÄMINEN 

ASUINKIINTEISTÖLLÄ 

 
Asumista varten tarkoitetulla rakennuspaikalla ei saa säilyttää sellaisia 

työajoneuvoja, työkoneita, laitteita tai tavaroita, joiden säilyttäminen ei perustu 

rakennuspaikan vahvistettuun pihamaajärjestelyyn tai rakennusvalvontaviranomaisen 

muuhun hyväksyntään. Erityisesti työajoneuvojen ja työkoneiden naapureita 
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häiritsevä käyttö ilta-, yö- ja aamuaikoina ei ole sallittua. Käytöstä poistettujen 

ajoneuvojen pitkäaikainen varastointi rakennuspaikalla ei ole sallittua. 

 

31§ JÄTEHUOLTO JA VARASTOTILAT 

 
Lupahakemuksessa tulee osoittaa rakennuspaikalle rakennettavien rakennusten 

kokoon ja käyttötarkoitukseen suhteutetut, riittävät tilat jätehuollon ja varastoinnin 

järjestämiseen. Tilojen mitoituksessa ja sijoituksessa on otettava huomioon jätteiden 

lajittelun ja kuljetuksen edellyttämät vaatimukset. Jätehuollon järjestämisestä on 

lisäksi määrätty ((kaupungin)) jätehuoltomääräyksissä. Jätteiden keräysvälineet ja 

kompostit on sijoitettava siten, etteivät ne aiheuta haittaa kiinteistön asukkaille tai 

naapureille. Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai 

jätesäiliöiden tai -katosten ympärille on istutettava näkösuoja tai rakennettava aita. 

 

Rakennuksesta tai rajasta alle 8 metrin etäisyydelle sijoitettu jätekatos ja -suoja 

edellyttävät riittävää palo-osastointia. Jätekatoksia ja -suojia rakennettaessa on 

kiinnitettävä erityistä huomiota paloturvallisuuteen, siisteyteen ja hygieniaan. 

 

Varastointitiloja on rakennettava asuntoa kohti omakotitalossa/pientalossa vähintään 

10 m2 ja rivitalossa vähintään 7 m2 ellei asemakaavassa ole toisin määrätty. 

 

Kaikkien rakennuspaikkojen on liityttävä järjestettyyn jätehuoltoon. 

 

 

 

32§ PILAANTUNEEN MAAPERÄN HAITALLISTEN 

YHDISTEIDEN HUOMIOON OTTAMINEN RAKENTAMISESSA 

 
Jos tontin (tai ympäröivän alueen) maaperä on pilaantunut tai sen epäillään 

pilaantuneen, maaperän tila on selvitettävä ja puhdistustarve arvioitava. Tarvittaessa 

maaperä on puhdistettava ennen rakentamiseen ryhtymistä. Jos rakennustyön aikana 

maaperässä havaitaan haitallisia yhdisteitä, siitä on ilmoitettava viipymättä 

Ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

 

 

33§ LUMEN VARASTOINTI 

 
Lumen varastoinnin tulee tapahtua ensisijaisesti omalla tontilla. Tontin käytön 

suunnittelussa on varattava riittävästi tilaa lumen varastointia varten ja osoitettava 

säilytyspaikat asemapiirroksessa. Lumi tulee varastoida siten, ettei varastoinnista 

aiheudu vaaraa tai haittaa. 
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8. Erinäisiä määräyksiä  

_________________________________________ 

 

 

 

34§ OSOITEMERKINTÄ  

 
Uusien rakennuspaikkojen osoitemerkinnät määrää rakennusvalvontaviranomainen 

rakennusluvan käsittelyn yhteydessä. 

 

Osoitenumerointi on kiinnitettävä tontin tieliittymän puoleiselle sivulle. 

Rakennukseen on asetettava kadulta tai muulta liikenneväylältä näkyvään paikkaan 

vähintään 100 mm korkea osoitenumero. Jos tontilla on useita asuinrakennuksia, 

osoitenumero on kiinnitettävä jokaiseen. Asemakaava-alueella osoitenumero ja -

kirjaimet on valaistava. Osoitenumerointi tulee olla paikoillaan viimeistään 

rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa. 

 

Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikenneväylään tai tontin sisäiseen 

liikennealueeseen taikka sen välittömään läheisyyteen, osoitenumero tai sen 

osoittava ohjaus on sijoitettava kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän. 

Osoitenumerokyltissä tulee olla valoa heijastava pinnoite. 

 

Osoitenumeroinnin on oltava toteutettuna viimeistään rakennuksen 

käyttöönottotarkastuksessa tai lopputarkastuksessa. 

 

35§ ELÄINTENPITO 

 
Ammattimaisessa tai muutoin laajamittaisessa seura-, harrastus- tai hyötyeläinten 

pidossa tulee kiinteistön koon olla riittävä ja paikan muutoinkin tarkoitukseen 

sopiva.  

