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HIRVENSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 
 
 
 
1.  SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 
 
1.1 SOVELTAMISALA 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa olevien sekä muiden maan 
käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräysten lisäksi on 
Hirvensalmen kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määrä-
yksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai ympäris-
töministeriön asetuksissa ei ole asiasta toisin määrätty (MRL 14 §). 
 
Hirvensalmen kunnan tavoitteena on rakentamisen ohjauksellaan luoda 
toimiva, viihtyisä ja turvallinen elinkeino-, asumis- ja vapaa-ajan ympäristö, 
sekä omalta osaltaan ohjata ja valvoa laadukkaan rakennetun ympäristön 
hoitoa ja ylläpitämistä.  
 
Rakentaminen muuttaa ympäristöään pysyvästi. Tällöin paikan valinnassa 
ja rakennussuunnittelussa, rakentamisprosessissa ja kiinteistönhoidossa ta-
voitteena on myönteinen muutos ja hyvä laatu. Näitä arvioitaessa tarkastel-
laan tarkoituksenmukaisuutta, toimivuutta, terveellisyyttä, turvallisuutta, eko-
logisuutta, toteutuskelpoisuutta, taloudellisuutta, energiatehokkuutta, tasa-
arvoisuutta ja kauneutta. 
 
Rakentamisen keskeiset lähtökohdat esitetään asema- ja yleiskaavojen 
kaavamääräyksissä, joihin on saatettu liittää tarkempia rakentamistapaohjei-
ta. Rakennusjärjestyksen määräykset täydentävät asema- ja yleiskaavoja ja 
antavat tasapuoliset ratkaisuperusteet kaavoittamattomien haja-
asutusalueiden rakentamisen määrälle ja tavalle. 

 
 
1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on rakennuslautakunta (MRL 21 
§). Päätösvallan siirtämisestä sekä teknisen- että rakennuslautakunnan ja 
sen alaisen henkilöstön tehtävistä määrätään hallintosäännössä. 
 
Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien maksuperusteista määrätään 
kunnan hyväksymässä rakennusvalvontataksassa (MRL 145 §). 
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1.3 MÄÄRITELMÄT 
 
Lyhenteet 
MRL = maankäyttö- ja rakennuslaki 
MRA = maankäyttö- ja rakennusasetus 

 
Rakennuspaikka 
Tässä rakennusjärjestyksessä käytetään nimitystä rakennuspaikka sekä 
asemakaavan mukaisesta tontista, että tilan, määräalan tai muun vastaa-
van maa-alueen muodostamasta rakennuspaikasta. 
 
Kerros 
Rakennuksen kerros on kokonaan tai pääosin maanpinnan yläpuolella, 
kellarikerros kokonaan tai pääosin maanpinnan alapuolella ja ullakko pää-
osin julkisivun ja vesikaton leikkauslinja ylempänä kerroksen yläpuolella. 
 
Kerrosala (kem2) 
Rakennuksen kerrosalaan luetaan rakennuksen kerrosten alat ulkoseinien 
ulkopinnan mukaan laskettuina ja se kellarikerroksen tai ullakon ala, johon 
sijoitetaan ja voidaan tilojen ominaisuuksista päätellen sijoittaa rakennuk-
sen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Alle 160 cm korkuisia 
tiloja ei lasketa kerrosalaan. Rakennuksen kerrosalaa koskevat määräyk-
set koskevat myös talousrakennuksia ja vastaavia rakennuksia riippumatta 
siitä, onko niissä lämmitystä / lämmöneristystä. Mikäli ulkoseinän paksuus 
ylittää 250 mm tai huoneistoa rajaavan väliseinän paksuus on enemmän 
kuin 200 mm, saa rakennuksen kerrosala ylittää muutoin rakennettavaksi 
sallitun kerrosalan tästä aiheutuvan pinta-alan verran. Rakennuksen ra-
kennettavaksi sallitun kerrosalan saa ylittää myös väestönsuojan tai talo-
teknisten järjestelmien edellyttämän kuilun, hormin tai yleisiin tiloihin avau-
tuvan teknisen tilan rakentamiseen tarvittavan pinta-alan verran (MRL 115 
§). 
 
Kokonaisala 
Kokonaisala kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Kokonaisalaan lasketaan 
yhteen kaikkien kerrosten, kellareiden ja lämpöeristettyjen ullakoiden pinta-
ala ulkomitoin käyttötarkoituksesta riippumatta. Mukaan ei lasketa parvek-
keita, katoksia eikä 160 cm matalampia tiloja. 
 
Pohjapinta-ala 
Rakennuksen pohjapinta-alaan lasketaan rakennuksen katetun osan peit-
tämä maa-ala. Katettuun osaan ei lasketa pilari-palkkilinjan tai seinän ul-
kopuolista pituudeltaan tavanomaista räystäsrakennetta. 
 
Tilavuus 
On tila, jota rajoittavat ulkoseinien ulkopinnat, alapohjan alapinta ja yläpoh-
jan yläpinta. 
 
Aitta 
Aitta on majoituskäyttöön tarkoitettu tulisijaton, pohjaratkaisultaan ja jul-
kisivuaukoitukseltaan päärakennuksen talousrakennukseksi tarkoitettu ra-
kennus. 
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Vierasmaja 
Vierasmaja on majoituskäyttöön tarkoitettu yksikerroksinen talousraken-
nus, tarvittaessa tulisijalla sekä peseytymistilalla varustettu rakennus, joka 
kuuluu samaan pihapiiriin päärakennuksen kanssa. Rakennuksen ker-
rosala saa korkeintaan olla 40 kem2. Vierasmajassa sallitaan enintään 
1600 mm korkuinen parvi sekä katettu terassi. Rakennuksen kokonaisala 
saa olla enintään 50 m2. Rakennuspaikalla sallitaan enintään yksi vieras-
maja. 
 
Katos 
Katos on rakennelma, rakennus tai rakennuksen osa, jonka seinien pinta-
alasta on avoinna vähintään 30%. 
 
Suurehko laituri 
Suurehkon laiturin katsotaan olevan raskastekoinen yli 15 metriä pitkä tai 
kansipinta-alaltaan yli 30 m2 kokoinen, vesistöön kiinteästi asennettu laitu-
ri. 
 
