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Haluatk
ko rakenttaa oman
n kodin?
Tämä opa
as on tarko
oitettu avuk
ksi omakottitalon rake
entajille. Oppaassa oon selvitty tontin
t
tai
muun rakkennuspaika
an hankinttaan ja talo
on rakentamisen eri vaiheisiin
v
liiittyvät toim
menpiteet..
Sisällyslue
ettelo on la
aadittu rake
entamisen kannalta suositeltav
s
vaan aikajäärjestyksee
en, joten
aloita opp
paan alusta
a ja etene vaihe
v
vaiheeelta. Jotkin vaiheet voivat tapaahtua myö
ös muussa
järjestykse
essä, mikä
ä ei välttäm
mättä ole v irhe. Jotkin
n vaiheet on
o kuitenkiin syytä totteuttaa
tässä oppaassa esite
etyssä järje
estyksessää. Esim. talopaketin hankinta
h
ennnen tontin
n hankintaa
saattaa jo
ohtaa tilantteeseen, jo
ossa rakenn
nuslupahakemus joudutaan hyllkäämään tai
poikkeamismenettelyihin, jotka
a viivyttäväät hanketta
a merkittäv
västi. Jos vvälttämättä
ä halutaan
n tietynlaine
en koti, on
n varaudutttava siihen
n, että sopiivan tontin
n tai muun
rakentaa jjuuri aivan
rakennusp
paikan etsintään kulu
uu aikaa.
Ensimmäinen yhteyd
denotto ku
unnan rakeennusvalvo
ontatoimisto
oon on syyytä tehdä viimeistään
v
n
silloin, kun
n mieleinen tontti tai muu rakeennuspaikk
ka on löytyn
nyt, jolloin rakennusttarkastaja
voi opasta
aa alkuun kyseiselle
k
rakennuspa
r
aikalle sop
pivan raken
nnuksen suuunnittelusssa ja antaa
a
tietoja mm
m. erilaiste
en kaavamä
ääräysten merkitykse
estä jne.

Mieti rah
hoitus
Ennen ton
ntin hakem
mista kanna
attaa mietttiä rakentamisen raho
oittaminen . Itse
rakentamiiskustannu
usten lisäkssi maksettaavaksi tulee monia muitakin
m
lasskuja
mm. tontttiliittymä, tontin
t
varausmaksu ((hyvitetään
n ensimmäisessä
vuokrassa
a tai kaupp
pahinnassa), rakennu
usvalvontam
maksu jne. Tarkempaaa
tietoa näisstä maksuiista saa La
apinlahden kunnan te
eknisen osa
astolta,
Asematie 4, 73100 Lapinlahti.
L

Hanki so
opiva ton
ntti tai ra
akennusp
paikka
Tontti tai rakennusp
paikka on mahdollista
m
a hankkia ostamalla
o
kunnan
k
tonntti tai osta
amalla
rakennusp
paikka vap
pailta markkinoilta.
Tietoja La
apinlahden kunnan va
apaista ton
nteista saa tekniseltä osastolta tai interne
etistä
Lapinlahden kunnan
n tontit
Vapaista ttonteista on karttoja,, rakennusttapaohjeita
a yms. aineistoa saattavissa itse
e hakemalla
tai postin välityksellä
ä. Kunnan kaikki vap
paat tontit löytyvät myös
m
Ylä-Saavon kartta
apalvelun
kautta htttp://paikka
atieto.yla-sa
avo.fi/

