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ESIPUHE

Sanoja sinulle,
oman kodin rakentaja!
Oman kodin hankinta on usein tavallisen
suomalaisen perheen suurin yksittäinen investointi, jolla on kauaskantoiset taloudelliset vaikutukset. Onhan se kuitenkin yksi
suurimmista hankkeista elämässänne.

Ottamalla mallia oppaan neuvoista, voimme taata suomalaisen unelman toteutumisen yhä useammalle kertarakentajalle.
Opas tarjoaa sinulle paikalliset asiantuntijat mukaan rakentamisen eri osa- vaiheisiin, sekä antaa ohjeet ja rakennuslupien
Auttaaksemme teitä hyvän lopputuloksen hakuun vaikuttavat määräykset sekä kaaaikaansaamisessa, päätimme koota raken- voituksen rajoitukset.
tajille oppaan alan ammattilaisten avustamana. Rakentamisen säännöstöt ovat laa- Toivotammekin onnea ja menestystä rajat ja juuri muuttuneet, joten panostimme kennusprojektinne läpiviemiseen, sekä
tälle alueelle. Pyrimme antamaan yhteys- kiitämme kaikkia toimintaamme tukeneita
verkoston pienrakentajien käyttöön. Vas- ilmoittajia, joiden asiantuntemuksella toitaavan työnjohtajan osuus on hyvin mer- vomme rakennusprojektinne onnistuvan.
kittävä onnistuneessa rakennusprojektissa Kiitos myös eri alojen asiantuntijoille, jotka
ja sen on oltava nimettynä jokaisessa mer- ovat mahdollistaneet tämän oppaan laatikittävämmässä rakennuskohteessa viran- misen.
omaisten ohjeiden mukaisesti
Timo Pulkkinen
Tämä opas neuvoo ja auttaa sinua ymmär- puheenjohtaja
tämään rakentamiseen liittyvää tietoa rakennuslakien ja asetusten vaatimuksista. Savonlinnan rakennusmestarit ja -insinöörit AMK ry
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KAUPUNGIN TERVEHDYS

Savonlinnassa
rakennetaan
Teollisuuden ja matkailualojen rakennusinvestointien
kehitys Savonlinnassa on ollut viime vuosina erittäin
myönteistä. Savonlinnan teknologiapuisto Nohevaa on
pitkäjänteisesti kehitetty julkisen ja yksityisen sektorin
yhteistyöllä palvelemaan teknologiatoimialojen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Tammikuussa
2020 valmistui teknologiapuiston neljäs laajennusosa,
jossa Luonnonvarakeskukselle valmistui puun uusiutumisen käsittelyn solukkoviljelylaboratorio. Teknosavon
toimitilahanke käynnistyi tämän vuoden alussa ja tilat
valmistuvat tämän vuoden elokuussa. Teknologiapuiston
kuudennen laajennusvaiheen suunnittelu on jo menossa.
Siinä teknologiapuistoon on tarkoitus rakentaa puukäsittelyn testilaboratorio, jonka avulla mekaaninen metsäteollisuus voi kehittää tuotteitaan. Samalla laboratorio
palvelisi myös puurakentamisen insinöörikoulutuksen
koulutustarpeita.
Viime vuonna valmistui yli 50 miljoonan euron uusi kertopuutehdashanke Metsäliiton ja kaupungin yhteistyönä. Kaupunki loi investoinnin saamiseksi Savonlinnaan
omalta osaltaan edellytyksiä mm. menemällä mukaan
voimalaitosjärjestelyyn sekä rakentamalla infrastruktuuria ja toimistotiloja.
Savonlinna on yksi Suomen vetovoimaisimmista matkailualueista ja kaupunkiimme onkin vireillä esimerkiksi
kaupunkikeskustaan 35 miljoonan euron Casino Tower
-tornihotellihanke ja 15 miljoonan euron hotelli-, tapahtuma-alue- ja järviuima-allashanke sekä Oraviin majoitus- ja kokousmatkailukokonaisuuden rakentamishanke.
Samoin Osuuskaupalla on käynnistymässä iso investointiohjelma Savonlinnaan. Matkailualaa nostattaa entisestään Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistäminen
vuonna 2024 sekä charter-lentojen alkaminen ensi vuonna Saksasta.
Vapaa-ajan asukkaat harkitsevat enenevissä määrin
muuttoa Savonlinnaan väljempiin ja kauniisiin rantamaisemiin esimerkiksi eläkepäivillään ja etätöitä tekemään.
Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestys uusittiin vuon-
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na 2018 vastaamaan tulevaisuuden näkymiin ja helpottamaan vapaa-ajan rakennuksen muuttamista vakituiseksi
asunnoksi. Savonlinnassa on monipuolinen tonttitarjonta. Hienoja rantatontteja löytyy ympäri kaupunkia niin
kaupunkialueelta kuin upeista maisemista Punkaharjulta, Kerimäeltä ja Savonrannalta.
Savonlinnan julkisia palveluja kehitetään jatkuvasti
asukkaiden hyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseksi. Savonlinnan uimahallin pesutilojen korjaus valmistui
maaliskuussa 2020 ja Tanhuvaaraan valmistuu jalkapallohalli kesällä 2020. Savonlinnan maakuntamuseon tilojen peruskorjaus Riihisaaressa on käynnissä. Nätkin ja
Punkaharjun uusien koulujen hankesuunnitelmat ovat
parhaillaan kaupungin päätöksenteossa. Suunnitelmien
mukaan Nätkin koulu valmistuisi syksyllä 2021 ja Punkaharjun koulu vuonna 2022. Savonlinnan uuden paloaseman rakentamishanke etenee ja uusi paloasema valmistuu Sortteerinlahteen vuonna 2022. Savonlinnan uuden
pääterveysaseman rakentaminen keskussairaalan yhteyteen on tarkoitus valmistua keväällä 2022.
Näiden lisäksi julkisissa palveluissa on meneillään useita
pienempiä rakentamishankkeita. Kallislahteen on suunnitteilla tilaelementtirakennus päivähoidon ja käsitöiden
tiloiksi syksylle 2020 ja Asemantielle järjestellään tiloja
varhaiskasvatuksen lisätarpeisiin. Lisäksi kouluilla ja päiväkodeilla tehdään jatkuvasti ylläpitokorjauksia, joilla tilat pidetään tarkoituksen- ja ajanmukaisina.
Julkisia rakennushankkeita on vireillä tai menossa noin
50 miljoonan euron suuruusluokassa. Tällä tavalla myös
kaupunki pyrkii pitämään rakentamista yllä ja paikallisesti elvyttämään.
Tutustu kaupungin kehittämissuunnitelmiin, tonttitarjontaan ja muihin myyntikohteisiin kaupungin kotisivuilla
savonlinna.fi

Janne Laine
Savonlinnan kaupunginjohtaja
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Konevuokraamo palveluksessasi
Louhenkatu 10
57200 Savonlinna
Puh. 020 750 2310
www.ramirent.fi

SÄHKÖSUUNNITTELU

Juhani Kautonen

Unelmista

044 254 9378 | jkautone@gmail.com

kodiksi
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Tilaa taloesitteet

Ristimäenkatu 6 A 2 | 57130 Savonlinna

www.omatalo.com

www.salvos.fi

TM

Nyt

MEILTÄ MYÖS OMAKOTITALOT
PAINUMATTOMASTA JÄTTIHIRRESTÄ!