Leikkimökki 
Lasten leikkeihin tarkoitettu kevytrakenteinen rakennus, jolla ei ole kiinteitä 
perustuksia. 
 
Parvi 
Parvi on huoneeseen kuuluva varsinaista lattiaa korkeammalla oleva avoin 
tila, jonka alle yleensä jää tilaa. Käynti parvelle tapahtuu sisätiloista. 
 
Pihapiiri 
Pihapiiri on rakennuspaikkaan kuuluva alue, jossa rakennukset muodosta-
vat yhden toiminnallisen kokonaisuuden ja jota ei voi jakaa eri kiinteistöiksi 
tai niiden osiksi. 
 
Venekatos/-vaja 
Yksiosastoinen rakennus, jossa saa säilyttää veneilyyn ja kalastukseen 
tarkoitettuja välineitä. 
 
 

 
2. LUPAJÄRJESTELMÄT 
 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on esitetty rakentamisen ja muiden toimen-
piteiden luvanvaraisuus: 
 
 Rakennuslupa  
 Toimenpidelupa  
 Rakennuksen purkamislupa ja -ilmoitus  
 Maisematyölupa 

 
Rakennuslupa tarvitaan rakennuksen rakentamiseen, korjaus- ja muutos-
työhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen 
laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen, raken-
nuksen tai osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen ja muuhun 
työhön, jolla voi ilmeisesti olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvalli-
suuteen tai terveydellisiin oloihin. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen 
rakennuksen vaippaan tai teknisiin järjestelmiin kohdistuvaan korjaus- ja 
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muutostyöhön, jolla voidaan vaikuttaa merkittävästi rakennuksen energia-
tehokkuuteen niin kuin maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetään. Korjaus-
rakentaminen, joka kohdistuu merkittävien terveyshaittojen poistamiseen, 
edellyttää rakennuslupamenettelyä. 
 
Ilmoitusmenettelyä voidaan soveltaa merkitykseltään ja vaikutukseltaan 
vähäiseen rakentamiseen rakennus- tai toimenpideluvan asemesta. Nämä 
hankkeet on esitetty kohdassa 2.1. ja 2.2 

 
 
2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN-/ILMOITUKSENVARAISUUS 

Lupamenettelyn asemesta maanviljelystilaan kuuluvan ja maatalouden 
harjoittamisen kannalta tarpeellisen, pienehkön, enintään 100 ke-m²:n suu-
ruisen muun lämmittämättömän talousrakennuksen kuin saunarakennuk-
sen rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitus-
menettelyä (MRA 61 §). 
 
Lupamenettelyn asemesta jo olevaan rakennuspaikkaan kuuluvan pieneh-
kön, enintään 30 kem²:n suuruisen muun talousrakennuksen kuin vieras-
majan ja saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-, rantayleiskaa-
va- ja ranta-alueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä (MRA 61 
§). 
 
Lupaa tai ilmoitusta ei tarvita enintään 10 m2  suuruisen vajan, kasvihuo-
neen, grillikatoksen tai muun vastaavan rakentamiseen. Tällaisten raken-
nusten, rakenteiden ja laitteiden, jotka eivät edellytä lupa- tai ilmoitusme-
nettelyä, on kuitenkin rakennettava säännösten mukaiselle etäisyydelle 
naapurin rajasta, rannasta ja rakennuksista, ja niiden on sopeuduttava 
ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa. 
 
Lisäksi hankkeeseen ryhtyvän on itse huolehdittava ilmoituksenvaraisten 
valmiiden rakennusten ilmoittaminen verottajalle laajuus-, varustus- ja liit-
tymätietoineen kiinteistön kiinteistöveroilmoituksessa. 
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2.2 TOIMENPITEEN LUVAN-/ILMOITUKSENVARAISUUS 

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n ja asetuksen 61 §:n nojalla  
määrätään toimenpideluvan tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta kunnan 
eri osa-alueilla seuraavasti: 
 
 

Vapautettu                                  – 
Toimenpideilmoitus tehtävä     I 
Toimenpidelupa haettava         T 
Raja-arvot ylittävät käsitellään rakennuslupana 
Rakennelmat, jotka on vapautettu lupamenettelyistä on rakennettava rakennusalalle ja 
määräysten ja sallitun rakennusoikeuden mukaisesti. 
 

 
Toimenpide 

 
Osa-alue 

Asema- 
kaava-alue 

Ranta-
asema- 
kaava-, ran-
tayleiskaa-
va- ja ranta-
alueet 

yleiskaava-
alueet ja 
muut kuin 
ranta-alueet 
 

Muu alue 

 

 
1. Rakennelma 

- aitta < 15 kem2  
          > 15 kem2 
- Vierasmaja < 25 kem2 

I 
T 
T 

I 
T 
T 

I 
T 
T 

I 
T 
T 

- katos < 10 m2 
            10-15 m2 
            > 15 m2 

- 
I 
T 

- 
I 
T 

- 
I 
I 

- 
I 
I 

- vaja < 10 kem2 
          10-15 kem2 
          > 15 kem2 

- 
I 
T 

- 
I 
T 

- 
I 
I 

- 
I 
I 

- kioski T T T T 

- käymälä < 10 kem2 
                 10-15 kem2 
                 > 15 kem2 
(ei viemäröity) 

Ei  
mahdollinen 

- 
I 
T 

- 
I 
T 

- 
I 
T 

- esiintymislava T T T T 

- grillikatos < 10 m2 
   tms.        10-15 m2 
                  > 15 m2 

- 
I 
T 

- 
I 
T 

- 
I 
I 

- 
I 
I 

 

 
2. Yleisörakennelma 

- urheilupaikka I I I I 

- kokoontumispaikka I I I I 

- asuntovaunu tai  
   vastaava 

T T T T 

- katsomo T T T T 

- yleisöteltta tai vastaava  
paikallaan yli 2 viikkoa 

T I I I 
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Toimenpide 

 
Osa-alue 

Asema- 
kaava-alue 

Ranta-
asema- 
kaava-, ran-
tayleiskaa-
va- ja ranta-
alueet 

Muut yleis-
kaava-alueet 
ja muut kuin 
ranta-alueet 
 

Muu alue 

 

 
3. Liikuteltava laite 

- asuntolaivan tai vastaavan 
pitäminen paikallaan sellais-
ta käyttöä varten, joka ei liity 
tavanomaiseen retkeilyyn tai 
veneilyyn 

 
T 

 
T 

 
- 

 
- 

 

 
4. Erillislaite (rakentaminen) 

- masto (>20 m.) T T  T T 

- piippu (>20 m.) T T T T 

- varastointisäiliö, alle 10 m3 
   yli 10 m3 

I 
T 

I 
T 

I 
I 

I 
I 

- muistomerkki I I I I 

- suurehko antenni (>20 m.) T T T T 

- tuulivoimala T T T T 

- suurehko valaisinpylväs  
tai  vastaava, (>20 m.) 