Varausssopimus
Tontteja vvoidaan varata allekirrjoitettavallla varausssopimuksella. Varausaajan pituuss on 12
kuukautta
a. Varausm
maksu on 100€ ja se ttulee makssaa kunnan
n lähettämään laskun mukaisesti.
Varaus ei tule voima
aan ellei va
arausmaks ua maksetta viimeistä
ään eräpäivvänä.
Varausta e
ei voi siirtä
ää toiselle henkilölle. Varausma
aksu hyvite
etään kaupppahinnassa
a.
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Valitse ssuunnitte
elijat ja ty
yönjohta
ajat
Tarvitset rrakennukse
en suunnitttelua ja raakentamista
a varten ainakin seurraavat nim
metyt
henkilöt:
 Rakkennussuu
unnittelija (kohteen
(
aarkkitehtisu
uunnittelu)
 Rakkennesuun
nnittelija
 LVII-suunnitte
elija(t)
 Säh
hkösuunnitttelija
 Vasstaava työnjohtaja
 KVV
V-työnjohttaja
 IV--työnjohtajja
nnuskohtee
en suunnitttelijoista, joista
Rakennusslupa-asiakkirjoissa pittää olla selvvitys raken
erikseen o
on nimettyy kohteen pääsuunnit
p
ttelija. Päässuunnittelijja voi myöös olla varssinaisen
suunnittelluryhmän ulkopuoline
u
en nimettyy henkilö. Selvitys
S
ann
netaan luppahakemuss –
kaavakkee
ella tai erillisenä. Koh
hteen päässuunnittelijan on oma
akätisellä aallekirjoituk
ksellaan
vahvistetttava suostu
umuksensa
a tehtävään
n. Pääsuu
unnittelija
ana ei voii toimia kohteessa
toimivan
n urakoits
sijan palve
eluksessa
a oleva va
astaava ty
yönjohtajja.
Pääsuunnittelijana on
o oltava, kohteen
k
vaaativuus hu
uomioon otttaen, vähiintään
rakennusa
arkkitehti tai
t ins. tai vastaavan
v
talonraken
nnusalan tu
utkinnon ssuorittanut henkilö,
jolla on su
uunnittelukkokemusta.
Teknisiltä ominaisuu
uksiltaan ta
avanomaiseessa raken
nnuksessa, tyyppitaloossa tms.
pääsuunnittelijana voi
v toimia myös
m
talon
nrakennusa
alan tekniko
on (rakennnusmestariin)
ut henkilö. Ensisijaiseesti pääsuu
unnittelijaksi on nimeettävä henk
kilö, joka
tutkinnon suorittanu
tosiasiallissesti on vastannut ko
ohteen rakeennussuun
nnittelusta (=arkkitehhtisuunnitte
elu).
Talopaketttitoimitustten yhteyde
essä pääsu
uunnittelija
ana voi olla
a henkilö, jjoka on laa
atinut
asemapiirrustuksen, eli henkilö, joka vasttaa rakennuksen kork
keusasemaasta ja sijoituksesta
ekä pihajärjjestelyistä..
tontilla se
Rakennukksen kaikki suunnitelm
mat on teeetettävä ha
ankkeen laa
atu ja laajuuus huomio
oon ottaen
n
riittävän p
pätevällä su
uunnittelija
alla. Suunn
nittelijalla on
o oltava vähintään
v
ssuunnittelu
ualansa
opintosuu
unnalla suo
oritettu teknikon tutkiinto ja heid
dän on täy
ytettävä MR
RL 120 e §:n
vaatimuksset. Suunnittelija on aina
a
henki lö, joka on
n vastannutt tehtyjen suunnitelm
mien
laatimisessta ja niiden teknillise
estä sisällö stä, ei pelk
kästään yriitys tms. SSuunnittelijan on
omakätise
ellä allekirjo
oituksellaa
an varmenn
nettava laa
atimansa suunnitelmaat. Vastaav
vana
työnjohtajjana voi to
oimia henkiilö, joka on
n suorittanut vähintään talonra kennusalan teknikon
tutkinnon (rakennussmestari) ja
a jolla on kkohteen laatu ja laaju
uus huomi oon ottaen
n riittäväkssi
katsottava
a kokemuss vastaavistta tehtävisstä. Lisäksi edellytetään, että hään voi osalllistua
katselmukksiin ja hoittaa lain ed
dellyttämätt toimet. Va
astaavatyö
önjohtaja vvastaa siitä, että työn
n
lopputuloss on myönnettyjen lu
upien ja vo
oimassa ole
evien säännösten ja m
määräysten
mukainen. Muiden töiden
t
vasttuullisilla tyyönjohtajilla, esim. KV
VV-työnjohhtaja, on oltava
o
vähintään
n oman alansa teknikon tutkinto
o ja heidän
n on täytettävä MRL 1122 c §:ssä
ä esitetyt
vaatimuksset.
Vastaavakksi työnjoh
htajaksi hyv
väksymistää haetaan rakennusva
r
alvontatoim
miston lom
makkeella,
jossa on o
oltava työn
njohtajan omakätisell
o
ä allekirjoituksellaan varmenta ma sitoum
mus
tehtävän ssuorittamisseen. Hake
emuksen kkäsittelee ra
akennustarkastaja.
Rakennusstyötä ei sa
aa aloittaa ennen kuin
n vastaava
a työnjohta
aja on hyvääksytty. Va
astaavan
työnjohtajjan on olta
ava läsnä kaikissa
k
työ
ön aikana pidettäviss
p
ä viranomaaistarkastu
uksissa ja
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-katselmuksissa. Rakentamiseen liittyvät katselmukset ja – tarkastukset tilataan
rakennusvalvontatoimistosta ellei toisaalla tässä ohjeessa muuta sanota. Näitä katselmuksia
ja tarkastuksia koskevia tilauksia tekee kohteen vastaava työnjohtaja.
Luvanvaraisten rakennustöiden yhteydessä tehtäviä kiinteistön vesijohtojen ja viemärien
,ilmanvaihtolaitteiden sekä niihin liitettyjen laitteistojen asennustöitä johtamassa ja
valvomassa on oltava nk. KVV—ja IV-työnjohtaja. Hän vastaa siitä, että suunnitelmia ja
työnsuoritusta koskevia kiinteistöjen vesijohdoista ja viemäreistä sekä niihin liitetyistä
laitteista annettuja määräyksiä ja ohjeita noudatetaan. KVV—ja IV-työnjohtajan on aina
oltava läsnä rakennustyön aloituskokouksessa. KVV- ja IV-työnjohtaja vastaa osaltaan
rakennustyön tarkastusasiakirjaan tehtävistä tarkastusmerkinnöistä. KVV- ja IV-työnjohto
anomuskaavake pitää hyväksyttää Lapinlahden rakennustarkastajalla ennen töiden
aloittamista.
Rakennusvalvontatoimisto pitää yllä luetteloa kaikista Lapinlahdella hyväksytyistä
vastaavista työnjohtajista. Tämä hyväksyntä on voimassa viisi vuotta viimeisimmän,
vastuullisena työnjohtajana hoidetun, kohteen käyttöönottokatselmuksesta lukien.
Luetteloon merkityistä henkilöistä riittää kirjallinen vastaavan työnjohtajan ilmoitus, missä
hän omakätisellä allekirjoituksellaan vahvistaa ottavansa tehtävän vastaan. Ensimmäistä
kertaa Lapinlahdella vastaavaksi työnjohtajaksi pyrkivän henkilön ja henkilön, jonka
viimeisimmästä vastuutehtävästä on kulunut yli viisi vuotta, on haettava hyväksyntää
vastaavaksi työnjohtajaksi. Hakemukseen on liitettävä selvitys alan koulutuksesta ja
toiminnasta alalla.
Erityisalojen vastuulliset työnjohtajat pitää hyväksyttää ennen kuin heidän valvontansa
piiriin kuuluvia töitä tehdään työmaalla.

Tilaa tonttikartta
Omakotitalon suunnittelussa on heti alussa otettava huomioon
rakennuttajan tarpeiden ohella tontin tarjoamat
mahdollisuudet/asettamat rajoitukset sekä asemakaavan ja
kunnanrakennusjärjestyksen määräykset.
Ennen suunnittelun aloittamista on hankittava nk. tonttikartta.
Tonttikartta sisältää tiedot tontista ja tontin korkeussuhteista.
Kartta tilataan teknisen osaston mittausosastolta, Asematie 4, 2. kerros, puh. 040 4883 705
tai 040 4883 707. Kartan voi myös tilata suoraan dwg-muodossa suunnittelijalle sähköpostin
kautta.
Tonttikartan tietoja tarvitaan liitteeksi moniin piirustuksiin, kuten esim. vesi- ja
viemäripiirustuksiin, sähköpiirustuksiin jne., joten ota siitä kopioita ennen kun laitat
alkuperäiset rakennuslupahakemuksen liitteeksi.
Vesi- ja viemäritiedot saa Lapinlahden Vesi Oy:n nettisivuilta Lapinlahden Vesi Oy
tilattavasta liitoskohtalausunnosta.
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Teetä lu
uonnosku
uvat
Varausaikka kannatta
aa käyttää rakennush
hankkeen valmisteluu
v
un. Teetä eensin suunnittelijalla
luonnosku
uvat rakenn
nuksista ja
a tontin käyytöstä. Luo
onnoskuvie
en avulla vo
voit neuvote
ella
rakennusttarkastajan
n kanssa su
uunnitelmissta ja sitte
en, kun mo
olemmat ossapuolet ov
vat
yksimielisiiä tontin maanpinnan
m
n muotoilu sta, rakenn
nuksensijo
oittelusta jaa tontille tu
ulevasta
rakennukssesta, niin voit teettä
ää lopulliseet pääpiirusstukset rak
kennuslupaaa varten.
Ota yhte
eyttä:
Rakennusstarkastaja
Raimo Haverinen
Asematie 4,
osasto 2. krs
k
tekninen o
puh. 040 488 3751