ILMALÄMPÖPUMPUT!
Mertajärventie 12

57220 Savonlinna

Lasse Herranen Oy

Puntalantie 2, Savonlinna

(Prisman takana, Pajatien päässä)

Arto Koponen - 044 067 0570
www.salvos.fi

www.Jättihirsi.fi

@jattihirsi

Puh. 0400 700 628 www.lasseherranen.com

SÄHKÖSUUNNITTELUSTA URAKOINTIIN!

MAALAUSPALVELUA JO 70 VUOTTA

A&K
Ryynänen
0400 774 541
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MAALAUSPALVELUA
JO 70 VUOTTA
Sisä- ja ulkomaalaukset,
Sisä- ja ulkomaalaukset,
ja keittiöremontit,
huoneisto- jahuoneistokei?öremonBt
tapetointi,tasoitetasoite- ja
ja ohutrappaustyöt
ohutrappaustyöt
tapetoinB,

maalaus.hintzell@spyder.ﬁ
0500 555 745
www.maalausliikehintzell.ﬁ
maalaus.hintzell
@spyder.fi www.maalausliikehintzell.fi
p. 0500 555745

SAVONLINNA
Kartanonväylä 9, 57210 SAVONLINNA
www.k-rauta.fi/kaupat/savonlinna p 010 5385010
Avoinna Ark. 7-19 la 9-16 kesäsunnuntait 10-15

SäVylä on Värisilmän oma

asiantuntijapalvelu, joka auttaa löytämään oikeat sävyvalinnat ja laadukkaat tuotteet kaikkiin ulkomaalausurakkasi vaiheisiin. savyla.fi

tunnetila-sisustuspalvelun
asiakkaana saat henkilökohtaisen sisustusneuvojan
koko sisustusprojektin ajaksi.
Hän autaa sinua toteuttamaan
sisustushaaveesi ja ideasi.

tunnetila.fi

MaalitOhtOri auttaa
sinua kaikissa maalauskysymyksissä,
kun ryhdyt ulkomaalaustöihin. Hän tulee halutessasi
myös kotiisi ja tekee tarkan analyysin
talosi maalatuista kohteista ulkotiloissa.
Maalitohtori on käynyt Tikkurila Oy:n
erityiskoulutuksen.
Maalitohtori on palvelu, jonka saat vain Värisilmästä.

Värilinja Oy
Tulliportinkatu 1-5, 57100 Savonlinna
puh. 010
015-273
323 060
3930
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Rakennusluvan hakeminen Savonlinnan kaupungissa
LUPAHAKEMUS JA
TARVITTAVAT ASIAKIRJAT
1. Hakemus:

toimenpiteet, jotka kohdistuvat
samalle rakennuspaikalle.
Vähäiset poikkeamiset määräyksistä sekä perustelut poikkeamisille ilmoitetaan hakemuksessa.

Lupaa haetaan www.lupapiste.
fi palvelussa. Palveluun voi jättää 2. Piirustukset:
myös luonnosvaiheessa neuvontaSuunnitelmat tallennetaan Lupapyynnön.
pisteeseen pdf - tiedostona piirustusrajojen
mukaan rajattuna,
Luvanhakijan sekä yrityksen tulee
rekisteröityä Lupapisteen käyttä- todellisessa piirustuskoossa ja lujäksi ensimmäisen kirjautumis- kusuuntaan tallennettuna.
kerran yhteydessä. Voit jatkossa
kirjautua palveluun omalla säh- Liitettäessä suunnitelmaa hankköpostiosoitteella ja vapaavalin- keelle valitaan valikosta, mihin
taisella salasanalla, jonka annoit toimenpiteeseen / rakennukseen
suunnitelma liittyy ja valitaan liitrekisteröitymisen yhteydessä.
teen tyyppi alasvetovalikosta.
Rekisteröintiä varten tulee tehdä
tunnistautuminen Valtiokonttorin Piirustusten oikeaan alakulmaan
Vetuma-palvelussa joko pankki- on sijoitettava nimiö, josta tulee
tunnistuksen tai mobiilivarmen- käydä ilmi rakennuspaikan tiedot,
teen avulla. Pankkitunnistuksessa suunnittelijan tiedot, suunnittelion käytettävä henkilökohtaisia jan ammattinimike, suunnittelijan
pankkitunnuksia. Mobiilivarmen- allekirjoitus, päiväys, suunnitelteesta voi tiedustella mobiiliope- man sisältö ja piirustuksen mittakaava. Piirustuksen oikeaan alakulraattorilta.
massa A4 sivulla ei saa olla muita
Lupahakemuksella tulee olla Lu- merkintöjä kuin nimiö-tiedot.
papisteessä osallisena kaikki raSuunnittelija voi allekirjoittaa
kennuspaikan haltijat tai valtakirja
suunnitelmat myös sähköisesti Lulisätään liitteisiin. Luvan hakija tai
papisteessä.
hänen edustaja kutsuu kaikki tarPiirustukset on laadittava Suovittavat osapuolet lupahakemukmen Ympäristöministeriön ohjeen
selle.
YM3/601/2015 mukaisesti. Ohje
löytyy www.ym.fi sivustolta rakenSuunnitelmat ja rakennuksen tietamismääräyskokoelmat
dot lisätään hakemukselle.
PÄÄPIIRUSTUKSET:
Suunnittelijat ja työnjohtajat kutsutaan osalliseksi lupahakemuk- Asemapiirros 1:200 tai (1:500). Esitetään olemassa olevat/tulevat
selle.
korkeusasemat korkeuskäyrin ja
Samalle hakemukselle lisätään lukemin, rakennusten lattiakor”lisää toimenpide” – toiminnol- ko, sokkelikorkeus (korkeusjärla kaikki haettavat luvanvaraiset jestelmä +N2000 ilmoitetaan).
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Tarvittaessa laaditaan erillinen pihantasaussuunnitelma. Pihamaajärjestelyt esitetään, kuten esim.
ajoliittymät, kulkuväylät ja leikkialueet, istutusalueet, aidat ja tukimuurit, jätesäiliöt ja –katokset,
hulevesien käsittely, esteettömään
sisäänkäyntiin varautuminen, vesija viemäriliittymien paikat, rakennuspaikan
jätevesijärjestelmät,
energiakaivon sijainti, rakennuksen etäisyydet rajoihin ja muihin
rakennuksiin, osastointimerkinnät.
Pohjapiirros jokaisesta kerroksesta ja tasosta 1:100 tai 1:50
Leikkauspiirros 1:100 tai 1:50 (esitetään mm. korkeudet, rakenteet
selvitysteksteineen)
Julkisivupiirros kaikista sivuista
1:100 tai 1:50 (esitetään mm. pintamateriaalit, värit, ilmansuunnat,
esitetään maanpinta tontin rajoille asti, katujulkisivuissa esitetään
myös naapureiden rakennukset)
HAKIJA, SUUNNITTELIJA JA RAKENNUSPAIKKA:
Rakennuspaikan hallinnasta selvitys (esim. vuokrasopimus, kauppakirja, lahjakirja, jäljennös perukirjasta, hallinnanjakosopimus,
yhtiöiden kaupparekisteriote ja
hallituksen kokouksen pöytäkirjaote rakentamispäätöksestä, rasitustodistus).
Oma rakennuspaikka rakennuspaikan lainhuuto tarkistetaan rakennusvalvontaviranomaisten toimesta
Valtakirja (valtakirjalla voi ra-

kennuspaikan haltija valtuuttaa toisen henkilön
hakemaan/allekirjoittamaan lupahakemuksen. Luvanhakijaksi kirjataan hakemukseen kuitenkin aina
rakennuspaikan haltija.)