I I I I 

- Haja-asutuskiinteistön jäte-
vesijärjestelmän rakentami-
nen 

Ei mahdolli-
nen 

T T T 

 

 
5. Vesirajalaite  (huomioitava mahdollinen Vesilain sääntely / lupatarpeen harkinta.) 

- suurehko laituri pit. >15 m / 
 kansipinta-ala > 30 m2 

T T T T 

- venevaja < 30,0 kem2 T T I I 

- muu vesirajaa muuttava tai   
siihen olennaisesti vaikutta-
va rakennelma, kanava, aal-
lonmurtaja, lämmönkeruu-
putkisto tai vastaava 

 
T 

 
T 

 
T 

 
T 

 

 
6. Säilytys- tai varastointialue (järjestäminen) 

- lietelaitossäiliöt T T T T 

- kuivalantalat T T T T 

- varastosiilo, yli 20 m³ T T T T 

- muusta alueesta erotettu  
suurehko varastointi- tai  
pysäköintialue taikka tällai- 
seen  alueeseen liittyvä alue. 

 
T 

 
T 

 
T 

 
T 
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Toimenpide 

 
Osa-alue 

Asema- 
kaava-alue 

Ranta-
asema- 
kaava-, ran-
tayleiskaa-
va- ja ranta-
alueet 

Muut yleis-
kaava-alueet 
ja muut kuin 
ranta-alueet 
 

Muu alue 

 

 
7. Julkisivutoimenpide 

- rakennuksen julkisivun 
muuttaminen esim. parvek-
keen tai muun sellaisen lasi-
tus. 

 
T 

 
I 

 
- 

 
- 

- kattomuodon, katteen tai 
sen  
värityksen muuttaminen. 

 
T 

 
I 

 
- 

 
- 

- ulkoverhouksen rakennus- 
aineen tai värityksen 
muuttaminen. 

 
T 

 
I 

 
- 

 
- 

-  ikkunajaon muuttaminen I I - - 

- katukuvaan vaikuttavan 
markiisin asentaminen 

 
I 

 
I 

 
- 

 
- 

 

 
8. Mainostoimenpide  (maantiealueilla Maantielain 52§, 52a ja 52b§ mukaisesti) 

- muu kuin luonnonsuojelu-
laissa säädetyn rakennel-
man, tekstin tai kuvan asen-
taminen ulkosalle mainos- tai 
muussa kaupallisessa tarkoi-
tuksessa taikka ikkunan peit-
tävän mainoksen pysyvä tai 
pitkäaikainen asentaminen. 

 
I 

 
I 

 
- 

 
- 

 

 
9. Aitaaminen 

- rakennettuun ympäristöön 
liittyvä erottava kiinteä aita 
tai kadun reunusmuuri. 

 
T 

 
I 

 
- 

 
- 

 

 
10. Kaupunkikuvajärjestely 

- muut kaupunki- tai ympäris-
tökuvaan merkittävästi ja 
pitkäaikaisesti vaikuttavat 
järjestelyt tai muutokset. 
 

 
T 

 
I 

 
- 

 
- 
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Toimenpide 

 
Osa-alue 

Asema- 
kaava-alue 

Ranta-
asema- 
kaava-, ran-
tayleiskaa-
va- ja ranta-
alueet 

Muut yleis-
kaava-alueet 
ja muut kuin 
ranta-alueet 
 

Muu alue 

 

 
11. Huoneistojärjestely 

- asuinhuoneiston yhdistä-
minen tai jakaminen. 

 
T 

 
T 

 
T 

 
T 

 

 
12. Maalämpö (huomioitava mahdollinen Vesilain sääntely / lupatarpeen harkinta.) 

- maalämmön hyödyntämi-
seen tarkoitetun lämpö-
kaivon poraaminen tai läm-
mönkeruuputkiston asenta-
minen rakennuksen lämmi-
tysjärjestelmää vaihdettaes-
sa tai uusittaessa taikka käy-
tettäväksi lisälämmönlähtee-
nä. 

 
T 

 
T 

 
T 

 
T 

 

 
13. Aurinkopaneeli 

kaupunkikuvaan tai ympäris-
töön merkittävästi vaikutta-
van aurinkopaneelin tai -
keräimen asentaminen tai 
rakentaminen: 
(kiinteistökohtainen) 
Keräimen koko < 10 m2  
                        10 – 30 m2 
                         > 30 m2 

 
 
 
 
 
 
- 
I 
T 

 
 
 
 
 
 
- 
I 
T 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
T 

 
 
 
 
 
 
- 
- 
T 

 
Jos kohtien 1– 13 tarkoitettu toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen 
kaavaan tai katusuunnitelmaan taikka maantielain tai yleisistä teistä anne-
tun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan lupaa ei tarvita. 

 
Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupa- tai ilmoi-
tusmenettelyä, on kuitenkin rakennettava säännösten mukaiselle etäisyy-
delle naapurin rajasta, rannasta ja rakennuksista, niiden on sopeuduttava 
ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa. 

       
Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen laajuudesta ja 
laadusta. Toimenpideilmoituksen liitteeksi on liitettävä vähintään asianmu-
kainen asemapiirustus. 
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Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää 
rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapuri-
en oikeusturvan kannalta on tarpeen (MRL 129 § 2 mom). 

 
Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei raken-
nusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottami-
sesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen (MRL 
129  §  2 mom). 

 
Toimenpiteen toteuttaminen saattaa rakennus-/toimenpideluvan lisäksi 
edellyttää mm. ympäristösuojelu- tai terveydensuojeluviranomaisen lupaa. 
Hankkeet, joilla on olennainen merkitys ympäristön- tai luonnonsuojelun 
kannalta tarvitsevat toimenpideluvan. Hankkeista tulee pyytää ennakko-
lausunto kunnan tai valtion ympäristösuojeluviranomaiselta tai terveyden-
suojelulakia valvovalta viranomaiselta kulloinkin vallitsevan lainsäädännön 
mukaisesti. 