Teetä pä
ääpiirusttukset, ra
akenne‐, LVI‐ ja sä
ähkösuunnitelmaat
Lupapiirusstusten eli nk. pääpiirustusten llaadinnasssa on noudatettava raakennuspiirustuksista
a
annettuja määräykssiä ja ohjeitta (MRL 12
20 §), lisätiietoa löytyy netistä
Rakentam
misen ohjee
et
Pääpiirus
stuksiin kuuluvat:
k
 Ase
emapiirros
 Poh
hja-, leikka
aus- ja julk
kisivupiirrokkset
Asemapiirrros on teh
htävä pääsä
ääntöisestii mittakaav
vaan 1:200
0 tai 1:500 .
Asemapiirrustuksessa
a esitetään
n tontti ja ttontin ulko
opuoliset alueet
rakennukssineen ja rakennusalo
r
oineen väh
hintään viid
den metrin
n etäisyydeelle tontin
rajoista ta
ai vähintään kymmen
nen metrin etäisyydellle rakenne
ettavista
rakennukssista/raken
nnelmista. Piirustuksi ssa on myös esitettävä rakennuuksen suunniteltu
todellinen korkeusassema.
Asemapiirrustuksessa
a on lisäksi esitettävää sivuilla 7-8 esitetyn
n ohjeen m
mukainen
rakentamiisen määrä
än ja raken
nnusoikeud
den käytön
n osoittava pinta-alalaaskelma.
Pohja- ja leikkauspiiirrokset laa
aditaan sam
maan mitta
akaavaan 1:100
1
tai 11:50. Pohja
apiirrokset
laaditaan rakennukssen kerrokssista, kella rikerroksessta, ullakossta ja vesikkatosta.
Vesikattop
piirros tarvvitaan, jos katto sekä katolla ole
evat rakenteet, laitteeet ja kulku
utiet eivät
riittävästi ilmene julkisivupiirro
oksista. Leiikkauspiirro
okset laaditaan kaikissta rakennuksen
rakenteide
en ja omin
naisuuksien
n osoittami seksi tarpe
eellisista ko
ohdista. Lissäksi on laadittava
yksi leikka
auspiirustus rakennuk
ksen aukolllisesta sein
nästä peru
ustusten alaapinnasta vesikaton
yläpintaan
n mittakaavvassa 1:20
0.
Julkisivupiirroksella osoitetaan, että suun
nniteltu rak
kentaminen arkkitehttuuriltaan täyttää
t
kauneude
en ja sopussuhtaisuude
en vaatimu
ukset huom
mioon ottaen rakennuus sellaisen
naan sekä
sen suhde
e ympäröivviin rakennuksiin ja m
maisemaan. Julkisivup
piirrokset laaaditaan ra
akennukse
en
kaikista sivuista vesiikatolla näkyvine osin
neen. Julkisivupiirustuksissa onn esitettävä
ä
rakennusp
paikan maa
anpinta ennen raken tamista ja sen jälkee
en. Maanpi nnat näyte
etään
todellisine
e korkeusassemineen rakennusp
paikan rajoille asti.
Varsinaisia
a rakennusssuunnitelm
mia tehtäeessä on suu
unnittelussa huomioittava tilavaraukset
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lvi-, sähkö- ja muun erikoistekniikan laitteita varten.
Pääsuunnittelija tarkastaa kaikkien rakennuskohteesta tehtyjen erikoissuunnitelmien, kuten
esim. rakenne-, LVI- ja sähkösuunnitelmien, yleisen kelvollisuuden ja sopivuuden kyseiseen
kohteeseen ja toisiinsa. Vastuu suunnitelman teknisistä yksityiskohdista ja valitun
suunnitteluratkaisun teknisestä toimivuudesta on edelleen erikoissuunnitelman laatijalla.
Suunnittelijan on nimikirjoituksellaan vahvistettava kaikki laatimansa suunnitelmat. Milloin
rakennuskohteen rakennesuunnittelu on jaettu useille suunnittelijoille, esim. kattoristikot,
on kohteen rakennesuunnittelusta vastaavan suunnittelijan rakenteiden pääsuunnittelijana
vahvistettava muiden suunnittelijoiden suunnitelmat nimikirjoituksellaan. Samaa
menettelytapaa noudatetaan myös LVI- ja suunnitelmien yhteydessä. Viranomaisille
toimitettuja allekirjoittamattomia suunnitelmia ei käsitellä.

Rakennusoikeuden laskeminen asiakirjoista (yleensä asemapiirustuksesta) pitää
löytyä alla esitetyt asiat sisältävä pinta‐alalaskelma.
Milloin kellariin tai ullakolle sijoitetaan pääkäyttötarkoituksen mukaisia tiloja, on
hakemukseen liitettävä näistä tasoista rasteroidut pohjapiirustukset, joista käy ilmi
suunnittelijan kerrosalaan ja rakennusoikeuteen laskemat tilat.
Tontin tai rakennuspaikan tehokkuusluvulla tai muulla laskennallisella tavalla ilmoitettu
rakennusoikeus lasketaan vastaavasti, mutta pyöristys tehdään alaspäin lähimpään
täyteen 0,5 m2 tai 1 m2.
Tontin/rakennuspaikan pinta-ala
Rakennusoikeus [e = x,xx]

xxx m2
xxx m2

Talousrakennuksen rakennusoikeus xxx m2
Rakennettu kerrosala

xxx m2

Käytetty rakennusoikeus
Käytetty talousrak:n rak.oikeus
Rakennettava kerrosala

xxx m2
xxx m2
xxx m2

- kellari
- I –kerros
- II –kerros
- ...
- ullakko
Käytettävä rakennusoikeus

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

m2
m2
m2
m2
m2
m2

- kellari
- I –kerros
- II –kerros
- ...
- ullakko
Rakennuksen kokonaisala

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

m2
m2
m2
m2
m2
m2

(tehokkuusluku e esitetään, jos se on
asemakaavassa määrätty)
(milloin talousrakennukselle on määritelty
erillinen rakennusoikeus)
(Jos tontilla/rakennuspaikalla on aiemmin
rakennettuja rakennuksia)
(- ” -)
(- ” -)
(yhteensä, lisäksi erittely kerrostasoittain,
lasketaan rakennuksen ulkoseinien ulkopintojen mukaan kuten aina ennenkin)

(yhteensä, lisäksi erittely kerrostasoittain,
käytettävä rakennusoikeus = kerrosala
Poikkeuksena tietyt erityistilanteet, joissa
kerrosala saa ylittää sallitun rakennusoikeuden
ulkoseinän paksuudesta johtuen)

(≥ kerrosala, mm. useat kellaritilat
luetaan kokonaisalaan, mutta ei aina kerrosalaan)
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Talousrakkennuksen kerrosala
Käytettävä
ä talousrakk:n rak.oik
keus

xxxx m2
xxxx m2

Talousrakkennuksen kokonaisala

xxxx m2

(K
Kuten kerrossala yleensä))
(Y
Yleensä = ke
errosala, erilllisrakennusoikeuden
yhteydessä
y
= kerrosala + katokset)
(Y
Yleensä ≥ ke
errosala)