•

Energiaselvitys, energiatodistus ja tasauslaskelma, rakenteiden tiiveyden tarkistusasiakirja

•

Julkisivujen värityssuunnitelma

Suunnittelijatietojen ilmoittaminen (kutsutaan suunnittelija osapuoleksi lupapisteessä.)

•

Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisupäätös.

Asemakaava-alueella tonttikartta ja ranta-asema- •
kaava alueilla rantakaavaote (tilataan viranpuolesta
•
paikkatietopalveluista, kartat ovat maksullisia.)
MUUT LIITTEET:

•

Selvitys naapureiden kuulemisesta (erillinen lomake
tai kutsutaan naapurit tutustumaan hankkeeseen
Lupapisteessä. Rakennusvalvonta merkitsee kuultavat
•
naapurit).
Rakennusvalvonta voi hoitaa kuulemisen, tästä veloitetaan rakennusvalvonnan taksassa määritelty maksu.
Rakennushankkeen vireilläolosta on lisäksi tiedotettava rakennuspaikalla, josta selviää rakennushankkeeseen ryhtyvän nimi, hankkeen laatu, puhelinnumero yms.

Palotekninen selvitys ja turvallisuusselvitys
Ilmoitus väestönsuojasta
Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muutos
asuinrakennukseksi (lomakkeella esitetään,
kuinka lomarakennus täyttää asuinrakennukselle asetetut vaatimukset)
Selvitys rakennusjätteen käsittelystä (kun puretaan rakennuksia tai osaa rakennuksesta). Selvitys voidaan antaa lupapisteessä.

LÄMPÖPUMPUT JA HUOLTOPALVELUT

Mikäli rakennustyö halutaan aloittaa ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta, on aloittamisoikeus haettava kirjallisesti. Aloitusluvan käsittely on maksullinen.

- ilmalämpöpumput
- maalämpöjärjestelmät
- ilma-vesilämpöpumput
- poistoilmalämpöpumput
- kattavat vuosihuoltopalvelut lämpöpumpuille ja
lakisääteiset vuototarkastukset kylmälaitteille

3. Ennakkolausunnot:

ENERGIAKAIVOT JA VESIPORAKAIVOT
- avaimet käteen käyttövalmiiksi asennettuina

Lausunnot pyydetään tarvittaessa rakennusvalvontaviranomaisen toimesta
• Savonlinnan vesi
• Ympäristönsuojelu, Suunnitelma kiinteistön talousjätevesien kokoamisesta, käsittelystä ja johtamisesta. (Lomake tulee olla tallennettuna lupapisteeseen ja asemapiirroksessa merkittynä
jätevesilaitteet)
LISÄKSI
TAPAUSKOHTAISESTI:
•

Selvitys perustamisolosuhteista

LVI-TYÖT

- kaikki LVI-työt uudis- ja saneerauskohteisiin

AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMÄT

- mökkipaketit, venepaneelit
- verkkoon kytkettävät omakotitalojärjestelmät

Savonlinnan Lämpöpumppu Oy, Schaumanintie 20, 57230 Savonlinna

p. 040 519 3248 / myynti@savonlinnanlampopumppu.�i

www.savonlinnanlampopumppu.�i

SAVONLINNAN RAKENNUSMESTARIT JA INSINÖÖRIT AMK ry|

9

ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ САВОНЛИННА
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ
РАЗРЕШЕНИЯ И ПРИЛОЖЕНИЯ
К НЕМУ

щиков и ответственных прорабов.

Проектировщик может заверить
предоставляемые документы с
помощью электронной подписи
В графе «lisää toimenpide» ука- на портале ”Lupapiste”.
1. Заявление:
зываются все необходимые
Чертежи подготавливаются соЗаявление подается в электрон- согласования, касающиеся загласно распоряжению минином виде на портале www. страиваемого участка.
стерства окружающей среды
lupapiste.fi На стадии подготов- Все возможные исключения или
Финляндии YM3/601/2015. С инки документов возможно по- несущественные отклонения от
струкциями можно ознакомитьдать прошение о проведении норм и правил, а также их обося в сборнике распоряжений в
предварительных обсуждений.
снование, указываются в заявле- сфере строительства на сайте
www.ym.fi
Заявителю, а также юридиче- нии.
скому лицу, необходимо зареОСНОВНЫЕ ЧЕРТЕЖИ:
гистрировать аккаунт на порта2. Планы и чертежи:
ле ”Lupapiste”. Доступ в личный
План застройки участка 1:200
кабинет производится в даль- Имеющиеся планы подготавлиили 1:500
нейшем с помощью адреса ваются с сохранением всех проэлектронной почты и пароля, порций, в порядке прочтения, Указываются кривые существууказаных при регистрации.
а также с соблюдением границ ющих/будущих перепадов вывыполненного чертежа. Доку- сот, уровень пола строения, выДля успешной регистрации нементы прилагаются к заявлению сота цоколя (указывается, если
обходимо пройти процедуру
была
использована система
в PDF-формате.
проверки личности на государизмерения высот +N2000). При
ственном портале ”Vetuma” с При загрузке файлов необходинеобходимости
выполняется
использованием данных досту- мо выбрать раздел/строение, к
отдельный план по планировапа к личному банковскому ка- которому выбранный документ
нию участка. Описывается оргабинету, либо путем мобильной относится, в ниспадающем спинизация дворовой территории:
идентификации. Об услуге про- ске указывается тип прикрепляподъездные пути, ограждения,
хождения мобильной иденти- емого документа.
подпорные стенки, зоны отдыфикации необходимо уточнять
В правом нижнем углу текстово- ха, пешеходные дорожки, навеу оператора сотовой сети связи.
го или графического документа сы, зеленые зоны, возможность
В подаче заявления через портал должна располагаться основная доступа для маломобильных
Lupapiste участвуют все пользо- надпись строительного чертежа. групп населения, места установватели застраиваемого участка, В графах основной надписи ука- ки систем водоочистки стоков,
либо в приложениях добавляют- зываются следующие данные: места подключения систем вося имеющиеся доверенности на наименование
размещенных боснабжения и водоотведения,
получение согласований. Заяви- на данном листе изображений, описание систем канализации,
тель или его представитель при- масштаб, сведения о застраива- месторасположение скважин,
глашает всех заинтересованных емом участке, сведения о про- расстояние до границ участка и
лиц при составлении заявления. ектировщике, его должность строений, маркировка границ.
и подпись, дата подписания
Поэтажные планы по каждому
Чертежи, планы, сведения о воздокумента. В правом нижнем
объекту 1:100 или 1:50
водимом объекте указываются в
углу документов формата А4 не
заявлении.
должно быть никакой иной ин- Разрезы объекта строительства
При оформлении заявления не- формации, кроме наименова- 1:100 или 1:50 (указываются в т.ч.
высоты, описание конструкций)
обходимо участие проектиров- ния.
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Чертежи фасадов 1:100 или 1:50
(указываются в т.ч. материалы
отделки, цвета, стороны света,
высоты земельного покрова до
границ участка, в развертках видов с улицы также соседние здания)

ИНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ:

Заслушивание соседей (производится путем заполнения от•
дельной формы или через портал ”Lupapiste”, где соседи могут
ознакомиться с проектом. Орган
строительного надзора сообщаЗАЯВИТЕЛЬ, ПРОЕКТИРОВЩИК ет список лиц, которых необхо•
И МЕСТО СТРОИТЕЛЬСТВА:
димо оповестить).
Право пользования земельным
участком (например; договор
аренды, договор купли-продажи, дарственная, свидетельство
о праве на наследство, договор
о праве пользования, выписка
из торгового реестра и решение
правления или копия выписки
из протокола собрания общественного объединения, свидетельство об обременениях).