 
Polttoaine- ja kemikaalisäiliöiden sijoittamisessa on noudatettava kunnan 
ympäristönsuojelumääräyksiä. Käytöstä poistetuista säiliöistä tulee ilmoit-
taa rakennusvalvontaan ja Etelä-Savon pelastuslaitokselle. Ilmoituksessa 
tulee ilmetä yksilöidyt tiedot tehdyistä toimenpiteistä. 

 
Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kol-
men vuoden kuluessa. Ilmoitusmenettelyn sijasta rakennushankkeeseen 
ryhtyvä voi aina halutessaan saada asia käsiteltyä lupa-asiana. 

 
 
2.3 PURKAMISLUPA 

Maankäyttö- ja rakennuslaki 127 § säätää purkamisen luvanvaraiseksi 
eräin poikkeuksin asemakaava-alueilla ja alueilla, joilla on voimassa lain 
mukainen rakennuskielto tai jos alueen yleiskaavassa niin määrätään. 
Rakennuksen purkamisesta, jollei purkamisen lupaa tarvita, on purkami-
sesta tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle. 

 
 
2.4 MAISEMATYÖLUPA 

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta 
näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa MRL 128 §:n 
mukaisesti (toimenpiderajoitus). Toimenpiderajoitus koskee kaavoitettuja 
alueita seuraavasti: 
 
Ranta-asemakaavoihin, jotka ovat tulleet voimaan ennen 1.5.2017, sovel-
letaan ennen 1.5.2017 voimassa ollutta MRL 128 §:ää.  
 
Hirvensalmen yleiskaava-alueilla, joilla yleiskaavassa on määräys maise-
matyöluvasta, puunkaato on vähäinen toimenpide eikä maisematyölupaa 
tarvita, kun: 
1) kyseessä on harvennushakkuu tai kasvatushakkuu tai taimikonhoito 
2) aukkohakkuun alue on alle 1 ha eikä sijoitu 100 metrin rantavyöhyk-
keelle tai maisemassa näkyvänä mäkiselle lakialueelle. 
 
Hirvensalmen asemakaava-alueella puunkaato on vähäinen toimenpide 
eikä maisematyölupaa tarvita, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 
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toimenpiteessä kaadetaan yksittäiseltä rakennuspaikalta puita enintään 
kolme kappaletta ja rakennuspaikalle jää riittävästi suojapuustoa eikä pui-
ta ole kaadettu viimeisten kahden vuoden aikana ja kyseessä ei ole yksit-
täinen merkittävä maisemapuu tai puurivi tai -ryhmä ja puu ei ole suojeltu. 
Muissa tapauksissa rakennusvalvonta arvioi toimenpiteen vähäisyyden ja 
maisematyöluvan/-ilmoituksen tarpeen. 
 
Maisematyöluvan asemasta toimenpide käsitellään maisematyöilmoituk-
sena. Tällöin puita voidaan kaataa olosuhteiden niin salliessa toimenpide-
alueella enintään 30 kpl. 
 
 

 
3. RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOON  
 OTTAMINEN 
 
3.1 SIJOITTUMINEN 

Uudisrakentaminen pyritään ohjaamaan olemassa olevan rakennetun ym-
päristön, tieyhteyksien ja vesihuollon vaikutuspiiriin ja samalla pyritään 
säästämään elollista luontoa. 
 
Etäisyydet 
 
Ellei muuta ole määrätty, tulee rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan 
rajasta olla yhtä suuri kuin rakennuksen korkeus, kuitenkin asemakaavoi-
tetulla alueella vähintään neljä metriä ja muualla vähintään viisi metriä. 
Luvan myöntävä viranomainen voi poiketa etäisyysvaatimuksesta, mikäli 
poikkeamiseen on naapureiden kirjallinen suostumus. 
 
Rakennuksen etäisyyden tien keskilinjasta tulee olla: 
- valtatie 150 m 
- seututie 50 m 
- yhdystie 20 m 
- yksityistie 12 m 
 
Palovaarallista rakennusta kuten savusaunaa ei saa sijoittaa 15 metriä lä-
hemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikä 20 metriä lähem-
mäksi rakennusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla. 
 
Samalla rakennuspaikalla olevan savusaunan etäisyys muihin rakennuk-
siin tulee olla vähintään 15 metriä. 
 
Pelastusviranomaisen suostumuksella savusauna voidaan rakentaa lä-
hemmäksikin samalla rakennuspaikalla sijaitsevaa rakennusta.  Tällöin 
savusaunan rakenteelliseen paloturvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. 
 
     

3.2 RAKENNUSTEN SOPEUTUMINEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA   
MAISEMAAN 

Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maise-
man luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. 
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Maisemallisesti merkittävillä peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa 
mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarek-
keiden tuntumaan. 
 
Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspai-
kan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reuna-
vyöhykkeitä, luonnon merkittäviä kauneusarvoja erikoisia luonnonesiinty-
miä kuten siirtolohkareita, kauniita yksittäispuita, jne. 
 
Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityistä huomiota kiinnittää 
rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja värityk-
seen. 
 
Rakennuspaikka tulee tarvittaessa sopivin istutuksin liittää ympäröivään 
maisemaan. 
 
Rakennettaessa oikeusvaikutteisen kaavan ulkopuolella tulee erityistä 
huomiota kiinnittää rakennuksen sopeutumiseen eteläsavolaiseen raken-
nusperinteeseen.  Tämä saadaan aikaan esimerkiksi käyttämällä jul-
kisivuissa mahdollisimman paljon puuta. Ennen hankkeeseen ryhtymistä  
oikeusvaikutteisen kaavan-alueen ulkopuolisilla kunnan alueilla tulee 
hankkeeseen ryhtyvän selvittää hankealueelle kohdistuvat mahdolliset 
maakuntakaavan merkit ja määräykset, joilla voi olla merkitystä ko. hank-
keeseen sijoittumiseen tai ympäristöön sopivuuden suhteen. 
 
Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava 
osa pihamaasta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saatet-
tava kokonaisuuteen sopivaan asuun. 
 
