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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 Taivalkosken 

kunnassa noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos 

oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai Suomen 

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

 

Rakennusjärjestyksellä pyritään kehittämään kunnan elinympäristön 

maaseutumaisuutta ja pienimittakaavaisuutta sekä viihtyisyydelle ja 

elinkeinotoiminnoille tärkeitä kauniita, omaleimaisia ja kulttuurihistoriallisesti 

arvokkaita maisemia. Rakennettaessa pyritään säilyttämään arvokkaita maisema-

alueita, perinteisiä rakennuskantaa sekä huomioidaan olevassa oleva luonto. 

 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa (2005) Taivalkosken kunnassa 

valtakunnallisesti arvokkaita kulttuuriympäristökohteita ovat Tyrämäen ja Jurmun 

kylät. Lisäksi on useita muita maakunnallisesti arvokkaiksi luokiteltuja kohteita. 

Valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita ovat Tyräjärvi-Jokijärvi (Tyräjärven 

kulttuurimaisemat) ja Iijoen keskijuoksu (Iijoen keskijuoksun kulttuurimaisema) sekä 

muita maakunnallisesti arvokkaita kohteita.  

Erityisesti näillä kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokkaaksi todetuilla 

aluilla uudisrakentamisen ja peruskorjauksen suunnittelussa tulee erityisesti ottaa 

huomioon ympäristön ominaispiirteet. 

 

Museoviraston laatima valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen 

ajantasainen luettelo löytyy internet osoitteesta www.rky.fi. 

Maakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen päivitys on 

käynnissä Pohjois-Pohjanmaan liiton toimesta. Myös valtakunnallisesti ja 

maakunnallisesti merkittävien maisema-alueiden päivitysinventointi on käynnissä. 

Nämä päivitykset tulevat uudistettavana olevaan Pohjois-Pohjanmaan 

maakuntakaavaan, sen jo vireillä olevaan 2. vaihekaavaan.  

 

 

 

 

 

 

http://www.rky.fi/
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1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 

 

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on Tekninen lautakunta, jonka alaisuudessa 

toimii rakennustarkastaja. 

 

 Päätösvallan siirtämisestä määrätään johtosäännössä. 

 

1.3 RAKENTAMISTAPOHJEET 

 

Rakentamisen ohjaamiseksi Tekninen lautakunta voi antaa alueellisia tai koko 

kuntaa/kaupunkia koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tulee edistää alueen 

ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista. 

 

 

2. LUPAJÄRJESTELMÄT 

 

2.1 TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- /ILMOITUKSENVARAISUUS 

 

 Luvan/ilmoituksen tarve 

 

Lupamenettelyn asemasta jo olevaan asuntoon ja loma-asuntoon kuuluvan pienehkön 

enintään 30 m
2
:n suuruisen sekä maatalouden tai muun yritystoiminnan 

harjoittamiseen tarkoitetun enintään 80 m
2
:n suuruisen muun talousrakennuksen kuin 

saunarakennuksen rakentamiseen asemakaava-alueen ulkopuolella sovelletaan 

ilmoitusmenettelyä. 

 

2.2 TOIMENPITEIDEN LUVAN-/ILMOITUKSENVARAISUUS 

  

Maankäyttö- ja rakennuslain 126 a §:n nojalla määrätään toimenpideluvan 

hakemisesta ja 129 §:n nojalla ilmoitusmenettelyn soveltamisesta kunnan osa-alueilla 

seuraavasti:  
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osa-alue 1 = asema- ja ranta-asemakaava-alueet 

osa-alue 2 = muu alue 

       
TL= Toimenpidelupa        I= Toimenpideilmoitus 

Toimenpide 
Kunnan osa-alueet 

1                

(kaava-alueet) 

2             

(haja-alueet) 

1) Rakennelma (rakentaminen)     

- kiinteistökohtainen jäteveden käsittelyjärjestelmä TL TL 

- katos 10 – 30 m² I ----- 

- katos 31 –50 m² TL I 

- vaja 5 – 20 m² I ----- 

- vaja 21 – 30 m² TL I 

- venevaja / katos alle 25 m² TL I 

- kioski TL TL 

- esiintymislava TL TL 

- maatilatalouden lantavarastot ja varastosiilot alle 50 m
3
 TL ----- 

- maatilatalouden lantavarastot ja varastosiilot 50-150 m
3
 TL TL 

- laavu alle 30 m² I I 

- kasvihuone  5 – 15 m² I ----- 

- kasvihuone  16 – 50 m² TL I 

- lintutorni, korkeintaan 8 m korkea TL TL 

- tulisijallinen kylpytynnyri I ----- 

2)  Yleisörakennelma (perustaminen tai rakentaminen)     