Osta tai vuokraa
a tontti va
arausaika
ana
Tontti void
daan myyd
dä tai vuok
krata suoraaan tontin ostajalle/haltijalle taii
varaussop
pimuksen tehneelle
t
varaajalle.
v
K
Kauppa taii vuokraus on tehtävää tontin
varausaika
ana. Tonttti voidaan antaa
a
uudeelle varaaja
alle välittöm
mästi
varausajan päätyttyyä.
Ota yhteyyttä tontin kaupassa tai
t tontin vvuokraukse
een liittyvässä asiassaa,
puh. 040 488 3705.
Ostaja vasstaa tontin
n rakentam
miskelpoisuu
uden yksity
yiskohtaise
esta selvitttämisestä
sekä peru
ustamistava
an suunnitttelusta ja ttoteutuksesta.
Vastaavassti ostetun tontin rakentamatta jättämisesstä määräa
ajassa kuntta voi periä
ä
sopimussa
akkoa 50 % tontin myyntihinna
m
asta. Raken
ntamattom
man tontin luovuttaminen luvattta
edelleen rrinnastetaa
an sopimuk
ksen rikkom
miseen.
Mikäli vuo
okralainen laiminlyö edellä
e
tarko
oitetun rak
kentamisve
elvollisuudeen, hän on velvollinen
n
suorittama
aan vuokra
anantajalle
e sopimusssakkona ka
aksinkertaissta vuokraaa siltä viivä
ästysajalta,
kun raken
ntaminen on
o toteuttamatta soviittuun valm
miusasteese
een.
Tontin osttosta on su
uoritettava varainsiirttoveroa kauppahinna
asta. Varainnsiirtoveron
maksamin
nen on osta
ajan velvolllisuus. Varrainsiirtove
ero maksettaan veroh allituksen
vahvistam
malla varain
nsiirtoveron
n tilinsiirtollomakkeellla kahden kuukaudenn kuluessa
kaupantekkopäivästä. Ilmoitus maksetustta verosta tehdään
t
ve
erotoimistooon
henkilökohtaisesti. Verotoimist
V
toon ilmoitttamisen yh
hteydessä tarvitaan m
mukaan ka
auppakirjan
n
jäljennös. Lainhuuto
oa on haetttava 6 kk:n
n kuluessa kauppakirrjan allekirjjoittamisessta
Maanmitta
auslaitokse
esta.

Tiedota naapure
eille
Maankäytttö- ja rake
ennuslain säännösten
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teknisenosaston palvelupisteestä Inkeri Partanen, 040 488 3702,
inkeri.partanen@lapinlahti.fi
Lisäksi rakennushankkeeseen ryhtyvän on tiedotettava hankkeestaan rakennuspaikalle
sijoitettavalla ilmoituksella, josta käy ilmi rakennushankkeen laatu, rakentaja ja tämän
yhteystiedot. Ilmoitus kannattaa laatia ja sijoittaa siten, että se rakentamisen aikana
palvelee myös opasteena tavaran toimittajille.

Hae rakennuslupaa
Rakennuslupaa on haettava uudisrakennukselle ja siihen verrattaville korjaus- ja
muutostöille. Lisäksi rakennuslupaa on haettava rakennuksen laajentamiselle
sekä sellaisille korjaus- ja muutostöille, joissa rakennuksen kerrosalaan
laskettava pinta-ala muuttuu sekä käyttötarkoituksen oleellisille muutoksille.
Rakennuslupaa on haettava myös silloin, kun suunnitelluilla muutoksilla on
vaikutusta rakennuksen terveellisyyteen tai turvallisuuteen.
Rakennuslupa suositellaan ensisijaisesti haettavaksi Lupapiste.fi palvelun kautta

Tietopaketti rakennuslupaprosessista sekä sähköisestä luvanhausta Lupapistepalvelun avulla. Lupapisteen kautta voit hakea rakennuslupia sekä hoitaa niihin
liittyvän viranomaisasioinnin verkossa kaikkien niiden kuntien alueella, joissa
palvelu on käytössä.
Rakennuslupaa voidaan hakea myös perinteisellä tavalla
Tavallisessa omakotitalon rakennuslupahakemuksessa tulee olla seuraavat asiakirjat:
1. Rakennuslupahakemus
 hakemuksia saa netistä sekä teknisenosastonpalvelupisteestä
 allekirjoittajana rakennuspaikan omistaja(t) / haltija(t)
 muulla allekirjoittajalla tulee olla valtakirja edellä mainituilta hakijoilta
 suunnittelijoiden nimet, koulutukset ja yhteystiedot
 nimetty pääsuunnittelija ja hänen yhteystietonsa ja allekirjoitus
2. Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta
 lainhuudatustodistus tai jäljennös vuokrasopimuksesta
 tai vaihtoehtoisesti jäljennös kauppakirjasta ja myyjän lainhuuto
 saa teknisenosaston palvelupisteestä Inkeri Partanen, puh. 040 488 3702,
inkeri.partanen@lapinlahti.fi
3. Tonttikartta / virallinen karttaote
 Päivi Silsten puh. 040 4883 705, paivi.silsten@lapinlahti.fi tai Juhani Rytkönen puh.
040 4883 707, juhani.rytkonen@lapinlahti.fi.
4. Kaupparekisteriote (jos hakija on yhtiö)
5. Pääpiirustukset
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2 sarjaa rakennuspiirustusmääräysten mukaisia pääpiirustuksia taitettuina ja
sidottuina
6. Rakennushankeilmoitus lisälehtineen
 RH 1 rakennushankeilmoitus jokaisesta rakennuksesta erikseen esim. päärakennus,
autotalli jne.
 RH 2 asuinhuoneistoilmoitus, täytetään vain mikäli hanke sisältää enemmän kuin
yhden asunnon
 RK 9 poistumalomake, täytetään poistuvasta, purettavasta rakennuksesta.
7. Selvitys ulkoväreistä
 lomakepohja saatavilla rakennusvalvontatoimistosta tai netistä
 sidottuna ja seläkkeillä varustettuina kahteen pääpiirustussarjaan mukaan
8. Ennakkoluvat ja lausunnot, jos sellaisia on
 Ympäristölautakunnan poikkeamispäätös lainvoimaisuustodistuksineen
 ympäristölautakunnan suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen
 naapurien suostumukset poikkeusmenettelyssä
 selvitys naapureille tiedottamisesta
 selvitys naapurien kuulemisesta
Rakennuslupahakemus liitteineen jätetään Lapinlahden kunnan teknisen osaston
rakennuspalvonnan palvelupisteeseen, Asematie 4, 73100 Lapinlahti.
Lausunnot hankitaan tarpeen mukaan kunnan toimesta seuraavilta viranomaisilta:
 Kaavoittaja
 Pohjois-Savon pelastuslaitos
 Terveysviranomainen
 Lapinlahden Vesi Oy
Rakennusluvan saaminen saattaa kestää 2-3 viikkoa työtilanteista, ruuhkista ja lomista
riippuen. Rakennuslupaa odotellessa tontilla voi tehdä rakennustöitä palvelevia
toimenpiteitä esim. pintamaat voi kuoria ja tuoda tontille rakennuskopin.
Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin rakennuslupapäätös on lainvoimainen valitusajan
jälkeen. Muutoksenhakuaika viranhaltijan päätöksestä on 14 vuorokautta ja lautakunnan
päätöksestä 30 vuorokautta. Töiden aloittamisesta on ilmoitettava
rakennusvalvontatoimistoon. Ilmoittaminen voidaan myös suorittaa suoraan
aloituskokouksessa. Hakemuksesta voidaan sallia rakennustyön aloittaminen ennen luvan
lainvoimaisuutta vakuutta vastaan, edellyttäen, että työn aloittaminen ei tee
muutoksenhakua hyödyttömäksi.
Rakennusvalvontamaksuun sisältyy:
 lupapäätös
 aloituskokoukseen osallistuminen
 vastaavan työnjohtajan, erityisalojen työnjohtajien, kohteen pääsuunnittelijan ja
erityisalojen suunnittelijoiden hyväksyminen
 erityissuunnitelmien tarkastus
 lupaehtojen mukaisten katselmusten pitäminen luvan voimassaoloaikana
 päätösasiakirjojen lunastus
Rakennuslupapäätös ja vahvistetut piirustukset on huolellisesti säilytettävä
rakennustyömaalla ja rakennustyön valmistuttua rakennuksessa. Niitä ei saa luovuttaa
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mihinkään muuhun tarkoitukseen käytettäväksi kuin rakennustyön aikana suoritettaviin
tarkastuksiin.
Uuden rakennuksen rakentamiseen oikeuttava lupa on voimassa työn aloittamisen nähden
kolme vuotta ja valmistumiseen nähden viisi vuotta, ellei sitä eri hakemuksesta ole
pidennetty. Pidennystä on haettava luvan voimassaoloaikana.