Орган строгительного надзора
может самостоятельно произвести данную процедуру. Стоимость услуги регулируется органом.

•

•
Информация о производстве работ размещается на месте строительства. Необходимо указать
•
объем и содержание работ, контактное лицо, номер телефона и
Свидетельство о собственности прочее.
наличие судебной регистрации
•
актов с недвижимостью прове- О необходимости начала строряется службой строительного ительных работ до момента
надзора
получения разрешительной до•
кументации необходимо сообДоверенность
(собственник
щать в письменной форме. Расучастка может оформить довесмотрение заявления платное.
ренность на иное лицо для подачи/получения им заявления
3. Предварительные согласована получение разрешительной
ния:
документации. Заявителем всегда является собственник).
Предворительные согласования
•
Подача сведений о проек- запрашиваются органом строитировщике
(проектировщик тельного наадзора при необхоприглашается через портал димости
”Lupapiste”.)
• Водоканал г. Савонлинна
Карта участка при нахождении •
в пределах ситуационого плана
застройки населенного пункта и
выписка из плана застройки береговой линии при нахождении
участка на данной территории
(выписки платные, заказываются исполнительным органом)

Бюро по охране окружающей среды, Проект системы
канализации (Форма согласования сохраняется на портале ”Lupapiste” и в чертежах
указывается тип используемоего канализационного
оборудования)

Свидетельство о состоянии
грунта основания фундамента на месте строительства
Расчет энергетической
эффективности; свидетельство, поверочный акт строительных конструкций
План покраски фасадов с
указанием цветов
Наличие особых разрешений и согласований
Свидетельство о средствах
пожаротушения и пожаробезопастности
Извещение о бомбоубежище
Заявление о переводе загородного дома в статус дома
постоянного проживания
(в заявлении указывается,
отвечает ли здание критериям для постоянного проживания)
Пояснение о переработке и
утилизации строительных
отходов (в случае сноса
старого строения или его
части). Пояснение может
быть оформлено на портале ”Lupapiste”.
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Tero Astikainen • 044 735 9964 • tero@rakennusliikeasla.fi

Nostotyöt 33 tn/m. ja 42 tn/m.–nostureilla
HENKILÖNOSTOKORI
nostohaarukat tiilille ja lavatavaralle
ROSKALAVAT
sekajätteelle, puujätteelle, risuille ym.
KULJETUKSET
täysperä- sekä puoliperävaunuautoilla
Janne Pulkkinen, 0500 754895
janne.pulkkinen@spulkkinen.fi
Joona Pulkkinen, 040 9673770
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Oletko päättänyt
mieleisesi tavan
toteuttaa uuden kotisi?

Hae meiltä mieleisesi rahoitus...
Tule keskustelemaan Sinulle sopivasta lainasta, joka joustaa
tarvittaessa elämäntilanteesi mukaan.

...ja kattavat vakuutukset
Saman katon alta saat myös kaikki vakuutukset uuden kotisi
lisäksi koko perheellesi, autolle, veneelle...
Kun olet omistaja-asiakas saat pankki- ja vakuutusasiat
keskittämällä bonuksia asioinnistasi. Bonukset voit käyttää
esimerkiksi vakuutusmaksuihin!
Ajanvaraukset verkossa www.op.fi tai puhelimitse 010 255 2601.
Kysy myös aamu- ja ilta-aikoja!

Yhdessä hyvä tulee.
Puhelut 010-numeroinin maksavat kiinteän verkon lankaliittymästä
0,0835 euroa/puhelu+0,07 euroa/minuutti ja matkapuhelinliittymästä
0,0835 euroa/puhelu+0,17 euroa/minuutti. (hinnat sis. alv).

Savonlinnan Sammutinhuollosta löydät tarvikkeet
kotiin ja työhön.
Meiltä löytyy mm:
- Sammuttimet
- Suomi tikkaat
- Putoamissuojaimet, kypärät
- Laadukkaat työvaatteet, -jalkineet, -käsineet
- Palovaroittimet
- Mobil voiteluaineet

Alkusammutuskalusto
045 154 9093 • petri.aalto@slnsh.fi
Työvaatteet , -käsineet , -jalkineet , öljyt
045 867 3785 •

Yhdystie 46, Savonlinna • puh. 015 522 227 •www.slnsh.fi
SAVONLINNAN RAKENNUSMESTARIT JA INSINÖÖRIT AMK ry|
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Savonlinnan kaupungin rakennusjärjestys
Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 3.9.2018 § 62.
Rakennusjärjestyksen voimaantulopäivä 16.10.2018.

1.luku
SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET
1 § SOVELTAMISALA
Savonlinnan kaupungissa on noudatettava maankäyttö- ja rakennuslaissa
ja -asetuksessa olevien sekä muiden
maan käyttämistä ja rakentamista
koskevien säännösten ja määräysten
lisäksi on tämän rakennusjärjestyksen
määräyksiä, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, asemakaavassa tai
Suomen rakentamismääräyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty
(MRL 14 § 4 mom).
2 § RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen on rakennus- ja ympäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennusvalvonta. Päätösvallan siirtämisestä
määrätään kaupungin hallintosäännössä. Rakennusvalvonnan viranomaistehtävien
maksuperusteista
määrätään kaupungin hyväksymässä
lupa-ja valvontamaksujen taksassa.
(MRL 145 §)
2.luku
LUPAJÄRJESTELMÄT
3 § TALOUSRAKENNUKSEN LUVAN- /
ILMOITUKSENVARAISUUS
Saunarakennukset ja muut tulisijalliset rakennukset sekä kaksi ja useampikerroksiset rakennukset ovat aina
rakennusluvanvaraisia.
Lupamenettelyn asemesta jo rakennetulle rakennuspaikalle kuuluvan tai
maatalouden harjoittamisen kannalta
tarpeellisen, pienehkön, tulisijattoman talousrakennuksen rakentamiseen sovelletaan ilmoitusmenettelyä
eri alueilla seuraavasti:

14 | RAKENTAJAN OPAS

1. Asemakaava-alueen ulkopuolisilla
rantavyöhykkeillä:
Meren tai vesistön ranta-alueeseen
kuuluvalle rantavyöhykkeelle ei saa
rakentaa rakennusta ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista
yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen
perusteena. Alueen leveyteen vaikuttaa sen kasvillisuus ja maastomuodot.
Rantavyöhyke on esitetty yleiskaavassa.
Lupamenettelyn asemesta kerrosalaltaan enintään 25 m2 ja katetulta
alaltaan enintään 35 m2 talousrakennuksen rakentamiseen sovelletaan
kirjallista ilmoitusmenettelyä.
Kuitenkin, mikäli rakennus aiotaan sijoittaa poiketen 6 §:n vähimmäisetäisyydestä tarvitaan rakennuslupa.
Mikäli kaavassa ei erikseen määrätä,
talousrakennusten lukumäärä saa
olla enintään viisi. Lisäksi saa rakentaa
yhden vähäisemmän rakennuksen.
Rantavyöhykkeellä rakennuspaikan
ensimmäinen rakennus tai rakennelma vaatii aina rakennusluvan.
Jos rantavyöhykkeellä ei ole rakennuspaikkaa eikä rakennusoikeutta,
myöskään alle 6 m2:n rakennusten
rakentaminen ei ole mahdollista.
2. Asemakaava-alueen ulkopuolisilla
alueilla, jotka eivät ole rantavyöhykkeellä:
Lupamenettelyn asemasta katetulta
alaltaan >25 m2 … < 50 m2 suuruisen
talousrakennuksen rakentamiseen sovelletaan kirjallista ilmoitusmenettelyä.
Kuitenkin mikäli rakennus aiotaan sijoittaa poiketen 6 §:n vähimmäisetäisyydestä tarvitaan rakennuslupa.