- urheilupaikka TL TL 

- kokoontumispaikka TL TL 

- asuntovaunualue tai vastaava, vähintään 5 paikkaa TL TL 

- katsomo TL I  

- lumirakennelma alle 7 m², halkaisija ≤ 3m, ei majoitukseen TL TL 

- yleisöteltta tai vastaava I  I  

3) Liikuteltava laite     

- asuntovaunun tai –laivan tai vastaavan pitäminen 

paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity 

tavanomaiseen retkeilyyn 

TL TL 

4) Erillislaite (rakentaminen)     

- piippu, korkeus yli 20 m TL I 

- puistomuuntamo TL I 

- varastointisäiliö, maanpäällinen osa yli 20 m³ TL TL 

- muistomerkki I  I  

- suurehko antenni tai lautasantenni ø > 1,5 m TL TL 

- tuulivoimala, salko 5 - 15 m TL I  

- tuulivoimala, salko 16 - 30 m TL TL 

- suurehko valaisinpylväs tai vastaava yli 15 m I ----- 
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TL= Toimenpidelupa        I= Toimenpideilmoitus 

Toimenpide 
Kunnan osa-alueet 

1                

(kaava-alueet) 
2             

(haja-alueet) 

5)Vesirajalaite (rakentaminen)     

- suurehko laituri, yli 5 venepaikkaa tai pituus yli 15m TL TL 

- muu  vesirajaan tai siihen olennaisesti vaikuttava 

rakennelma, kanava, aallonmurtaja tai vastaava 
TL I  

6) Säilytys- tai varastointialue (järjestäminen)     

-  alueesta erotettu suurehko varastointi- tai pysäköintialue 

taikka tällaiseen alueeseen verrattava alue  
I  I  

7) Julkisivutoimenpide     

- kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus TL TL 

- rakennuksen julkisivun olennainen muuttaminen TL TL 

- kattomuodon muuttaminen I ----- 

- katteen tai sen värityksen olennainen muuttaminen I ----- 

- ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen olennainen 

muuttaminen 
I ----- 

- katukuvaan vaikuttavan markiisin asettaminen   

- ikkunajaon muuttaminen I ----- 

8) Mainostoimenpide     

- muun kuin luonnonsuojelulaissa säädetyn rakennelman, 

tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa 

kaupallisessa tarkoituksessa (ulkomainos, maantielaki 52§) 

TL I 

9) Aitaaminen (rakentaminen)     

- rakennettuun ympäristöön liittyvä erottava kiinteä aita tai 

kadun reunusmuuri, korkeus alle 1 m  
I ----- 

- rakennettuun ympäristöön liittyvä erottava kiinteä aita tai 

kadun reunusmuuri, korkeus yli 1 m 
TL ----- 

10) Ympäristökuvajärjestely     

- muut ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti 

vaikuttavat järjestelyt ja muutokset 
I I 

11) Huoneistojärjestely     

- asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen TL TL 

12) Maalämmön hyödyntäminen rakentamisessa 

– maalämmön hyödyntämiseen tarkoitettu lämpökaivo  

tai putkisto asentaminen maaperään tai vesistöön  
TL TL 

 

1-10 kohdissa tarkoitettu lupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu oikeusvaikutteiseen kaavaan. 
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Ilmoitusmenettelyä sovelletaan seuraaviin enintään 20 m
2
:n talousrakennuksiin: 

huvimaja, kesäkeittiö, grillikota, aitta ja verkkovaja. Rakennuksissa saa olla lisäksi 

katosta enintään 30 %. 

Tulisijallisesta rakennuksesta tulee toimittaa piirustukset ilmoituksen mukana. 