Toimita rakennesuunnitelmat
Rakennepiirustuksissa ja lujuuslaskelmissa osoitetaan kantavien rakenteiden
kestävyys ja mitat työn suoritusta varten sekä niiden lämpö-, kosteus- ja
vesieristykset. Rakennesuunnitelmien tulee olla pätevän suunnittelijan
laatimat ja ne tulee laatia voimassa olevien rakennepiirustusohjeiden
mukaisina.
Rakennepiirustussarja sisältää:





perustuspiirustukset
 pohjataso, leikkaukset, osapiirustukset, merkinnät maan kantavuudesta,
routasuojauksesta, salaojista jne.
kantavaa runkoa koskevat piirustukset
 tasopiirustukset, leikkaukset, osapiirustukset (seinät, seinätolpitus, pilarit,
ikkuna- ja ovipalkit, laatat, vasat, portaat jne.)
vesikattopiirustukset
 tasopiirustus, leikkaukset, osapiirustukset (kattotuolijako, kattotuolit,
jatkokset, naulauskaaviot jne.)
radon
 radon on huomioitava rakennuksen perustuksia suunniteltaessa ja perustuksiin
on rakennettava tuuletusputkisto

Ennen rakennustöiden aloittamista on rakennusvalvontatoimistoon toimitettava:



1 sarjaa rakennepiirustuksia (A4-kokoon taitettuina, sidottuina ja varustettuna
nimiöleimalla, josta ilmenee tontin numerointia koskevat tiedot, rakennuspaikan
osoite ja hakijaa koskevat tiedot sekä suunnittelijan omakätisesti allekirjoitettuina)
1 kpl lujuuslaskelmia (laskelmissa oltava mukana rakennesuunnittelijaa koskevat
tiedot; nimi, arvo, osoite ja puhelinnumero)

Toimita erikoispiirustukset
Varsinaisia rakennussuunnitelmia tehtäessä on huomioitava tilavaraukset LVI-, sähkö- ja
muun erikoistekniikan laitteita varten.
Vesi- ja viemäripiirustukset sekä IV-piirustukset on toimitettava rakennusvalvontatoimistoon
ennen näiden töiden aloittamista. Piirustukset toimitetaan kahtena allekirjoitettuna sarjana.
Sarja sisältää asemapiirustuksen (1:200 (1:500)), pohjapiirustukset (1:50) ja
linjapiirustukset.
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Piirustukset toimitetaan A4-kokoon taitettuina, seläkkeillä varustettuina ja sarjoiksi
sidottuina. Rakentajan on käytettävä asiantuntevaa ja riittävän pätevää, paikalliset
olosuhteet tuntevaa suunnittelijaa.
Jos rakennus liitetään kaukolämpöverkostoon, on näitä verkostoja ja laitteistoja
koskevat sivuilla 15.

Muista rakennuksen käyttö‐ ja huolto‐ohje
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on laadittava sellaista rakennusta varten, jota
käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn. Sama koskee tällaisen rakennuksen
sellaista korjaus- ja muutostyötä, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen ja
soveltuvin osin korjaus- ja muutostyötä, joka muutoin edellyttää rakennuslupaa.
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje tulee laatia huomioon ottaen rakennuksen ja
rakennusosien ominaisuuksien säilyminen suunnitellun käyttöiän ajan. Käyttö- ja huoltoohje sisältää rakennuksen ja sen rakennusosien kunnossapidon sekä hoidon ja huollon
lähtötiedot, tavoitteet, tehtävät ja ohjeet omistajalle sekä asukkaille.
Enintään kahden asunnon omajohtoisessa asuinrakennushakkeessa käyttö- ja huolto-ohjeen
sisältö voi rajautua niihin rakennusosiin ja teknisiin järjestelmiin, joiden hoidolla ja huollolla
sekä kunnossapidolla on vaikutusta rakennuksen turvallisuus- ja terveysriskeihin.
Rakennushankkeeseen ryhtyvän asiana on huolehtia, että tavarantoimittajat ja urakoitsijat
toimittavat tuotekohtaiset hoito-, huolto- ja kunnossapito-ohjeet liitettäväksi käyttö- ja
huolto-ohjeeseen.
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimisesta määrätään rakennusluvassa.
Loppukatselmusta haettaessa tulee rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen, jos sellainen on
määrätty laadittavaksi, olla riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa rakennuksen
omistajalle. Rakennusvalvontaviranomainen tarkistaa loppukatselmuksessa,
että rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje on asianmukaisesti laadittu.

Puiden säilyttämisen tekniikka
Rakentamisen aikana puun runko suojataan laudoilla, jotka sidotaan tukevasti kolmesta
kohdasta. Pehmikkeenä runkoa vasten käytetään esimerkiksi vaahtomuovia.
Aitaus puun ympärillä estää maan tiivistymisen juuristolla. Ellei aitaa voida tehdä, levitetään
juuristolle n. 20 cm soraa, mikä poistetaan, kun juuristolla ei enää ajeta.
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Maastoa leikattaessa on puiden juuria katkottava. Leikkauspintojen tulee olla
kohtisuorassa juuria vastaan ja sileitä. Haavalle sivellään katkaisun jälkeen
haavanhoitoainetta ja juuristoa vasten tuodaan kosteana pidettävää kasvuturvetta. Puun
toimiva juuristo on yleensä latvuspiirin kohdalla.

Maanpintaa nostettaessa

1. Jos täyttö on matala, enintään 50 cm, juuristo peitetään kevytsoralla, soralla tai
keskikarkealla sepelillä. Maatukea ei tarvita.
2. Paksummissa kuin 50 cm:n täytöissä maa puun tyvellä tuetaan esimerkiksi
kaivonrenkaalla. Karkeaa, vettä ja ilmaa hyvin läpäisevää ainetta on levitettävä latvuspiirin
osoittamalle alueelle. Tuettu kuoppa täytetään kevytsoralla tai sepelillä.
Maanpinta käsitellään kaikissa täytöissä ympäristön vaatimalla tavalla.
3. Kaikkien arvokkaimpien puiden säilyminen turvataan salaojaputkilla, joiden kautta puulle
annetaan vettä ja ravinteita. Työ edellyttää asiantuntijan apua ja neuvoja.