Uudisrakennuksen on sijoituksensa, kokonsa, muotonsa, ulkomateriaalin-
sa ja -väriensä puolesta sovelluttava noudatettuun rakennustapaan ja ole-
vaan rakennuskantaan.  Rakennuksen vaikutukseen maisemakuvaan tu-
lee myös kiinnittää erityistä huomiota. 
 
Rakennusten valomainokset eivät saa valaistuksellaan aiheuttaa tarpee-
tonta haittaa lähialueelle. 
 
Rakennusten julkisivuissa ei saa käyttää maalaamatonta tai pinnoittama-
tonta sinkittyä peltiä eikä muitakaan kiiltäviä materiaaleja, ellei ole kysy-
mys maisemassa näkymättömään paikkaan sijoittuvasta vähäisestä talo-
usrakennuksesta. 

 
 

3.3 YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA 
Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä 
ja siistissä kunnossa (MRL 167 § 1 mom). 
 
Asemakaava-alueella sijaitsevat rakentamattomat tontit tulee pitää siistei-
nä tavaroiden ja kasvillisuuden suhteen. 
 
Oksien ja risujen avopoltto asemakaava-alueella on kielletty. 
 
Rakennuksen julkisivuja rumentavat ilkivallan jäljet kuten graffitit tms. tu-
lee poistaa niin pian kuin teknisesti on mahdollista. 
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Rakennuslautakunta suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua 
ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia 
päättäminään ajankohtina.  Katselmuksen ajankohdista on ilmoitettava 
kiinteistönomistajille ja -haltijoille rakennuslautakunnan päättämällä taval-
la.  Rakennuslautakunta voi antaa ympäristöä koskevan katselmuksen pi-
tämisen valitsemiensa katselmuksen pitäjien tai viranhaltijan tehtäväksi. 
 
Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jä-
tesäiliöiden tai -katosten ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai 
rakennettava aita. 

 
 
3.4 MASTOJEN RAKENTAMINEN 

Mastot ja vastaavat tekniset pylväät on sijoitettava niin, etteivät ne riko 
tarpeettomasti maisemaa eivätkä aiheuta haittaa naapureille. 
Antennit ja muut vastaavat laitteet on pyrittävä sijoittamaan jo olemassa 
oleviin mastoihin tai kerrostalojen katoille. 
 
 

3.5  AITAAMINEN JA TUKIMUURIT 
Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan sovel-
tua ympäristöön. 
 
Tontille tai rakennuspaikalle rakennettava aita, ellei sitä sijoiteta rajalle, tu-
lee sijoittaa siten, että se on piha-alueiden järjestelyjen kannalta tarkoituk-
senmukainen ja huollettavissa. 
 
Katua tai muuta yleistä aluetta vastassa oleva kiinteä aita on tehtävä ko-
konaan tontin tai rakennuspaikan puolelle.  Aita on tehtävä niin, ettei siitä 
aiheudu haittaa liikenteelle. Lisäksi maanteihin liittyvien väylien kohdalla 
tulee aitaamisessa ottaa huomioon liittymien näkemät Liikenne- ja viestin-
täministeriön ohjeen (Asetus 65/2011) mukaisesti.  
 
Aidan, joka ei ole naapuritontin tai -rakennuspaikan rajalla tekee ja pitää 
kunnossa tontin tai rakennuspaikan haltija. 
 
Tonttien tai rakennuspaikkojen välisen aidan tekemiseen ja kunnossapi-
tämiseen ovat kummatkin tontin tai rakennuspaikan haltijat velvolliset 
osallistumaan puoleksi kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen jaka-
miseen ole erityistä syytä.  Mikäli asiasta ei sovita, siitä päättää rakennus-
lautakunta. 
 
Yli 700 mm korkean tukimuurin rakentaminen on luvanvarainen toimenpi-
de. Tukimuurin sijoittaminen naapurin rakennuspaikan rajalle edellyttää 
naapurikiinteistön omistajan suostumusta. Tukimuuria rajan läheisyyteen 
suunniteltaessa on otettava huomioon sen soveltuminen maastoon, kor-
keus ja huoltaminen sekä muut erityisesti naapurin asemaan vaikuttavat 
seikat. 
 
Alle 700 mm korkean tukimuurin rakentaminen on luvanvarainen toimen-
pide naapurin tai katualueen läheiselle rajalle rakennettaessa, kun tuki-
muurin etäisyys rajasta on vähemmän kuin sen korkeus. Perustellusta 
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syystä rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa tukimuu-
rin naapurin rajaan kiinni, vaikka naapuri ei ole antanut suostumusta. 

 
   
3.6  PIHA-ALUE / PIHAMAA / LIITTYMÄ YLEISEEN TIEHEN 

Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittävään syvyyteen.  Sade- ja sulamis-
vesien haitaton johtaminen on järjestettävä.  Pinta- ja kuivatusvesiä ei saa 
johtaa jätevesiviemäriin. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee selvittää Tieliikenne vastuualueen 
ELY-keskukselta liittymäluvan tarpeellisuus rakennuspaikalta yleiseen tie-
hen (maantielaki 37§). 
 
Maanteiden ja yksityis- tai tonttiteiden liittymissä on noudatettava liikenne- 
ja viestintäministeriön ohjeen mukaisia näkemävaatimuksia (Asetus 
65/2011). Näkemäalueet varataan maantien suunnassa liittymänäkemän 
mukaan ja etäisyyden tulee olla maantien reunasta mitattuna vähintään 10 
m. 
 
Pihamaan korkeusasema tulee sopeutua olemassa olevan ympäristön 
korkeusasemiin.  Pihamaan korkeussuhteita ei saa ilman rakennusvalvon-
taviranomaisen lupaa olennaisesti muuttaa siitä, mitä rakennusluvan 
myöntämisen yhteydessä vahvistetut piirustukset osoittavat. 
 
Pihamaan suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota auto- ja lastenleikki-
paikkojen määrään ja sijoitteluun. 
 
Piha-alue tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei muutoksilla lisätä pinta- 
ja sadevesien valumista rakennuspaikan rajan yli yksityisen tai yleisen 
alueen puolelle ilman naapurikiinteistön omistajan tai haltijan kirjallista lu-
paa. Hule- ja kuivatusvesien johtamiskielto koskee myös maantiealueita 
(Vesilaki 5. luku 5 § ja 9 §). Pinta- ja kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesi-
viemäriin, mikäli alueella on erillinen hulevesiverkosto tai hulevesi ja pe-
rustusten kuivatusvesi voidaan muutoin poistaa asianmukaisesti. 
 