Venevaja ja/tai katos, enintään 25 m
2
 (harjakorkeus enintään 3 m), vaatii aina 

ilmoituksen. Yli 25 m
2
 suuruinen venevaja tai katos, harjakorkeus yli 3 m vaatii aina 

rakennusluvan. Venevajan julkisivujen verhouksen materiaalina tulee olla puu ja 

kattomateriaalina puu, huopa tai turve. 

 

Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupa- tai 

ilmoitusmenettelyä, on kuitenkin rakennettava säädösten ja määräysten mukaiselle 

etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden on sopeuduttava ympäristöön 

eikä niistä saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa.  

 

Ilmoitukseen on liitettävä tarpeellinen selvitys toimenpiteen 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 

rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta ole 

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

 

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

kuluessa.  

 

 

3. RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN 

 

3.1 SIJOITTUMINEN 

 

 Etäisyys 

 

Milloin asemakaavassa ei ole määrätty rakennusalaa, rakennuksen etäisyyden tontin  

rajasta tulee olla vähintään puolet sen rajan puoleisesta korkeudesta ja vähintään 4  

metriä. 

Rakennusta ei saa asemakaava-alueen ulkopuolella ilman asianomaisen suostumusta 

rakentaa viittä metriä lähemmäksi toisen omistamaa tai hallitsemaa maata eikä 

kymmentä metriä lähemmäksi rakennusta, joka on toisen omistamalla tai hallitsemalla 

maalla, ellei siihen ole erityistä syytä. 
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3.2 RAKENNUSTEN SOVELTUMINEN RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA 

MAISEMAAN 

 

 Maisema ja luonnonympäristö 

 

Avoimeen maastoon rakennettaessa tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen 

korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin, ja väritykseen. Rakennuspaikkaa tulee 

tarvittaessa maisemoida istutuksin. Maisemallisesti merkittävillä peltoalueilla 

rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden 

tuntumaan. 

 

Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspaikan 

luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, 

luonnon merkittäviä kauneusarvoja erikoisia luonnonesiintymiä kuten siirtolohkareita, 

kauniita yksittäispuita, jne. 

 

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. 

 

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. 

 

 

3.3 YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA 

 

 Ympäristön hoito 

 

Rakennusta tulee hoitaa ja pitää kunnossa eikä sitä saa päästää rapistumaan 

korjauskelvottomaksi. Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon kunkin 

rakennuksen ominaispiirteet. Korjaaminen ei saa myöskään johtaa tyylillisesti 

ympäristöstä poikkeavaan lopputulokseen. 

 

Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jätesäiliöiden 

ympärille on tarvittaessa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita. 

 

Töhryt rakennuksen julkisivuista tulee poistaa mahdollisimman pian. 
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Ympäristön valvonta 

 

Tekninen lautakunta suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa  

tarkoitettua ympäristön hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia. 

 

Katselmuksen ajankohdista ja alueista on ilmoitettava kiinteistönomistajille ja -

haltijoille. 

 

 

 

3.4 AITAAMINEN 

 

Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua  

ympäristöön. 

 

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 

eikä liikennealueen kunnossapidolle. 

 

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

tontin tai rakennuspaikan haltija. 

 

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. 

 

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

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

huollettavissa. 

 

 

3.5 PIHA-ALUE/PIHAMAA 

 

 Rakennuspaikan kuivanapito 

 

Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittävään syvyyteen. Sade- ja sulamisvesien haitaton 

johtaminen on järjestettävä. Pinta- ja kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. 

 

Pihamaan korkeusasema 

 

Pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua ympäristön korkeusasemiin. 

 

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

rakentamisella lisätä pinta- ja sadevesien valumista tontin rajan yli naapurin puolelle. 



9 

 

 

 

Liikennejärjestelyt 

 

Liittymässä katuun tai tiehen sekä rakennuspaikan sisäisissä järjestelyissä on otettava 

huomioon liikenneturvallisuus. 

 

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden kadulle tai tielle johtavan ajoneuvoliittymän. 

Rakennusvalvontaviranomainen voi sallia rakennettavaksi useamman 

ajoneuvoliittymän, mikäli se rakennuspaikan käytön kannalta on perusteltua. 

Lisäliittymästä on pyydettävä lausunto tien- tai kadunpitäjältä. Liittymä on 

varustettava riittävän suurella rummulla. Avo-ojaa ei saa täyttää. Liittymän tulee olla 

toteutettavissa liikenneturvallisuutta vaarantamatta. 