Rakennuspaikan ensimmäinen rakennus tai rakennelma vaatii aina rakennusluvan.
3. Asemakaava-alueilla:
Yli 6 m2:n talousrakennus edellyttää
aina rakennusluvan.
Kuitenkin mikäli enintään 6 m2:n rakennus aiotaan sijoittaa asemakaavan
mukaisen rakennusalan ulkopuolelle
tai kyse on muusta vähäiseksi katsottavasta poikkeamisesta, tarvitaan rakennuslupa.
Asemakaava-alueella
asuintontille
saa päärakennuksen lisäksi rakentaa
yhteensä enintään 4 kpl talousrakennuksia tai rakennelmia rakennusoikeuden mukaisesti.
Talousrakennuksen tulee olla yksikerroksinen ja harjakorkeudeltaan pienempi kuin asuinrakennuksen sekä
kooltaan asuinrakennukselle alisteinen. Talousrakennusten tulee kate- ja
seinämateriaaleiltaan sekä väritykseltään sopeutua päärakennuksen ratkaisuihin.”
4 § TOIMENPITEIDEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS
Maankäyttö- ja rakennuslain 126 §:n
ja asetuksen 62 ja 63 §:n nojalla määrätään toimenpideluvan hakemisesta
tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta liitekartasta nro 1 ilmenevillä kunnan osa-alueilla seuraavasti:
Osa-alueet:
1. Asemakaava- ja ranta-asemakaava
2. Rantavyöhyke (MRL 72 § 1 mom.)
3. Suunnittelutarvealue
4. Haja-asutusalue

VAPAUTETTU LUVANVARAISUUDESTA
TOIMENPIDELUPA HAETTAVA			
ILMOITUS TEHTÄVÄ
		

VA
TO
IL

Toimenpide:

5

Kunnan osa-alue
1

1) Rakennelma (rakentaminen)
(sisältää kerrosalaa enintään 6 m2)
- katos, kota, kasvihuone,
VA
huvimaja, kesäkeittiö
IL
- varasto- tai laakasiilo, lieteallas, TO
avolantala yms.
- kioski
- käymälä

2

2

3

2

4

2

2

<6m
2
6-25 m
2
> 25 m

<6m
2
6-25 m
2
> 25 m

< 25 m
2
25-50 m
2
> 50 m

< 50 m
2
50-100 m
2
> 100 m

TO

TO

TO

TO

VA
IL
TO
- esiintymislava, muu vastaava
VA
rakennelma
IL
- uima-allas, skeittiramppi yms.
TO
2) Yleisörakennelma (perustaminen tai rakentaminen)

-

2

2

VA
-

<6m
2
6-25 m
2
> 25 m

<6m
2
>6m
2
<6m
2
6-25 m
2
> 25 m

<6m
2
>6m
2
< 25 m
2
25-50 m
2
> 50 m

- urheilupaikka

TO

TO

TO

IL

- kokoontumispaikka

TO

TO

TO

IL

- asuntovaunualue tai vastaava

TO

TO

TO

TO

- katsomo

TO

TO

TO

TO

- yleisöteltta tai vastaava, kun paikalla yli 2 viikkoa

TO

TO

TO

TO

TO

TO

TO

TO

-

-

-

-

- masto, tuuligeneraattori, antenni, piippu, valaisinpylväs
VA
tai vastaava
IL
TO
- varastointisäiliö

<5m
5-12 m
> 12 m

<5m
5-12 m
> 12 m

<5m
5-12 m
> 12 m

< 12 m
> 12 m

TO

TO

TO

IL

- hiihtohissi

TO

TO

TO

TO

- muistomerkki, puistomuuntamo

TO

IL

IL

VA

VA

VA

VA

TO

IL

IL

2

2

< 50 m
2
50-100 m
2
> 100 m

3) Liikuteltava laite
- asuntovaunun tai –laivan, saunalautan tai vastaavan
pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity
tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn,
- retkeily- ja veneilykäyttöä varten em. laitteiden
pitäminen paikallaan yli kaksi viikkoa on kielletty
- aina tarvitaan lupa myös maanomistajalta
4) Erillislaite (rakentaminen)

VA
- aurinkokeräin katon lappeen suuntaisesti asennettuna
ja katon harjalinjaa ylittämättä tai tasakatolle asennettuna
maisemassa näkymätön tai julkisivun pinnan suuntainen
yksi alle 10 m2 keräin
- yli 6 m2 aurinkokeräin, kun asennus poikkeaa katon
lappeen suunnasta tai keräin sijaitsee mastossa tai
keräimiä on useampia
TO
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VAPAUTETTU LUVANVARAISUUDESTA
TOIMENPIDELUPA HAETTAVA			
ILMOITUS TEHTÄVÄ
		

VA
TO
IL

6

- lautasantenni, halkaisija yli 1,2 m
- lautasantenni, halkaisija < 1,2 m
5) Vesirajalaite (rakentaminen)

IL
VA

VA
VA

VA
VA

VA
VA

- suurehko laituri, yli 5 venepaikkaa tai
pituus yli 20 m, tätä pienempi VA
- muu vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti
vaikuttava rakennelma, kanava, aallonmurtaja tai
vastaava
6) Säilytys- tai varastointialue (järjestäminen)

IL

IL

IL

IL

TO

TO

TO

-

- muusta alueesta erotettu suurehko varastointi- tai
pysäköintialue taikka tällaiseen alueeseen verrattava
alue
7) Julkisivutoimenpide

TO

TO

TO

TO

- rakennuksen julkisivun muuttaminen,
parvekelasitus, kattomuodon muuttaminen, katos yli 6 m2

TO

IL
2
T0>25m

VA

- katteen tai sen värityksen
muuttaminen
- ulkoverhouksen rakennusaineen tai värityksen
muuttaminen
- katukuvaan vaikuttavan markiisin tai muun rakennelman (esim. ilmalämpöpumppu) asettaminen
- ikkunajaon muuttaminen

IL

IL

VA
2
IL>25 m
2
TO>50 m
VA

IL

IL

VA

VA

IL

VA

VA

VA

IL

VA

VA

VA

IL

IL

IL

VA

IL

VA

VA

VA

TO

TO

VA

VA

- muut kaupunki- tai ympäristökuvaan merkittävästi ja
pitkäaikaisesti vaikuttavat järjestelyt ja muutokset
- tonttijärjestelymuutos
11) Huoneistojärjestely