OHJE KIINTEISTÖNOMISTAJILLE KATUUN RAJOITTUVIEN PUIDEN JA
PENSAIDEN HOITOON
Yhteistyöllä yhteneväisyyttä, viihtyvyyttä ja turvallisuutta.
Kiinteistön puut ja pensaat voivat olla vaarana yleiselle liikenteelle ja haitata katualueen
kunnossa- ja puhtaanapitoa, sekä varjostaa katuvalaistusta ja vaurioittaa
katuvalokaapeleita!

1
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Liittyminen vesi‐ ja viemäriverkkoon
1.

Tarkista Lapinlahden Vesi Oy:ltä, minkä vesi- ja viemäriyhtiön toiminta-alueeseen
tontti kuuluu, koska Lapinlahdella toimii muitakin vesiyhtiöitä kuin Lapinlahden Vesi
Oy. Vesiyhtiö antaa liitoskohtalausunnon, joka liitetään rakennuslupahakemuksen
liitteeksi. Samassa yhteydessä on hyvä jättää jo liittymisanomus Lapinlahden Vesi
Oy:lle, mikäli liityt Lapinlahden vesi Oy:n verkostoon. Anomuslomakkeen saat
Lapinlahden Vesi Oy:stä ja se löytyy myös netistä www.lapinlahti.fi /Valitse
Lapinlahden Vesi Oy:n linkki. Mikäli jätät anomuslomakkeen jo tässä vaiheessa, voit
toimittaa hyväksytyt KVV-suunnitelmat vesiyhtiölle myöhemmin.

Mikäli sinulla on laajennus- tai lisärakentaminen kyseessä, tulee sinun tarkistaa
vesiyhtiöltä, joudutko maksamaan lisäliittymismaksua. Lapinlahden Vesi Oy:llä on
omakotitaloissa 2 maksuluokkaa, kerrosala pienempi kuin 200m2 ja kerrosala
suurempi kuin 200 m2. Muissa rakennuksissa yli 10 % laajennus aiheuttaa
lisämaksua. Laajennuksesta on hyvä ilmoittaa joka tapauksessa, vaikka laajennus
olisi vähäinen.
2. Rakennuslupa hyväksytään
3. Toimita KVV-suunnitelmat 1 sarjaa rakennusvalvontaan
4. Hyväksytä KVV-vastaava rakennusvalvonnassa
5. Täytä allekirjoitettuna Lapinlahden Vesi Oy:n liittymishakemus
6. Kopio myönnetyn rakennusluvan etulehdestä anomukseen mukaan.
7. Yksi sarja rakennusvalvonnan leimaamia KVV-suunnitelmia (sis. kvv-asemapiirros ja kvvpohjapiirros) myös mukaan anomukseen.
Lapinlahden Vesi Oy:n vesi- ja viemäriverkkoon liittymisestä tiedot löytyvät nettisivuilta
Lapinlahden Vesi Oy.

Sovi kaukolämpöön liittymisestä
Tontin omistajalla / haltijalla on mahdollisuus liittyä kaukolämpöön, mikäli
rakennettava kiinteistö sijaitsee sellaisen kadun varrella, jossa on kaukolämpöjohto.
Liittymästä tehdään kirjallinen sopimus kiinteistön omistajan tai haltijan ja Savon Voima
Lämpö Oy:n kanssa.
Kaukolämpöön liittymisen toimenpiteet:
 kiinteistön lämpöjohtosuunnitelman hankinta ja suunnitelmien hyväksyttäminen
Savon Voima Lämpö Oy
 kaukolämpölaitteiden hankinta, jossa on huomioitava, että laitteet ovat voimassa
olevien toimitusehtojen mukaiset
 kaukolämpölaitteiden käyttöönottotarkastusten hoito (asennusliike hoitaa)
Savon Voima Lämpö Oy
puh. asiakaspalvelu 0800 30180
www.savonvoima.fi
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Sovi sähkönjakeluverkkoon liittymisestä
Rakentajan kannattaa tilata sähköliittymä ajoissa, sillä sähköverkon rakentamiselle on
varattava aikaa. Sähköliittymän hinta asemakaava-alueella on verkkopalveluhinnaston
mukainen. Asemakaava-alueen ulkopuolella liittymän hinta on selvittää jo ennen tontin
hankintaa, koska liittymän hinta määräytyy pääosin verkon rakentamiskustannusten
mukaan.
Sähköliittymän voi tilata puhelimitse, netin välityksellä tai Savon Voima Oy:n
palvelupisteessä. Liittymäpäätöksen tehtyään rakentaja ja verkkoyhtiön maastosuunnittelija
käyvät tarvittaessa yhdessä rakentamiskohteessa läpi liittymän rakentamiseen liittyvät asiat.
Rakentaja hankkii liittyjälle kuuluvat laitteistot, kuten tontin alueelle tulevan liittymiskaapelin
sekä mittauskeskuksen. Rakentajalle kuuluvat hankinnat selvitetään liittymän tilauksen ja
maastokäynnin yhteydessä.
Savon Voima Oyj
puh. liittymämyynti 0800 30180
www.savonvoima.fi
Liittymämyynnin palvelunumerosta 0800 30180 saa kaikki tarvittavat tiedot sähköliittymän
hankintaan liittyvistä asioista, myös työmaasähkön toimittamisesta sekä liittymän
kytkennästä ja mittaroinnista.
Ota selvää aina ennen kaivutöiden aloittamista alueella jo olevista kaapeleista!

Sovi televerkkoon liittymisestä
Lapinlahden kunnan alueella on useimmiten mahdollista liittyä kiinteään
laajakaistaverkkoon. Liittyminen tapahtuu yleensä optisella kuitukaapelilla mutta vanhoilla
kaava-alueilla liittymä voidaan toteuttaa kuparisella maakaapelilla. Uudet asemakaavaalueet toteutetaan kuitukaapelilla. Optisella kuidulla on mahdollista liittää kiinteistö myös
palveluntarjoajan iptv-verkkoon nettiliittymän kautta.
Talokaapelin asentamiseksi kaivetaan kaapelioja n. 0,7 m:n syvyyteen. Kaapeliojaan
sijoitetaan halkaisijaltaan vähintään 50 mm:n muovinen asennusputki, jonka sisään
maakaapeli asennetaan. Sähkökaapelia ei saa vetää suojaputkeen. Putkitus vedetään
kiinteistön talojakamosta yleensä tien- tai kadunpuoleiselle tontin rajalle palvelun tarjoajan
tarjoamaan liityntäpisteeseen. Putkituksessa on hyvä välttää jyrkkiä mutkia ja putken tulisi
olla mahdollisimman yhtenäinen koko asennusvälillä. Yhtenäinen putkitus mahdollistaa
välittömän maantäytön, helpottaa asennusta ja huoltoa sekä parantaa kaapelin suojausta.
Lisätietoa liittymisestä ja hinnoista saa teleoperaattoreilta:
Kaisanet Oy, www.kaisanet.fi tai puhelimitse vaihde 0800 391234
Soneralla on Lapinlahden kunnan alueella yleispalveluvelvoite toimittaa kaikille kuntalaisille
väh. 1Mbps nopeudella toimiva nettiyhteys. Yhteyden toimitus on joko langallinen tai
langaton. Lisätietoja hinnoista ja liittymisehdoista saa Soneralta puh. 0200 11 611 ,
www.sonera.fi
Ota selvää aina ennen kaivutöiden aloittamista alueella jo olevista kaapeleista!
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Kiinteistön omistaja vastaa oman tonttinsa osuudelta kaapeliojan kaivamisesta,
asennusputken sekä kaapelin asentamisesta ja kaapeliojan täyttämisestä.
Talokaapelin kytkemisen jälkeen kiinteistöön voi kytkeä laajakaista sekä iptvliittymät, jotka tulee tilata erikseen. Palveluiden saatavuus tarkistetaan aluekohtaisesti.