 

 

Maanalaiset johdot ja rakenteet 

 

Rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä käytössä olevat maanalaiset johdot ja rakenteet 

on suunnittelun yhteydessä selvitettävä. 

 

 Maalämpökaivot 

 

Pohjavesialueella saatetaan tarvita MRL:n toimenpideluvan lisäksi myös vesilain 

mukainen lupa. Hakijan on syytä selvittää vesilain mukaisen luvan tarve yhdessä 

ympäristönsuojelun viranhaltijan kanssa ennen MRL:n mukaisen toimenpideluvan 

hakemista. 

 

 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen 

 

Taivalkosken kunnalla ei ole hulevesijärjestelmää, kiinteistön omistaja tai haltia 

vastaa kiinteistönsä hulevesien hallinnasta. 

 

Katolle ja pihamaalle, sekä salaojiin kertyvä vesi on johdettava tontin omaan 

sadevesijärjestelmään ja ensisijaisesti vesi on imeytettävä omalla tontilla. Mikäli 

tontin maaperä ei mahdollista imeyttämistä, sade- ja pintavedet tulee johtaa avo-

ojajärjestelmään, tai haittaa aiheuttamatta ympäröivään maastoon. 

 

 Jätehuoltoon liittyvät rakennelmat 

 

Rakennuslupahakemuksessa tulee osoittaa rakennnuspaikalle rakennettavien 

rakennusten kokoon ja käyttötarkoitukseen suhteutetut, riittävät tilat jätehuollon 

järjestämiseen. Tilojen varauksessa on otettava huomioon jätteiden lajittelun ja 

kuljetuksen edellyttämät vaatimukset. Kunnan jätehuoltomääräysissä on esitetty 

hyväksytyt jätteiden keräysvälinetyypit ja lajittelu vaatimukset 

 

Jätteiden keräysvälineet tulee sijoittaa asemakaava-alueella näkösuojaan, kun 

keräyspaikkaa käyttää vähintään viisi asuinhuoneistoa, tai jos keräyspaikalla on 

vähintään kolme jäteastiaa. Jätteen keräysvälineiden säilytyspaikat on lisäksi 

sijoitettava siten, että niiden tyhjentäminen jäteautolla on mahdollista. 
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3.6 OSOITEMERKINTÄ 

 

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. 

 

Kulmatalon osoitenumerointi on kiinnitettävä kummankin kadun tai liikenneväylän 

puolelle.  

 

Osoitenumeroinnin on oltava toteutettuna viimeistään rakennuksen 

käyttöönottotarkastuksessa.  

 

 

 

 

 

4. RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 

 

4.1 RAKENNUSPAIKKA 

 

Sen lisäksi, mitä rakennuspaikalle asetettavista vähimmäisvaatimuksista on säädetty  

maankäyttö- ja rakennuslain 116 §:ssä, tämän rakennusjärjestyksen liitekartassa nro 1  

pinta-alarajoitusalueella rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan vähintään 5.000 m². 

 

Pinta-alarajoitusalueen ulkopuolisella alueella pysyvän asutuksen rakennuspaikan 

koko tulee olla vähintään 3.500 m
2
, mikäli jätevedet käsitellään rakennuspaikalla. 

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella jossa on käyttövesi- ja viemäripalvelut, 

rakennuspaikan vähimmäiskoko on 2000 m
2
. 

 

Vesistön rannalla olevan uuden rakennuspaikan vesistöön tai vesijättöön rajoittuvan 

rantaviivan pituuden tulee olla vähintään 40 metriä. Saareen rakennettaessa 

rakennuspaikan pinta-ala tulee olla vähintään 5000 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. 

 

 

4.2 RAKENTAMISEN MÄÄRÄ 

 

Asema-, yleiskaava ja ranta-alueen ulkopuolella sijaitsevalle maatilatalouskeskuksen 

rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden korkeintaan kaksiasuntoisen 

asuinrakenuuksen sekä samaan pihapiiriin kuuluvan ns. sivuasunnon, ja 

rakennuspaikan rakennusoikeus on kyseisellä alueella 10% rakennuspaikan pinta-

alasta. 
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Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä 

talousrakennuksia. 

 

Maatalouskäytössä olevan maatilan talouskeskuksen yhteyteen voidaan sallia 

rakennettavaksi siihen sopeutuvia maatilamatkailua palvelevia rakennuksia. 