TO

TO

TO

TO

- huoneistojen jakaminen tai
yhdistäminen
12) Maanalainen rakentaminen

TO

TO

TO

TO

-maalämpökaivo/lämmönkeruuputkisto

TO

TO

IL

IL

VA

8) Mainostoimenpide
- muun kuin luonnonsuojelulaissa säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen ulkosalle mainos- tai
muussa kaupallisessa tarkoituksessa taikka ikkunaa
peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen
- mainoslaitteiden sijoittamisesta liikennealueelle
säädetään maantielaissa (52, 52 a ja b §), tarvittavat
luvat haetaan tieviranomaiselta
9) Aitaaminen (rakentaminen)
- rakennettuun ympäristöön liittyvä erottava kiinteä aita
tai kadun reunusmuuri, korkeus yli 1,2 m
- tukimuuri, korkeus maasta yli 0,7 m
10) Kaupunkikuvajärjestely
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2

IL>25 m
2
TO>50 m

Vesirajarakentamisessa on huomioitava myös vesilain mukainen lupamenettely.
Luvanvaraisuudesta vapautetut toimenpiteet on kuitenkin toteutettava
säännösten ja määräysten mukaiselle
etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista sekä rantaviivasta ja niiden
on sopeuduttava ympäristöön eikä
niistä saa aiheutua naapureille huomattavaa haittaa.
Rakennusvalvontaviranomainen voi,
mikäli em. vaatimukset eivät täyty,
velvoittaa kiinteistön haltijan muuttamaan toteutuksen säännösten vaatimukset täyttäväksi. 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.
5 § PURKAMISEN LUVANVARAISUUS
Rakennuksen tai sen osan purkamislupa (MRL 127 §)
Maankäyttö- ja rakennuslaki säätää
purkamisen luvanvaraiseksi eräin
poikkeuksin asemakaava-alueilla ja
alueella, jolla on voimassa lain 53 §
mukainen rakennuskielto, tai jos alueen yleiskaavassa niin määrätään.
3.luku
RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA
YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN
6 § SIJOITTUMINEN
Etäisyydet
Rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla yhtä suuri
kuin rakennuksen korkeus kuitenkin
vähintään viisi (5) metriä.

Rakennuksen etäisyyden toisen omistamalla tai hallitsemalla maalla olevasta rakennuksesta tulee olla vähintään kymmenen (10) metriä.
Rakennuksen etäisyyden ajoradan
keskiviivasta on oltava valta- ja kantatiellä vähintään 30 metriä, seutu- ja
yhdysteillä vähintään 20 metriä ja yksityistiellä vähintään 12 metriä.
Tapauskohtaisesti voidaan edellyttää
lausunto tieviranomaiselta rakennuksen vähimmäisetäisyyksistä ja liikennemelun huomioon ottamisesta.
Palovaarallista rakennusta kuten savusaunaa ei saa sijoittaa 15 metriä
lähemmäksi toisen omistamaa tai
hallitsemaa maata eikä 20 metriä lähemmäksi rakennusta, joka on toisen
omistamalla tai hallitsemalla maalla.
7 § RAKENNUSTEN SOVELTUMINEN
RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN JA
MAISEMAAN
Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy.
Maisemallisesti merkittävillä peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa
mahdollisuuksien mukaan olemassa
olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan.
Rakentamisessa on mahdollisuuksien
mukaan säilytettävä rakennuspaikan
luonnonmukaisuus sekä säästettävä
arvokkaita kasvillisuuden reunavyöhykkeitä, luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnonesiintymiä kuten siirtolohkareita, kauniita
yksittäispuita, jne.
Rakennettaessa avoimeen maastoon
tulee erityistä huomiota kiinnittää
rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen.
Rakennuspaikka tulee tarvittaessa
sopivin istutuksin liittää ympäröivään
maisemaan.
Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pihamaasta on istutuksin ja
alueen käyttöön liittyvin järjestelyin
saatettava kokonaisuuteen sopivaan
asuun.

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 / kaupunkikuvaltaan
sopusuhtainen kokonaisuus.
8 § YMPÄRISTÖN HOITO JA VALVONTA
Ympäristön hoito
Rakennettu ympäristö on pidettävä
rakennusluvan mukaisessa käytössä
ja siistissä kunnossa (MRL 167 § 1
mom).
Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai
jätesäiliöiden tai -katosten ympärille
on tarvittaessa istutettava näkösuoja
tai rakennettava aita.
Töhryt rakennuksen julkisivuista ja
muista rakennelmista tulee poistaa
niin pian kuin teknisesti on mahdollista.
Lumen varastointi
Lumi on varastoitava siten, ettei siitä
aiheudu vaaraa tai haittaa naapureille tai kadun käyttäjille. Tontin sisäiset
pelastusreitit on pidettävä lumesta
vapaina. Kiinteistölle on varattava
lumen varastoinnille riittävästi tilaa,
lunta ei saa siirtää tie-, katu- tai yleisille alueille.
Ympäristön valvonta
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen suorittaa maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettua ympäristön
hoidon valvontaa mm. pitämällä tarvittaessa katselmuksia päättäminään
ajankohtina. Rakennusvalvontaviranomainen voi havaintojensa perusteella tarvittaessa velvoittaa kiinteistön
omistajan ja/tai haltijan korjaamaan
rakennusjärjestyksen vastaisen tilanteen kiinteistöllä.
9 § AITAAMINEN
Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ympäristöön. Aidan kunnossapidosta on huolehdittava.
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Katua tai muuta yleistä aluetta vastassa oleva kiinteä aita on tehtävä kokonaan tontin tai rakennuspaikan puolelle. Aita on tehtävä niin, ettei siitä
aiheudu haittaa liikenteelle.
Aidan, joka ei ole naapuritontin tai
-rakennuspaikan rajalla tekee ja pitää
kunnossa tontin tai rakennuspaikan
haltija.
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 päästä yhteisymmärrykseen,
rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee asian.
Tontille tai rakennuspaikalle rakennettava aita, ellei sitä sijoiteta rajalle,
tulee sijoittaa siten, että se on pihaalueiden järjestelyjen kannalta tarkoituksenmukainen ja huollettavissa.
Liikenneturvallisuuden johdosta liittymissä tulee olla riittävä näkemäalue.
Maanteihin liittyvien väylien kohdalla tulee aitaamisessa ottaa huomioon liittymien näkemät liikenne- ja
viestintäministeriön ohjeen (asetus
65/2011) mukaisina.
10 § PIHA-ALUE / PIHAMAA
Rakennuspaikan kuivana pito
Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittävään syvyyteen.
Maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyvät
sade- ja sulamisvedet (hulevesi)
sekä perustusten kuivatusvesi tulee
mahdollisuuksien mukaan imeyttää
rakennuspaikalla. Siltä osin kuin kerääntymispaikalla ei voida imeyttää,
tulee hulevedet johtaa hulevesiviemäriverkostoon tai kunnan hulevesijärjestelmään. Pinta- ja kuivatusvesiä
ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Kuivatus- ja hulevesiä ei saa myöskään johtaa maantiealueelle (vesilaki 5. luku 5
§ ja 9 §).
Hulevesien poisjohtaminen on järjestettävä niin, ettei siitä aiheudu haittaa
naapurikiinteistöille, kadulle tai yleiselle alueelle tai niiden käyttäjille.
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Asemakaava-alueen
ulkopuolella
hule- ja kuivatusvesien purkupaikka
on sijoitettava omalle kiinteistölle
niin, ettei se haittaa naapuria ja vähintään 5 metrin päähän rajasta ja
vähintään 20 metrin etäisyydelle vesistöstä.
Uudis- ja lisärakentamisen yhteydessä pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei rakentamisella lisätä hulevesien valumista tontin rajan
yli naapurin puolelle.
Pihamaan korkeusasema
Pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua ympäristön korkeusasemiin.
Liikennejärjestelyt
Liittymässä katuun tai tiehen sekä rakennuspaikan sisäisissä järjestelyissä
on otettava huomioon liikenneturvallisuus. Uuden liittymän rakentamiseen on saatava kadun ja tienpitäjän
suostumus.
Maanalaiset johdot ja rakenteet
Rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä käytössä olevat maanalaiset johdot ja rakenteet on suunnittelun yhteydessä selvitettävä.
11 § TONTIN RAJAN YLITTÄMINEN
Mikäli rakennus saadaan rakentaa
tontin kadun puoleiseen rajaan kiinni, rakennus saa ulottua tontin rajan
yli katualueelle tai erityisestä syystä
muulle yleiselle alueelle seuraavasti:
1) Rakennuksen perustusrakenteet
maan pinnan alapuolella 1,5 metrin
syvyyteen saakka 0,6 metriä ja maanpinnasta syvemmällä olevat perustusrakenteet 1,2 metriä.
2) Erkkerit, katokset, räystäät, parvekkeet ja muut vastaavat ilmassa olevat
rakennuksen osat 1,5 metrin verran,
julkisen rakennuksen ja liikerakennuksen pääsisäänkäynnin katos voi
ulottua katualueelle enemmän.
3) Tekniset laitteet ja muu vastaava
1,0 metriä, portaat 1,0 metriä ja ulkoseinän lisäeristys harkinnan mukaan.
Ylityksistä ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen alueen käytölle.
Kadun pinnan ja rakennuksen osan
alapinnan välillä on oltava vähintään
3,0 metriä vapaata tilaa.