Tilaa rakennuspaikan merkitseminen
Rakennuksenpaikan merkitsemisen tarkoituksena on ohjata rakentajaa rakentamaan
rakennusluvassa hyväksyttyyn paikkaan. Rakennuksen sijaintimittaus tehdään
pääsääntöisesti yhdessä vaiheessa. Tontille merkitään korkeusasema ja
rakennuksen paikka. Paikan merkitsemisen, ajankohta on syytä ajoittaa niin,
että rakennusala on raivattu. Ensimmäisellä mittauskerralla merkitään tontille
korkeusasema ja rakentajan tilauksen mukaan rakennuksen nurkkapisteet tai
paikalla valmiina oleviin lankapukkeihin rakennuksen tarkat seinälinjat. Mikäli
rakentaja haluaa mitattavaksi sekä nurkat, että seinälinjat, peritään toisesta mittauksesta
taksan mukainen korvaus.
Rakennuksen paikan merkitsemisen voi tilata, kun rakennusvalvonta on myöntänyt
rakennusluvan ja hyväksynyt vastaavan työnjohtajan.
Rakennuspaikan merkitsemisen tilaamiseen asemakaava-alueilla Lapinlahden kirkonkylällä,
Nerkoon ja Alapitkän taajamissa riittää puhelinsoitto mittausosastolle. Muille alueille
maastoon merkitsemisen suorittaa rakennustarkastaja.
Mittausosasto puh. 040 4883 705 tai 040 4883 707, rakennusvalvonta puh. 040 4883 702
tai 040 4883 751.
Jos samalla päätöksellä on myönnetty lupa usealle rakennukselle, tarkenna tilauksen
yhteydessä, mitkä rakennukset halutaan merkittäväksi. Normaalitapauksissa nelikulmioksi
yksinkertaistetun rakennuksen nurkkapisteet merkitään maastoon n. 5 x 5 cm puupaalun
tarkkuudella. Mutkikkaimmissa tapauksissa on syytä sopia etukäteen siitä, mitä linjoja
osoittavat paalut maastoon merkitään.
Rakentaja saa nurkkapisteidenpaikat säilymään lyömällä seinälinjojen jatkeilla
suuntaseipäät. Korkeus merkitään puuhun, pylvääseen tms. sopivaan paikkaan tulevan
rakennuksen lähelle. Merkki osoittaa kunnan korkeusjärjestelmän mukaisen korkeustason ja
rakentaja käyttää sitä lähtökohtana, jonka avulla hän sijoittaa rakennuksen
rakennuspiirustusten osoittamaan korkeusasemaan. Jos suunniteltu korkeusasema
osoittautuu sopimattomaksi, on otettava yhteyttä rakennustarkastajaan.
Kun paikka ja korkeus on merkitty sekä aloituskokous pidetty, rakentaja saa
tehdä tarvittavat maansiirtotyöt, rakentaja saa laudoittaa ja valaa sokkelin.
Kaivutöitä tehdessä on vältettävä pyykkien liikuttamista ja multakasojen tms.
kasaamista rajalinjoille, koska mittaustyöt saattavat tällöin hankaloitua ja hidastua.
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Tee rakennustyön aloitusilmoitus
Varsinaisten rakennustöiden aloittamisesta on ajallaan ilmoitettava
rakennusvalvontatoimistoon. Tällöin tarkistetaan, että lupapäätöksessä vaaditut
suunnitelmat on toteutettu ja kaikki työnjohtajia koskevat päätökset ovat kunnossa.
Aloitusilmoitus voidaan myös tehdä aloituskokouksen yhteydessä. Ilmoitusvelvollisuus
koskee kaikkia rakennushankkeita.
Rakennusvalvontatoimisto
Asiakaspalvelu puh. 040 4883 702
Muista täyttää verotoimiston kiinteistönselvitys rakentamisen aloittamisesta
seuraavantammikuun aikana (verolomake nro 3, www.vero.fi ). Kiinteistöselvitys on
annettava, jos tiedot ovat muuttuneet edellisestä vuodesta, esim. kiinteistö on
hankittu tai myyty vero-vuonna tai rakennus on valmistunut verovuonna tai rakennus
on rakenteilla verovuoden päättyessä.

Aloituskokous
Ennen rakennustyöhön ryhtymistä on pidettävä aloituskokous. Pientalojen osalta
kokouksessa pitää olla läsnä rakennuttaja, vastaava työnjohtaja, iv- ja kvv-työnjohtaja ja
pääsuunnittelija. Kokouksen järjestämisestä rakentajan on sovittava rakennusvalvontaviranomaisen kanssa.
Aloituskokouksessa käydään läpi tulevaa rakennushanketta ja varmistetaan vastuuhenkilöiden tehtävät. Samalla rakennusvalvonta haluaa varmistua, että eri osapuolet ovat
varmistuneet hankkeeseen liittyvistä erityisvaatimuksista ja tuntevat luvalle asetetut ehdot.
Aloituskokouksen jälkeen rakennuttaja voi tehdä perustusten maakaivutyöt.
Ajanvaraus puh. 040 4883 751

Lajittele rakennusjätteet
Rakennustyössä syntyy paljon erilaista jätettä. Jätteen syntymisen ehkäiseminen ja
muodostuvien jätteiden lajittelu on kannattavaa, sillä jätteiden käsittely ja kaatopaikalle
vieminen maksaa.
Jätteiden muodostumista voidaan ehkäistä mm. hankkimalla materiaaleja oikea määrä ja
varastoimalla materiaalit huolella. Jätteiden määrää voidaan vähentää esim. viemällä
ylijääneet materiaalit muualle käyttöön ja ohjaamalla käyttökelpoinen purkutavara
uudelleen käyttöön. Rakennusjätteitä ei saa haudata maahan eikä polttaa avopolttona.
Lisätietoja jätteenkäsittelystä antaa Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n jäteneuvoja, puh. 040 527
3014. Lisätietoja saat Ylä-Savon Jäte Oy www-sivuilta.
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Työmaakatselmukset
Aloituskokouksessa sovitun mukaisesti vastaava työnjohtaja tilaa rakennusvalvonnasta
katselmukset. Katselmuksessa on oltava nähtävillä hyväksytyt rakennuspiirustukset ja
tarkastusasiakirjat Vastaavan työnjohtajan ja tarvittaessa IV- ja KVV-työnjohtajan on oltava
läsnä tarkastuksessa. Ajanvaraus puh. 040 4883 751