 

 

 

5. RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE 
 

Rakentaminen ranta-alueelle edellyttää pääsääntöisesti vähintään oikeusvaikutteista 

osayleiskaavaa. Tästä huolimatta myös rakennusjärjestyksessä on syytä edelleen antaa 

määräyksiä rantarakentamisesta. Nämä lähinnä kaavoja täydentävät tai 

poikkeamisluparakentamista ohjaavat määräykset voivat koskea esimerkiksi 

etäisyyksiä rantaviivasta tai maiseman ja maaston huomioon ottamista. 

 

5.1 RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA SOPEUTTAMINEN YMPÄRISTÖÖN  

RANTA-ALUEELLA 

 

Rakennusten sijoittumisesta, ulkonäöstä ja kasvillisuuden käsittelystä on ranta-alueilla 

syytä antaa määräyksiä. 

 

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten 

korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen.  

 

Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain 

harventaminen on sallittua. 

 

Tulvavahingoille alttiit rakennusosat (järvialueella) tulee rakentaa vähintään 0,7 

metriä ylimmän havaitun tulvavedenkorkeuden yläpuolelle, kuitenkin jokivarsien 

alueella vähimmäistaso on 1,0 metriä ylimmän havaitun tulvakorkeuden yläpuolella. 

Vesistön tulvakorkeuden selvittää rakennushankkeeseen ryhtyvä. Tarvittaessa 

tulvakorkeudesta voi pyytää ELY-keskuksen lausunnon. 

 

Sen estämättä, mitä tässä rakennusjärjestyksessä määrätään rakennusten etäisyydeksi 

rantaviivasta, voidaan ennen 1.1.2007 muodostetuille ja jo rakennetuille 

rakennuspaikoille olemassa oleviin rakennuksiin tehdä muutos- ja laajennustöitä, niin 

että rakennusten etäisyys rantaviivan suhteen ei merkittävästä lyhene. Laajennus- ja 

muutostöiden on muutoin täytettävä tämän rakennusjärjestyksen määräykset. 

 

Kaikkien pienten rakennelmien, kuten grillikatoksien, verkkovajojen ja niihin 

rinnastettavien rakennelmien etäisyyden tulee olla vähintään 10 metriä rantaviivasta. 

 

Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee 

olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. 

Lomarakennuksen, jonka kerrosala on enintään 100 m
2
, etäisyyden tulee, mikäli edellä 

olevasta vaatimuksesta ei muuta johdu, olla vähintään 30 metriä rantaviivasta, sitä 

suuremmat vähintään 40 m. Rantaviivalla tarkoitetan keskivedenkorkeuden mukaista  

 

PTAIVA01
Korostus
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rantaviivaa. Mikäli keskivedenkorkeutta ei tiedetä, rantaviivana pidetään 

maakasvillisuuden rajaa. 

 

Sauna tai talousrakennus, johon on sijoitettu sauna- ja oleskelutilat, jonka kerrosala 

saa olla enintään 30 m
2
, saa rakentaa lähemmäksikin rantaviivaa, kuitenkin vähintään 

15 metrin etäisyydelle siitä ja rakennus tulee sijoittua samaan pihapiiriin loma-

asunnon kanssa eikä sillä saa olla itsenäisen loma-asunnon tunnusmerkkejä. Sauna tai 

em. talousrakennus ja lomarakennus muodostavat kokonaisuuden, jota ei 

maanmittaustoimituksella saa erottaa erillisiksi kiinteistöiksi. 

 

Rantasaunan määritelmä; Saunan ja pesutilojen on oltava vähintään 40 % rakennuksen 

kerrosalasta. Saunarakennuksessa ei saa olla parvea. 

 

Pysyvän asutuksen sijoittaminen 

 

Rakennuksen sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen että maiseman 

luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Asuinrakennuksen, jonka 

kerrosala on enintään 120 m
2
, etäisyyden rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä, 

sitä suuremmat vähintään 40 m. Rantaviivalla tarkoitetaan keskivedenkorkeuden 

mukaista rantaviivaa. Mikäli keskivedenkorkeutta ei tiedetä, rantaviivana pidetään 

maakasvillisuuden rajaa. 