12 § 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.
Asemakaava-alueella osoitenumerot
ja -kirjaimet on valaistava ranta-asemakaava-aluetta lukuun ottamatta.
Osoitenumeroinnin on oltava toteutettuna viimeistään rakennuksen
käyttöönottotarkastuksessa.
13 § RAKENTAMISEN MÄÄRÄ
Jos asemakaavassa ei ole määrätty
rakennusoikeutta, rakennusoikeuden
määrä on 10 % tontin pinta-alasta.
4.luku
RAKENTAMINEN ASEMAKAAVAALUEEN ULKOPUOLELLA POISLUKIEN RANTAALUEET
14 § RAKENNUSPAIKKA
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia suunnittelutarvealueita ovat lain
16 §:n 1 momentissa mainitut alueet
sekä 2 momentissa tarkoitettu rakentaminen. Lisäksi oikeusvaikutteisissa
yleiskaavoissa on osoitettu suunnittelutarvealueita.
Edellisten lisäksi rakennusjärjestyksessä osoitetaan seuraavat alueet
suunnittelutarvealueeksi:
- Savonlinnan kaupunginvaltuuston
5.10.1987 hyväksymä keskustaajaman yleiskaavan alue asemakaavaalueen ulkopuolisilta osilta (Liite 1).
- Etelä-Savon ympäristökeskuksen
7.6.2002 vahvistama keskeinen osa
Anttolan osayleiskaava-alueesta, kaavaan osoitettujen rakennuspaikkojen
ulkopuolisilta osiltaan (Liite 2).
- Punkaharjun kunnanvaltuuston
15.3.2010 hyväksymän Kulennoisten
osayleiskaava-alue, kaavaan osoitettujen rakennuspaikkojen ulkopuolisilta osiltaan (Liite 3).

Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maasto-olosuhteiltaan ja maaperältään tarkoitukseen sovelias sekä pinta-alaltaan
rakentamiseen riittävä.
Asemakaava-alueen
ulkopuolella
asuntokäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan
vähintään 5000 m2. Mikäli rakennuksen jätevedet johdetaan kunnalliseen
tai vesiosuuskunnan järjestämään
keskitettyyn jätevesien viemäri- ja
puhdistusjärjestelmään, rakennuspaikan pinta-ala voi olla pienempi, ei
kuitenkaan alle 2000 m2.
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.
15 § RAKENTAMISEN MÄÄRÄ
Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen enintään
kaksikerroksisen asuinrakennuksen ja
toimivilla maatiloilla enintään kaksi
yksiasuntoista asuinrakennusta.
Mikäli rakennuspaikan pinta-ala ranta-alueen ulkopuolella on vähintään
5000 m2, niin rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 500
m2. Mikäli rakennuspaikan pinta-ala
on pienempi kuin 5000 m2, rakennuspaikan kokonaisrakennusoikeus on 10
% rakennuspaikan pinta-alasta.
Kuitenkin toimivien maatilojen talouskeskusten kokonaisrakennusoikeus on 10 % rakennuspaikan pintaalasta.
Rakennuspaikan rakennusten tulee
olla samassa pihapiirissä, jolloin se
voidaan lukea yhdeksi rakennuspaikaksi.
Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa
sen käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia.
Käyttötarkoitukseltaan muun kuin
asumisen tai maatalouden osalta rakennuspaikan enimmäisrakennusoi-

keus on MRL 16 § 1 momentin suunnittelutarvekynnykseen saakka 10 %
rakennuspaikan pinta-alasta.

asuinkäyttöön, ei rakennusta saa rakentaa 40 metriä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mukaista rantaviivaa.

Rakentaminen kellariin ja ullakolle

Rakennusalaltaan yhden enintään 15
m2 grillikatoksen tai huvimajan voi rakentaa 10 metrin päähän rantaviivasta. Etäisyydet mitataan katetun kuistin
rannanpuoleisesta etureunasta.

Asemakaava-alueen ulkopuolella voidaan sallia rakennuksen pääasiallisen
käyttötarkoituksen mukaisten tilojen
sijoittaminen maanpinnan alapuolelle tai ullakon tasolle, mikäli se ottaen
huomioon rakennus ja sen käyttötarkoitus sekä soveltuminen rakennettuun ympäristöön on mahdollista.
5.luku
RAKENTAMINEN ASEMAKAAVAALUEEN ULKOPUOLISILLE RANTAALUEELLE
15 § RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN
JA SOPEUTTAMINEN YMPÄRISTÖÖN
RANTAALUEELLA
Rakennettaessa ranta-alueille tulee
erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon,
ulkomateriaaleihin ja väritykseen.
Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää
ja vain harventaminen on sallittua.
Muodostettavan rakennuspaikan rantaviivan pituus tulee olla vähintään 50 m.

Rakennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai asemakaavassa on toisin määrätty.
Rakentamisessa on huomioitava, että
kaavoissa voidaan antaa määräyksiä
jätevedenkäsittelyjärjestelmän sijoittamisesta, jolloin jätevesijärjestelmän etäisyysvaatimus voi olla eri kuin
rakennuksen etäisyysvaatimus rantaviivasta.
Alin suositeltava rakentamiskorkeus
Saimaaseen rajoittuvilla ranta-alueilla
Haukivesi, Orivesi, Pihlajavesi 		
N60 + 78,00
Puruvesi				
N60 + 78,00
Seuraavassa on esitetty eräiden muiden järvien alimmat suositeltavat rakentamiskorkeudet:

Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikalla tulee
olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus säilyy. Rakennuksen
etäisyyden on oltava vähintään 25
metriä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta, ellei luonnonolosuhteet edellytä sitä suurempaa
etäisyyttä. Tämä koskee myös alle 6
m2:n suuruisia rakennuksia, jotka eivät vaadi rakennuslupaa.