Liittymässä katuun tai tiehen sekä rakennuspaikan sisäisissä järjestelyissä 
on otettava huomioon liikenneturvallisuus. 
 
Rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä käytössä olevat maanalaiset joh-
dot ja rakenteet on suunnittelun yhteydessä selvitettävä. 

 
 
3.7 OSOITEMERKINTÄ 

Asuin- ja lomarakennuksen julkisivuun tulee kiinnittää liikenneväylälle nä-
kyvä osoitenumero. (MRA 84 §) 
Kulmatalon osoitenumerointi on kiinnitettävä kummankin kadun tai liiken-
neväylän puolelle. 
 
Osoitenumerointi on oltava toteutettuna viimeistään rakennuksen käyt-
töönottotarkastuksessa. 
 
Milloin rakennus ei rajoitu katuun, muuhun liikenneväylään tai tontin sisäi-
seen liikennealueeseen taikka sen välittömään läheisyyteen, osoitenume-
ro on sijoitettava kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän. 
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Kuva 1: esimerkki osoitenumeron ulkoasusta 

 
 
 
4. RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA SOPEUTUMINEN YMPÄRISTÖÖN RAN-
TA-ALUEELLA 

 
Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennus- 
ten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. 
 
Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja 
vain harventaminen on sallittua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2: rakennusten minimietäisyyksiä ranta-alueella. 

              
Rakennukset ja rakennelmat tulee sijoittaa ja kasvillisuutta säästää sekä 
istuttaa siten, että maisemakuvan luonnonmukaisuus säilyy. Mikäli edellä 
olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, tulee uuden, kerrosalaltaan enin-
tään 25 m²:n ja pohjanpinta-alaltaan enintään 40 m²:n suuruisen, saunan, 
savusaunan, kesäkeittiön ja grillikatoksen etäisyyden keskivedenkorkeu-
den mukaisesta rantaviivasta olla vähintään 10 m mitattuna rakennuksen 
ulkokehästä ja muun 80 m² pienemmän rakennuksen tai näkyvämmän ra-
kennelman etäisyyden vähintään 20 m.  
Ympärivuotiseen käyttöön tarkoitetun asuinrakennuksen tai muun vähin-
tään 80 m²:n suuruisen rakennuksen etäisyyden rannasta tulee kuitenkin 
olla vähintään 40 metriä. 
 
Venevaja ei saa ulottua veden päälle ja sen on sopeuduttava ympäröi-
vään rakentamiseen ja maastoon. 
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Mikäli oikeusvaikutteisten kaavojen (ranta-asemakaavat, rantayleiskaavat) 
määräyksissä on näistä poikkeavia etäisyyksiä, ovat rakennusjärjestyksen 
etäisyydet väistyviä. 
 
 
Korkeusasema 
 
Rakennusten korkeusasema tulee sopeutua olemassa olevan ympäristön 
rakennusten, maaston ja katupinnan korkeusasemiin. Vesihuoltolaitosten 
viemäröityjen alueiden ulkopuolisilla alueilla tulee viemäröidyt rakennukset 
sijoittaa niin että rakennuspaikan maanpinta jää vähintään 2 metriä keski-
veden mukaista vedenkorkeutta ylemmäs. 

 
Kuva 3 ja 4: www.ympäristö.fi/.../Alimpien_rakentamiskorkeuksien_maarittam(30857) 

 
Seuraavien vesistöjen rannoilla alin rakentamiskorkeus on (N60): 
 
Liekune +95,80 
Puula +95,80 
Ryökäsvesi +95,80 
Suontee +95,10 
Säiniönjärvi +117,40 
Vahvajärvi +90,10 
 
Saareen rakennettaessa on rakennuslupaa haettaessa annettava selvitys 
käytettävästä auto- ja venepaikasta mantereella sekä annettava selostus, 
miten vesihuoltoon liittyvä jätehuoltotarve aiotaan järjestää. 

 
 
 
5.  RAKENTAMISEN MÄÄRÄ 
 
 
5.1 ASEMAKAAVA- JA RANTA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 

Rakennuspaikan pinta-alasta saa rakentamiseen käyttää enintään yhden 
kymmenesosan (tehokkuusluku e=0,1). Kuitenkin yleiskaava-alueella 
asuinrakennuksen (A) rakennuspaikan maksimirakennusoikeus on 750 
kem2. 
 
Uuden asuinrakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 5000 m². 

 
 
5.2 RAKENTAMISEN MÄÄRÄ RANTA-ALUEELLA 

Rakennuspaikalle, joka sijaitsee ranta-alueella saa rakentaa enintään yh-
den yksiasuntoisen asuinrakennuksen tai lomarakennuksen. 
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Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä ta-
lousrakennuksia. Rakennusten enimmäismäärä viisi (5) kpl. Tähän laske-
taan myös kaikki alle 15 m2 kokoiset rakennusjärjestyksen kohdan 2.2 tau-
lukon kohdan 1 mukaiset rakennukset lukuun ottamatta erillistä kuiva-
käymälää sekä alle 10 m2 kokoista grillikatosta. 
 
Lomarakennuksen rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla 5% 
rakennuspaikan pinta-alasta (tehokkuusluku e=0,05) kuitenkin enintään 
250 kem². 
 
Asuinrakennuksen rakennuspaikan yhteenlaskettu kerrosala saa olla 5% 
rakennuspaikan pinta-alasta (tehokkuusluku e=0,05) kuitenkin enintään 
350 kem². 
 
Yli 3 ha:n suuruiselle, maatalouskäytössä olevalle maatilalle saa rakentaa 
elinkeinon harjoittamisen kannalta tarpeellisia asuinrakennuksia (esim. 
Ns. syytinkirakennus) ja talousrakennuksia.  

 
 
 
6. RAKENNUSPAIKAN KOKO ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 

 
Rakennuspaikalle asetettavista vähimmäisvaatimuksista on säädetty 
maankäyttö- ja rakennuslain 116 §:ssä. 
(Rakennuspaikan vähimmäiskoko vähintään 2.000 m²) 
 
Ranta-alueella sijaitsevan uuden lomarakennuspaikan pinta-alan on olta-
va vähintään 3.000 m². 
 