 

Saunarakennuksen tai talousrakennuksen, johon on sijoitettu sauna- ja oleskelutilat ja 

jonka kerrosala saa olla enintään 30m
2
, saa rakentaa lähemmäksikin rantaviivaa, 

kuitenkin vähintään 15 metrin etäisyydelle siitä. 

 

Harjakattoisen, puurakenteisen ja väritykseltään maastoon soveltuvan venevajan 

(enintään 25m
2
) saa rakentaa vesirajaan kiinni. Venevaja on sijoitettava niin, että 

maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Venevajan 

enimmäiskorkeus pääsääntöisesti on 3 m. 

 

5.2 RAKENTAMISEN MÄÄRÄ RANTA-ALUEELLA   

  

Ranta-alueella lomarakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 180 m
2
; 

yksi enintään 100 k-m
2
:n suuruinen lomarakennus, yksi 30 k-m

2
:n suuruinen 

saunarakennus. Samaan pihapiiriin saa rakentaa toisen loma-asunnon (vierasmaja), 

jonka kerrosala saa olla enintään 40 m
2
. Loma-asuntojen yhteinen kerrosala ei saa 

ylittää 120 m
2
. 

 

 

6. SUUNNITTELUTARVEALUE 

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 16 § 3 momentin mukainen suunnittelutarvealue on 

osoitettu liitekartalla nro 2. Suunnittelutarvealueella luvan arviointi perustuu 

maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä säädettyihin erityisiin edellytyksiin sen lisäksi, 

mitä luvan edellytyksistä muutoin säädetään.    

 

     

PTAIVA01
Korostus
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7. VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN  

 

7.1 TALOUSVESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN  
 

Rakennusta varten tulee sen käyttötarkoitus huomioon ottaen olla riittävästi laadultaan 

soveltuvaa talousvettä. 

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa 

vesihuoltolakia ja kunnan ympäristösuojelumääräyksiä. 

 

Rakennuslupahakemukseen on liitettävä asianmukaiset suunnitelmat vedenhankinnan 

ja jätevesihuollon teknisestä toteutuksesta. 

 

 

7.2 JÄTEVESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 

 

  

 

7.2.1 Yleistä 

 

Asemakaava- ja osayleiskaava-alueilla noudatetaan jätevesihuoltoa koskevia 

kaavamääräyksiä. Mikäli kaavamääräyksiä noudatettaessa ei täytetä 

ympäristönsuojelulain edellyttämiä vähimmäisvaatimuksia, niin rakennusluvassa tulee 

antaa sellaiset määräykset että kulloinkin voimassa olevan ympäristösuojelulain, sen 

nojalla annetun asetusten sekä kunnan ympäristösuojelumääräysten mukaiset 

vaatimukset toteutuvat. 

 

Rakentaminen on toteutettava siten, että rakennus on myöhemminkin liitettävissä 

vesihuoltolaitoksen verkostoihin, muihin yhteisiin viemäröintijärjestelmiin tai 

kiinteistökohtaisiin muihin järjestelmiin. 

 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueelle rakennettava, jätevesiä tuottava kiinteistö on 

liitettävä vesihuoltolaitoksen viemäriin. Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi 

myöntää hakemuksesta kiinteistölle vapautuksen liittymisestä vesihuoltolaitoksen 

verkostoon.  

 

Mikäli lomarakennusta ei varusteta paineellisella vedellä, voidaan jätevedet imeyttää 

maaperään samalle etäisyydelle rantaviivasta kun itse rakennuksen sijainti, mikäli 

maaperä on imeyttämiseen sopiva.  

Jätevesijärjestelmien purkupaikat tulee sijaita vähintään 30 – 50 metrin etäisyydellä 

naapurin talousvesikaivosta ja 10 metrin etäisyydellä naapurin rajasta riippuen 

maalajista. Ei kuitenkaan pohjavedenottamoiden lähisuojavyöhykkeellä 

 

Kun jätevettä tuottavaa rakennusta ei ole mahdollisuus liittää yleiseen 

viemäriverkostoon on rakennuksen viemäröinti toteutettava rakennuksessa kaksi 

putkijärjestelmänä (wc:n vedet ja muut jätevedet omina putkistoina rakennuksen 

ulkopuolelle). 
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7.2.2 Jätevesien käsittely viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella:  

 

Viemärilaitoksen toiminta-alueen ulkopuolella jätevesien käsittelyssä noudatetaan 

valtioneuvoston asetusta talousjätevesien käsittelystä 209/2011, tämän lisäksi kunnan 

ympäristönsuojelumääräysten säädöksiä.  