Käyttöönottokatselmus
Jos rakennus otetaan käyttöön keskeneräisenä ennen varsinaisen loppukatselmuksen
suorittamista, on vastaavan työnjohtajan rakennusvalvontatoimistosta pyydettävä
käyttöönottokatselmusta. Ajanvaraus 040 4883 751
Vaatimukset asuinrakennuksen käyttöönotolle ovat:
 vesijohdot ja viemärit sekä niihin liitetyt laitteet on KVV-työnjohtaja hyväksynyt
käyttöönotettaviksi (merkintä tarkastusasiakirjassa)
 kaukolämpö- ja öljylämmityslaitteet on hyväksytty käyttöönotettaviksi
(tarkastustodistus)
 sähköasennukset tehnyt urakoitsija on suorittanut nk. omantyöntarkastuksen.
Urakoitsijan allekirjoittaman tarkastuspöytäkirjan on oltava katselmuksessa
nähtävillä. Jos ei ole, rakennusta ei hyväksytä käyttöönotettavaksi.
 keittiö ja 1-2 huonetta, pesutilat ja vähintään yksi WC ovat käyttökunnossa
 kulkutiet pihalla ja rakennuksessa sekä portaat ja parvekkeet kaiteineen,
käyttöönotettavien tilojen varatiet yms. ovat henkilöturvallisuuden kannalta kunnossa
 rakennustyön tarkastusasiakirja on asianmukaisesti täytetty
Kunnan luovuttamille tonteille asettama rakentamisvelvoite katsotaan täytetyksi, kun
kohteessa on pidetty vähintään hyväksytty käyttöönottokatselmus.

Aitaa tontti
Kiinteistön omistajalla on, jollei asemakaavassa tai rakennusjärjestyksessä ole
toisin määrätty taikka ympäristölautakunta erityisestä syystä kiellä, oikeus
rakentaa aita tontin rajalle. Asemakaavassa voidaan myös määrätä
rakentamaan tai istuttamaan tontille aita. Aitaamista varten on
haettava lupa joko rakennusluvan yhteydessä tai erikseen
toimenpidelupana. Erillisen toimenpidelupahakemuksen liitteenä on
oltava kahtena sarjana asemapiirros ja aitapiirros.
Katua ja muuta yleistä aluetta vastassa oleva kiinteä aita on
rakennettava tai istutettava
kokonaan tontin puolelle. Istutetun aidan tulee myös kasvaessaan pysyä kokonaan tontin
puolella. Aidasta ei saa olla haittaa kadun käytölle.
Kiinteän aidan, joka ei ole tontin rajalla, rakentaa, istuttaa ja pitää kunnossa tontin haltija.
Tonttien välisen aidan rakentamiseen tai istuttamiseen sekä kunnossapitämiseen ovat

20

kummankin tontin haltijat velvolliset osallistumaan puoleksi kumpikin, jollei muunlaiseen
jakamiseen ole erityistä syytä. Jakoperusteista päättää tarvittaessa ympäristölautakunta.
Raja-aidalla tarkoitetaan korkeuttaan lähempänä rajaa olevaa aitaa. Raja-aidan
rakentaminen tai istuttaminen edellyttää naapurin kuulemista.
Aidan paikan merkitseminen tilataan maanmittausinsinööriltä. Mittauksessa
merkitään maastoon jokainen aitalinjan nurkka ja taitepiste.

Loppukatselmus
Vastaava työnjohtaja pyytää loppukatselmuksen rakennusvalvontatoimiston
rakennustarkastajalta, kun rakennus pihoineen on rakennuslupapäätöksen ja virallisten
piirustusten mukaisesti rakennettuna täysin valmis. Loppukatselmus on pidettävä
rakennusluvan voimassaoloaikana.
Loppukatselmuksessa on esitettävä seuraavat asiakirjat:
 rakennuslupapäätös ja hyväksytyt pääpiirustukset
 vahvistetut erityisalojen piirustukset
 pöytäkirjat kohteessa suoritetuista viranomaiskatselmuksista
 KVV- ja IV-työnjohtajien tarkastusasiakirjat on täytetty asianmukaisesti
 todistus hyväksytystä kaukolämpöloppukatselmuksesta tai
öljylämmityslaitteiston katsastuksesta
 tarkastuspöytäkirja sähköurakoitsijan suorittamasta omantyöntarkastuksesta
 rakennustyön tarkastusasiakirja asianmukaisesti täytettynä ja vastuullisten
työnjohtajien allekirjoittamana
 rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje asianmukaisesti koottuna ja valmiiksi
luovutettavaksi rakennuksen omistajalle.
 sekä muut rakennusluvassa vaaditut asiakirjat
 Kotitaloudet ilmoittavat tiedot ennen loppukatselmusta, Rakentamisilmoitukset
verottajalle
 Kotitalouksien on ilmoitettava Verohallinnolle tiedot kaikista ostamistaan
rakennusluvan alaisista töistä. Tiedot on aina annettava ennen rakennustarkastajan
tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista
loppukatselmusta, tiedot täytyy antaa myös ennen käyttöönottotarkastusta. Jos
loppukatselmus pidetään vain kerran, tiedotkin annetaan vain kerran.
Kotitalouden on toimitettava Verohallinnolle tiedot siitä, mitkä yritykset ovat tehneet
rakennustyötä ja millaisia korvauksia yrityksille on maksettu. Jos kotitalous on itse
palkannut työntekijät ja maksanut palkat, tiedot on annettava työntekijöistä ja
työntekijöille maksetuista palkoista.
Rakentamisen viranomaisvalvonta samoin kuin vastuullisten työnjohtajien valvontavastuut
päättyvät loppukatselmukseen.
Jos rakentaminen viivästyy niin paljon, että rakennustyötä ei ehditä aloittaa ennen kuin
kolme vuotta on kulunut luvan lainvoimaiseksi tulosta tai se ei valmistu rakennusluvan
voimassaoloaikana, on luvan voimassaoloajalle haettava pidennystä. Hakemus luvan
voimassaolon pidentämiseksi työn aloittamista varten on tehtävä ennen kuin em. kolme
vuotta on kulunut.
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Luvan voimassaoloa voidaan pidentää enintään kahdeksi vuodeksi, jos oikeudelliset
edellytykset rakentamiseen ovat edelleen voimassa. Hakemus luvan voimassaoloajan
pidentämiseksi työn loppuunsaattamista varten on tehtävä luvan voimassaoloaikana.
Hakemus toimitetaan ennen em. määräaikojen täyttymistä rakennusvalvontatoimistoon.
Hakemukseen liitetään alkuperäinen lupapäätös ja mahdolliset aiemmat jatkopäätökset,
vahvistetut pääpiirustukset alkuperäisinä sekä vastaavien työnjohtajien kirjalliset
suostumukset jatkaa tehtävissään tai jos joku ei suostu jatkamaan, ilmoitus / hakemus
tämän tilalle tulevasta uudesta vastaavasta työnjohtajasta.
Rakennusluvan tai toimenpiteen raukeamisen jälkeen pidetystä lopputarkastuksesta
peritään 144 euron suuruinen maksu.
Muistiinpanoja:
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