Ranta-alueella sijaitsevan uuden asuinrakennuspaikan pinta-alan on olta-
va vähintään 5.000 m². 
 
Vesistön rannalla olevan rakennuspaikan rantaviivan pituuden tulee olla 
vähintään 50 metriä. 

 
Kuitenkin olemassa olevalla alle 2000 m²:n suuruisella rakennuspaikalla 
on olemassa oleva rakennusoikeus.  
 
Ranta-alueella rakennusten etäisyydet rannasta huomioitava kohdan 4 
mukaan. 
 
 
 

7. SUUNNITTELUTARVEALUE 
 

Tällä rakennusjärjestyksellä ei varata suunnittelutarvealueita. 
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8. VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA JÄTEVESIEN KÄSITTELYJÄRJESTEL-  
MÄN RAKENTAMINEN 
 

Asuinrakennusta varten tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa talous-
vettä. Omakaivoisissa uudisrakennuskohteissa talousvedestä tulee otat-
taa vesinäyte ja toimittaa se käyttöönottokatselmuksen yhteydessä. 
 
Mahdollinen talosulun paikka tulee merkitä rakennuksen seinään erillisellä 
opaskilvellä. 
 
Jätevesien käsittelyjärjestelmät on suunniteltava ja toteutettava talousve-
sien käsittelystä vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston ulkopuolisilla alueil-
la annetun asetuksen VNA 157/2017 ja kunnan ympäristönsuojelumäärä-
ysten mukaisesti. Erillisen jätevesijärjestelmän toimenpidelupahakemuk-
seen on liitettävä VNA 157/2017 6 § mukainen suunnitelma jätevesien kä-
sittelemiseksi. Suunnitelman tulee sisältää selostus käsittelypaikan sovel-
tuvuudesta ja suunnittelijan ehdotus sovellettavasta vaatimustasosta. 
 
Jätevesijärjestelmän purkupaikan vähimmäissuojaetäisyydet: 
 
Kiinteistön rajaan 10 m 
Vesistöön   30 m (harmaat vedet)  
ojaan (ei valtaoja) 10 m (harmaat vedet) 
Vesistöön  100 m (mustat vedet) 
Talousvesikaivoon 30 m (harmaat vedet) 
Talousvesikaivoon 50 m (vesikäymälän jätevedet) 
 
Lisäksi suunnittelussa tulee arvioida kokonaisuutena jätevesien käsittelyn 
ja johtamisen aiheuttama ympäristön pilaantumisen vaara. Etäisyyksien 
osalta sovelletaan lisäksi, mitä kunnan ympäristösuojelumääräyksissä 
tai oikeusvaikutteisissa kaavoissa on säädetty. Mikäli etäisyydet poikkea-
vat, rakennusjärjestyksen etäisyydet ovat väistyviä. 
 
Rakennettaessa johtoja tai laitteita, joilla johdetaan vettä tai (käsiteltyä) jä-
tevettä yms. nestettä ympäristöön tulee nesteen johtamispaikka ja – tapa 
sijoittaa/ratkaista niin, että johtamisesta ei aiheudu ympäristön pilaantumi-
sen vaaraa, haittaa toisen kiinteistön talousvesien hankinnalle, vettymistä 
tai muuta kohtuutonta haittaa naapurille. Etäisyyksien ja johtamisrajoitus-
ten osalta noudatetaan mitä kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on 
säädetty. 
 
 

9. MAALÄMMÖN RAKENTAMINEN 
 

Maalämpöä suunnittelevan kehotetaan tutustumaan ympäristöoppaaseen 
YO 2013 Energiakaivo-opas. 
 
Maalämmön keruujärjestelmiä ovat energiakaivo, maapiiri ja vesistöön si-
joitettava keruupiiri. 
 
Energiakaivo on asemakaava-alueella usein ainoa vaihtoehto maaläm-
mönlähteeksi. Maapiirin vaatima tila tavallisessa pientalossa on noin 1000 
-2000 neliömetriä. Maapiirin keruuputkiston päälle ei voi rakentaa raken-
nuksia. Maapiirin keruuputkiston alueeksi ei myöskään sovellu alue, jota 
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talvella aurataan. Vesistöön sijoitettava keruupiiri vaatii vesialueen omista-
jan suostumuksen. Vesistöön sijoitettavaksi haettavasta keruupiiristä tulee 
lisäksi tehdä vesirakennusilmoitus Ely-keskukselle. Ilmoituksen saatuaan 
ao. viranomainen antaa lausunnon, vaatiiko toimenpide aluehallintoviras-
ton lupaa. 
 
Pohjavesialueella maalämpöjärjestelmän rakentamiselle saatetaan aset-
taa rajoituksia. Pohjaveden muodostumisalueella sekä vedenottamoiden 
lähisuoja-alueilla rakennusvalvonnan toimenpideluvan lisäksi saatetaan 
tarvita vesilain mukainen lupa. Mikäli rakentaminen vaatii vesilain mukai-
sen luvan, toimivaltainen lupaviranomainen on Itä-Suomen aluehallintovi-
rasto. 
 
Keruuputkiston tai energiakaivon etäisyydet: 
 
Energiakaivon etäisyyden on oltava vähintään 7,5 m tontin rajoista sekä 2 
m puisto- tai katualueen rajasta. Lähemmäs rajaa voidaan asentaa naapu-
rin kirjallisella suostumuksella. 
Maapiiri voi olla lähempänä tontin rajaa kuin energiakaivo. Maapiirin vai-
kutussäde on noin 1 m putken molemmin puolin. Maakeruupiirin ollessa 
alle 2,0 m tontin rajasta, vaaditaan naapurin suostumus. 
 
Energiakaivon suositellut vähimmäisetäisyydet:  
rakennuksista 3 m 
porakaivosta 40 m 
rengaskaivosta 20 m 
viemäri- ja vesijohdoista 5 m 
kiinteistökohtaisen jätevedenpuhdistamon purkupaikka: kaikki jätevedet 
30 m, harmaat vedet 20 m. 
 
Maan alla mahdollisesti sijaitsevia johtoja ja teknisiä järjestelmiä ei saa 
vahingoittaa. Tämän selvittämiseksi tulee hankkia johtokartat tai lausunnot 
sekä tarvittaessa pyytää kaapeleiden näyttö. 
 