  

Jätevesien käsittelyjärjestelmän ja jätevesien johtamisen on perustuttava pätevän 

suunnittelijan laatimaan asetuksen mukaiseen yksityiskohtaiseen suunnitelmaan, 

joka on esitettävä rakennuslupaa haettaessa. 

Silloin kun talousjätevesi sisältää vesikäymälän jätevesiä, tulee talousjäteveden 

imeytyspaikan tai puhdistetun jäteveden purkupaikan sijaita vähintään 

viidenkymmenen (50) metrin etäisyydellä keskivedenkorkeuden mukaisesta rannasta. 

 

Umpisäiliötä voidaan käyttää jätevesijärjestelmänä tapauksissa, joissa jätevesien 

 

käsittely rakennuspaikalla ei ole mahdollista tai jätevesien määrä on niin vähäinen, 

että maapuhdistamon, maasuodattimen tai pienpuhdistamon toiminnalle ei ole 

edellytyksiä. 

 

Talousjäteveden kokoamiseen käytettävän umpisäiliön tulee olla tehdasvalmisteinen 

ja kyseiseen tarkoitukseen tehty sekä kooltaan vähintään 5 m
3
 ja sen tulee olla 

varustettu täyttymishälyttimellä. 

 

Kiinteistön haltijan on pidettävä kirjaa jätevesijärjestelmän tyhjennys-, käyttö- ja 

huoltotoimenpiteistä ja kirjanpito on pyydettäessä esitettävä kunnan 

ympäristönsuojeluviranomaiselle.  

 

Mikäli wc:n jätevedet kerätään umpisäiliöön, suositellaan se toteutettavaksi vähän 

vettä käyttävää wc:tä. 

 

Lomarakennuksissa käymäläratkaisuna tulee käyttää ensisijaisesti kuivakäymälää tai 

kompostikäymälää. Kuivakäymälä on varustettava tiiviillä alusastialla. Kuivakäymälä 

on sijoitettava vähintään 5 metrin etäisyydelle kiinteistön rajasta, kuitenkin 

siten, että kuivakäymälästä ei saa aiheutua haittaa naapurille.  

 

Rantavyöhykkeellä olevaan lomarakennukseen suositellaan vähän vettä käyttävää 

wc:tä. 

 

Jäteveden käsittelyyn liittyvät laitteet tulee sijoittaa siten, että ne voidaan tyhjentää ja 

huoltaa kaikkina vuodenaikoina. 

 

Jätevesien imeytyspaikan tai paikan, jossa käsitelty jätevesi johdetaan maastoon, 

etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään sama kuin rakennuksen etäisyys.  

 

Maahanimeyttämössä tulee jättää vähintään yhden (1) metrin vahvuinen kaivamaton 

suojamaakerros kaivannon pohjasta ylimpään tiedossa olevaan pohjavesitasoon tai 

tulvakorkeuteen HW 1/50. 
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Maasuodattamossa tulee jättää vähintään kahdenkymmenen viiden (25) senttimetrin 

vahvuinen kaivamaton suojamaakerros kaivannon pohjasta ylimpään tiedossa olevaan 

pohjavesitasoon tai tulvakorkeuteen HW 1/50. 

 

 

 7.2.3. Jätevesihuollon järjestäminen pohjavesialueilla 

 

Pohjavesialueelle ei saa johtaa puhdistettujakaan wc-jätevesiä.  

WC- ja muiden jätevesien johtaminen umpisäiliöön on sallittua. 

Käsiteltyjä harmaita jätevesiä saa johtaa ja imeyttää pohjavesialueelle, ei kuitenkaan 

vedenottamojen lähisuojavyöhykkeelle. 

 
 

 

8. HYVÄ RAKENTAMISTAPA 

 

Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon kunkin rakennuksen 

ominaispiirteet, eikä korjaaminen saa ilman erityisiä perusteita johtaa tyylillisesti 

alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen. 
 