 

Ulkotarhan, ratsastuskentän tai laitumen etäisyys naapurikiinteistön asuin- tai 

lomarakennukseen tai pihapiiriin tulee olla riittävä, jotta toiminnasta ei aiheudu 

kohtuutonta haittaa naapurille. Uusia ulkotarhoja, ratsastuskenttiä tai laitumia 

perustettaessa tulee ottaa huomioon seuraavat suositellut vähimmäisetäisyydet 

naapurikiinteistön asuin- tai lomarakennuksen pihapiiriin:  

- hevosten, nautaeläinten tai muiden suurten kotieläinten ulkotarha 50 m 

- ratsastuskenttä 20 m 

- laidun tai yli viiden koiran ulkotarha 10 m 

- asemakaava-alueella yli kahden koiran ulkotarha 4 m 

 

Määräykset ulkotarhojen ja jaloittelualueiden sijoittamisesta on kunnan 

ympäristönsuojelumääräyksissä.  
 

36 § TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN 

 
Erilaisten tapahtumien järjestämistä varten voidaan julkiseen kaupunkitilaan 

pystyttää vähäisiä siirrettäviä rakennuksia ja rakennelmia ilman 
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rakennusvalvontaviranomaisen lupaa niin, että ne ovat pystytettyinä paikallaan ja 

käytössä korkeintaan kaksi viikkoa. Tapahtumien järjestämisellä tulee olla 

maanomistajan lupa sekä muut toimintaan mahdollisesti tarvittavat luvat.  

 

Tapahtumia järjestettäessä on huolehdittava riittävistä käymälä- ja 

jätehuoltojärjestelyistä, häiritsevän melun ennalta ehkäisystä ja paikan siistimisestä 

tapahtuman aikana ja sen jälkeen. Tapahtuman järjestäjän tulee huolehtia tapahtuman 

johdosta vaurioituneen tai likaantuneen alueen kunnostuksesta ja siistimisestä 

välittömästi. 

 

 

37§ RAKENNUSPAIKALLA TIEDOTTAMINEN 

 
Rakentamiseen ryhtyvän velvollisuus on tiedottaa rakennushankkeen vireilläolosta 

rakennuspaikalla. Rakennuspaikalle tulee pystyttää selkeä kyltti. 

Rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä on, että hankkeesta on tiedotettu kaikille 

lähinaapureille, silloin kun rakennushanke on asuinrakennus tai teollisuushalli, jossa 

työskennellään päivittäin tai muutoin merkittävä rakennushanke tai maatilan varasto-

konehalli. 

 

38§ KASVILLISUUDEN SUOJAAMINEN 

 
Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat tulee suojata 

työmaa-aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää 

lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai rakennustyötä valvottaessa rakentajaa 

laatimaan tarvittavan suojaussuunnitelman. 

 

39§ KULTTUURIYMPÄRISTÖARVOJEN VAALIMINEN 

 
Rakennettaessa valtakunnallisesti, maakunnallisesti tai paikallisesti arvokkaisiin 

rakennettuihin kulttuuriympäristöihin ja maisema-alueille, tulee rakentamisen 

vaikutukset maisemaan ja olevaan rakennuskantaan selvittää erityisen huolellisesti 

sekä kiinnittää erityistä huomiota ympäristön ominaispiirteiden säilyttämiseen ja 

tukemiseen.  

 

KIINTEÄT MUINAISJÄÄNNÖKSET 

Kiinteät muinaisjäännökset ovat muinaismuistolain (295/63) rauhoittamia. 

Ilman lain nojalla annettua kajoamislupaa on kiinteän muinaisjäännöksen 

kaivaminen, peittäminen, muuttaminen, vahingoittaminen, poistaminen tai muu 

siihen kajoaminen kielletty. Ennen rakentamiseen tai kaivutyöhön ryhtymistä sekä 

niiden aikana tulee toimia museoviranomaisen määrittelemällä tavalla. Muut 

kulttuuriperintökohteet tulee suojella maankäyttö- ja rakennuslain keinoin ja 

neuvotella niitä koskevista suunnitelmista museoviranomaisen kanssa.  
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9. Voimaantulo  

_________________________________________ 

 

 

40§ MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN 

 
Tämän rakennusjärjestyksen määräysten noudattamista valvoo Auran 

kunnan teknisen lautakunnan lupajaosto ja sen alainen viranhaltija 

(rakennustarkastaja) 

 

Rakennusvalvontaviranomainen voi poiketa tämän rakennusjärjestyksen 

määräyksestä, jollei se merkitse määräyksen tavoitteen olennaista syrjäyttämistä. 

 

Kun poiketaan rakennuspaikan vähimmäiskokoa, rakentamisen määrää tai 

etäisyyksiä koskevista määräyksistä rannoilla, lupa voidaan myöntää, mikäli 

rakentaminen ei vaikeuta kaavoitusta. Asian ratkaisemiseksi on haettava 

poikkeuslupa kunnanhallitukselta. 

 

Rakennusjärjestyksen säännösten rikkomisesta on voimassa mitä maankäyttö- ja 

rakennuslaki määrää. 

 

MRL 171, MRL 172§, MRL 175§, MRL 182§ - 186§ 

 

 

41§ VOIMAANTULO 

 
 Tämä rakennusjärjestys kumoaa Auran kunnan 1.6.2007 voimaan tulleen 

 rakennusjärjestyksen.  

 

 Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan, kun kunnanvaltuuston hyväksymispäätös  on 

 saanut lainvoiman ja siitä on asianmukaisesti kuulutettu. 

 