Maalämmön keruuputkiston lämmönkeruuaineena on oltava entanolipoh-
jainen, myrkytön aine. 
 

 
 
10. HYVÄ RAKENTAMISTAPA 

 
Rakennettaessa on huomioitava mahdollista terveyshaittaa aiheuttavien 
tekijöiden ennalta ehkäisy ja minimointi (esim. rakennusmateriaalien kas-
tuminen, radonin ehkäisy rakennusteknisin toimin tms.). Radonin haittojen 
ehkäisyssä pidetään uudisrakennuksissa suunnittelun tavoitetasona alle 
200 Bq/m3. 
 
Rakennuksen käyttöiän on oltava käyttötarkoitus huomioon ottaen riittä-
vän pitkä. 
 
Rakenteita ja laitteita suunniteltaessa ja valittaessa tulee ottaa huomioon 
rakennukselle suunniteltu käyttöikä. Rakenteiden ja laitteiden korjattavuus 
tulee ottaa huomioon myös tilavarauksissa. 
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Rakentamisessa tulee käyttää materiaaleja, joiden kestävyydestä, huollet-
tavuudesta, terveellisyydestä ja turvallisuudesta, korjattavuudesta ja käy-
töstä poistamisesta on kokemusta tai luotettavaa tietoa. 
 
Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon kunkin rakennuksen 
ominaispiirteet, eikä korjaaminen saa ilman erityisiä perusteita johtaa tyy-
pillisesti alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen. Omi-
naispiirteillä tarkoitetaan rakennusta leimaavia teknisiä ja rakenteellisia 
sekä rakennustapaan ja arkkitehtuuriin liittyviä ominaisuuksia. Korjausra-
kentamisessa pyritään soveltuvin osin myös huomioimaan rakennuksen 
energiatehokkuudelliset näkökohdat. 

 
 
 
11. RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT 

 
Rakennustyömaa on tarvittaessa aidattava. 
 
Rakennustyömaalle, joka vaikuttaa olennaisesti ympäristöön, on pystytet-
tävä riittävän ajoissa ennen työn aloittamista työmaataulu tai sijoitettava 
muu tiedotus, josta ilmenevät ainakin työn kohde ja osoite, rakennushank-
keeseen ryhtyvä ja tämän yhteystiedot sekä kohteen aloittamis- ja arvioitu 
valmistumisajankohta. 
 
Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä.  Työmaa on hoi-
dettava niin, ettei siitä aiheudu henkilö- tai omaisuusvahinkoja, liikenne- 
tai muita häiriöitä tai kohtuutonta muuta haittaa ympäristölle. 
 
Työmaan jätehuollon tulee olla suunnitelmallista ja siinä tulee noudattaa 
jätelakia ja kunnan jätehuoltomääräysten säännöksiä jätteiden lajittelusta. 
Työmaalla tulee olla riittävät varusteet jätehuollon hoitamiseksi. Raken-
nustyön jälkeen työmaa-alue on siistittävä ja kaikki tarpeettomat raken-
nelmat ja kulkuväylät poistettava. Ympäristöön jääneet roskat on poistet-
tava sekä kaivamisen tai kulkemisen aiheuttamat jäljet siistittävä. 
Vahingoittunut katu- tai muu alue on pantava viivytyksettä kuntoon. 
 
Työmaan hulevesien käsittely on oltava suunnitelmallista ja hallittua. 
Työmaalta ei saa laskea vesistöön tai ojaan haitallisia aineita sisältäviä 
hulevesiä. Kiintoaineisten ja lietteen pääsy vesistöön on estettävä. 
 
Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat tu-
lee suojata työmaa-aikana huolellisesti.  Rakennusvalvontaviranomainen 
voi edellyttää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai rakennustyötä 
valvottaessa rakentajaa laatimaan tarvittavan suojaussuunnitelman. 
 
Kiinteistön olemassa olevat pelastustiet on säilytettävä kulkukelpoisina 
työmaan aikana tai niille on suunniteltava korvaavat järjestelyt. Mikäli ra-
kennusta käytetään laajennus- tai korjaustyön aikana, tulee työmaa erot-
taa toiminnassa olevista tiloista tarvittaessa väliaikaisin palo-osastoivin 
seinin. Uloskäynnit, varatiet ja muut turvallisuusjärjestelyt on säilyttävä 
käytettävinä tai niille on suunniteltava korvaavat järjestelyt. 
 
Rakennusmateriaalit on suojattava sateelta. Rakennuksen rungon riittävä 
kuivuminen on varmistettava ennen rakenteiden peittämistä. 



  S i v u  | 23 

                                                                                                                                          

 
 
12. JÄTEHUOLTO 

 
Jätteiden keräyksessä ja käsittelyssä tulee noudattaa kunnan yleisiä jäte-
huoltomääräyksiä. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 127 § mukaisen rakennuksen purkamisluvan-
, ilmoituksen tai purkamisen mahdollistavan rakennusluvan yhteyteen tu-
lee liittää purkukäsittelyn osalta yksilöity hyödyntämistapa, jätteiden toimi-
tuspaikka sekä jätemäärä (MRL 139 §). 
 
Rakennettaessa asemakaava-alueella rakennuslupahakemuksessa tulee 
osoittaa tontille rakennettavien rakennusten kokoon ja käyttöön suhteute-
tut, riittävät tilat jätehuollon järjestämiseen.  Mikäli jätteiden keräysvälineet 
sijoitetaan tontin pihapiiriin, on niiden suojaksi rakennettava jäte-suoja, -
katos tai -aitaus. Keräilyvälineet on myös mahdollista maisemoida istutuk-
sin. 
 

 
 
13. MÄÄRÄYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN, POIKKEAMINEN 
 
 
13.1 MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN 

Rakennuslautakunta tai rakennustarkastaja, milloin asian ratkaisu kuuluu 
hänelle, voi erityisestä syystä myöntää poikkeuksen tämän rakennusjär-
jestyksen määräyksistä. 
 
 

13.2 VOIMAANTULO 
Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Hirvensalmen kunnan toukokuun 1 
päivänä 2010 voimaan tullut rakennusjärjestys. 
 
 
Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan 13.1.2019 kunnanvaltuuston  
hyväksymänä. 