Rakenteita ja laitteita suunniteltaessa ja valittaessa tulee ottaa huomioon rakennukselle 

suunniteltu käyttöikä. Rakenteiden ja laitteiden korjattavuus tulee ottaa huomioon 

tilavarauksissa. Rakentamisessa tulee käyttää materiaaleja, joiden kestävyydestä, 

huollettavuudesta, korjattavuudesta ja käytöstä poistamisesta on kokemusta tai 

luotettavaa tietoa. 

 

Uudisrakennukseen on tehtävä räystäät suojaamaan seiniä ja muita rakenteita sateelta. 

Räystäsrakenteesta on tarvittaessa esitettävä selvitys. 

 

9. RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT 

 

Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat tulee suojata 

työmaa-aikana huolellisesti. 

 

 

10. JÄTEHUOLTO 

 

Jätehuolto tulee toteuttaa siten, ettei sen järjestäminen aiheuta haittaa terveydelle eikä 

ympäristölle. 

 

11. MÄÄRÄYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN, POIKKEAMINEN 

 

11.1 MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN 

 

Tekninen lautakunta voi poiketa 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. Ennen asian ratkaisemista on hankittava kunnanhallituksen tai, 

jos lausunnon antaminen on annettu muun viranomaisen tehtäväksi, tämän lausunto. 
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11.2 VOIMAANTULO 

 

 Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Taivalkosken kunnan marraskuun 28 päivänä 

 1991 hyväksytty rakennusjärjestys. 

 

Edellä kumotusta rakennusjärjestyksestä jäävät kuitenkin voimaan 6 luvun kaava-

alueita koskevat lisämääräykset: 

 

 

12. KAAVA-ALUETTA KOSKEVAT LISÄMÄÄRÄYKSET 

 

26 § Samalla rakennuspaikalla rakennukset on sijoitettava riittävän etäälle toisistaan. 

 

27 § Asuntokerrostaloa (AK), liikerakennusta (AL) tai yhdistettyä liike- ja asuntoker- 

         rostaloa  (ALK) varten tarkoitetun rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää ra- 

         kentamiseen enintään 20 prosenttia. Rakennuspaikan kerrosala saa olla enintään 

         60 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta. 

 

28 § Rivitaloa tai muuta kytkettyä rakennusta (AR) varten tarkoitetun rakennuspaikan  

         pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen enintään 20 prosenttia. Rakennuspaikan  

         kerrosala saa olla enintään 40 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta. 

 

29 §  Omakotirakennusta tai muuta enintään kahden perheen taloa (AO) tai maatilan  

          talouskeskusta (AT) varten tarkoitetun rakennuspaikan kerrosala saa olla enin- 

          tään 25 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta. 

           

        Omakotirakennusta tai muuta enintään kahden perheen taloa palveleva talous- 

         rakennus saa olla enintään 3,5 metriä korkea. 

 

30 § Asunto- ja kasvitarharakennusta (AV) varten tarkoitetun rakennuspaikan tulee  

        olla vähintään 3 000 m². Rakennuspaikan kerrosala, mihin ei lueta kasvihuo- 

        neita, saa olla enintään 10 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta. 

 

32 § Yleistä rakennusta (Y) varten tarkoitetun rakennuspaikan  pinta-alasta saa 

         käyttää rakentamiseen enintään 30 prosenttia. Rakennuspaikan kerrosala saa  

         olla enintään 60 prosenttia rakennuspaikan pinta-alasta. 

 

33 §  Teollisuus- tai varastorakennusten (T) rakennuspaikan pinta-alaa tulee olla 

          vähintään 2000 m². Rakennuspaikan pinta-alasta saa käyttää rakentamiseen  

          enintään 30 prosenttia ja kerrosala saa olla enintään 60 prosenttia rakennus- 

          paikan pinta-alasta. 

          Rakennukseen saadaan sijoittaa myös sen käyttöön liittyviä toimisto-, henki- 

          lökunnan ruokailu- ja muita vastaavia tiloja. Rakennuspaikalle saadaan ra- 

          kentaa enintään kaksi asuntoa, ei kuitenkaan teollisuus- tai varastotilojen ala- 

          tai yläpuolelle. Asunnon saa rakentaa aikaisintaan samanaikaisesti teollisuus- 

          tai varastorakennuksen rakentamisen kanssa.   
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