Kolvonen
N60+93,20 m

Kuitenkin kerrosalaltaan enintään 35
m2 ja katetulta alaltaan enintään 45
m2 olevan yksikerroksisen (mahdollisen parven korkeus < 1,6 m) saunarakennuksen saa rakentaa edellä
mainittua metrimäärää lähemmäksi
rantaviivaa. Sen etäisyyden edellä
mainitulla tavalla laskettavasta rantaviivasta tulee olla kuitenkin vähintään
15 metriä.

Vuokalanjärvi 			
N60+91,50 m

Mikäli rakennus on kerrosalaltaan
yli 100 m2:n suuruinen tai harjakorkeudeltaan yli 5,5 metrin korkuinen
tai rakennus tulee ympärivuotiseen

			

Kotkanjärvi 				
N60+98,70 m
Kuhajärvi
N60+84,60 m

			

Seppäjärvi
N60+84,60 m

			

Suurijärvi
N60+80,50 m

			

Löksä 				
N60+84,40 m
Pieni-Sulkava, Iso-Sulkava, Riitasenjärvi  	
N60+83,70 m
Ylä-Enonvesi - Saarijärvi 		
N60+82,60 m
Punkaharjun Saarijärvi 			
N60+91,50 m
Muilla ranta-alueilla alin suositeltava rakentamiskorkeus on 2,0 metriä
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keskivedenkorkeuden yläpuolella, mikäli rakennus on varustettu viemärillä
ja 1,5 metriä mikäli rakennus ei ole
varustettu viemärillä.
Kiinteistökohtaiseen jätevedenkäsittelyjärjestelmään kuuluvan imeytyskentän rakentamisessa on huomioitava putkiston alapuolelle jäävän 1,5
m kuivan irtomaakerrospaksuusvaatimuksen täyttyminen.
Annettu korkeussuositus ei sisällä
aaltoiluvaraa, joka on otettava huomioon etenkin avoimien ulapoiden
rannoilla. Aaltoiluvara on määriteltävä tapauskohtaisesti ulapan pituuden
ja rannan kaltevuuden perusteella.
Alin suositeltava rakentamiskorkeus
tarkoittaa sitä korkeutta, jolle vesi
voi nousta ilman, että se vahingoittaa
rakenteita. Alla oleva kuva havainnollistaa alimman suositeltavan rakentamiskorkeuden määritysperusteita eri
perustamistavoilla.
Rakennusten ja rakennelmien luvanvaraisuudesta on mainittu 3§ ja 4§ssä.
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Saariin ja lampien rantavyöhykkeelle
rakennettaessa tulee saaren pintaalan olla vähintään 1 hehtaari ja lammen pinta-alan vähintään 4 hehtaaria.
17 § RAKENNUSPAIKKA JA RAKENTAMISEN MÄÄRÄ RANTA-ALUEELLA
Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, maastosuhteiltaan ja maaperältään tarkoitukseensa sovelias ja
pinta-alaltaan vähintään 2000 neliömetriä.
Rantavyöhykkeellä ympärivuotiseen
asuinkäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan tulee olla kuitenkin vähintään
5000 neliömetriä.
Kullekin lomarakennuspaikalle saa
rakentaa yhden, yksikerroksisen loma-asunnon ja käyttötarkoitukseen
liittyviä talousrakennuksia. Mikäli
asemakaavassa tai yleiskaavassa ei
muuta määrätä, talousrakennusten
yhteismäärä saa olla enintään 5 kappaletta. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa

olla enintään 200 m2.
Rakennuksen katetun tilan pinta-ala
saa olla enintään 50 % rakennuksen
kerrosalasta, ei koske autokatoksia.
Ympärivuotiseen asuinkäyttöön tarkoitetulle rakennuspaikalle saa rakentaa ainoastaan yhden yksikerroksisen
asuinrakennuksen ja käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. Mikäli asemakaavassa tai yleiskaavassa
ei muuta määrätä, talousrakennusten
yhteismäärä saa olla enintään 5 kappaletta. Yhden rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa
olla enintään 300 m2.
Alle 1 hehtaarin suuruisissa saarissa,
jotka on yleiskaavoissa tai asemakaavoissa osoitettu rakennuspaikoiksi,
rakennusoikeus on enintään 80 m2,
mikäli kaavasta ei muuta johdu.
Muissa tapauksissa, mikäli kaavassa
ei ole määritelty rakennusoikeuden
enimmäismäärää, rakennusoikeus on
enintään 5 % rakennuspaikan pintaalasta.

18 § KÄYTTÖTARKOITUKSENMUUTOKSET RANNOILLA
Savonlinnassa lähes kaikilla rannoilla
on oikeusvaikutteinen yleiskaava. Valtaosa kaavojen rantarakennuspaikoista on kaavoitettu loma-asumiseen.
Yleiskaavoissa on osoitettu myös
alueita (lähinnä kyläkeskusten läheisyyteen), joilla lomarakennuspaikkoja voidaan käyttää myös vakituiseen asumiseen. Tällöin rakennuksen
käyttötarkoituksen muutos tapahtuu
suoraan rakennuslupamenettelyllä.
Muutoin rakennuspaikan muuttaminen vakituiseen asumiseen ratkaistaan poikkeamislupamenettelyllä.
Myönteisen poikkeamisen perusteena on
- tonttikoon tulee olla sama kuin ko.
alueen kaavassa (yleiskaava tai rantaasemakaava) on vakituiselle asumiselle vaadittu eli yleensä vähintään
5000 m2, (mikäli rakennetun rakennuspaikan maastolliset, maisemalliset ja muut olosuhteet mahdollistavat, pinta-alan suhteen pieni jousto
on mahdollinen, ehdoton minimipinta-ala on 4000 m2 tai 3000 m2, jos
rakennus liitetään yleiseen vesi- ja
viemäriverkkoon),
- rakennuksen tulee teknisesti täyttää
tai sitä tulee peruskorjata siten, että
rakennus täyttää luvan hakemishetkellä vakituiselle asunnolle korjausrakentamisen yhteydessä asetettavat
tekniset vaatimukset,
- asianmukainen selvitys rakennuksen
energiataloudesta,
- jätevesien asianmukainen käsittely,
- rakennuksen etäisyys rantaviivasta
tulee olla sama kuin ko. alueen kaavassa (yleiskaava tai ranta-asemakaava) on vaadittu eli yleensä vähintään
50 m, (mikäli rakennuspaikan maastolliset, maisemalliset ja muut olosuhteet mahdollistavat rakennuksen
etäisyyden suhteen pieni jousto on
mahdollinen, ehdoton minimietäisyys on 25 m)
- rakennuspaikan on sijaittava ympärivuotisesti hälytys- ja huoltoajoneuvoilla ajettavan tien varrella
- rakennuspaikan sijaitessa norppaalueella rakennusten ympärivuotisesta käytöstä aiheutuvat vaikutukset
(erityisesti talviaikainen liikkuminen
jäällä) eivät ole ristiriidassa luonnon-

suojelulain 49 §:n kanssa eli ympärivuotinen käyttö ei hävitä tai heikennä
saimaannorpan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. Tämän arvioimiseksi käytetään ajantasaista saimaannorpan
pesätietoaineistoa.

ja-altaalla säiliöiden sijoittamisesta
annettujen valtakunnallisten ja kunnallisten määräysten mukaisesti.

Hakija liittää hakemukseensa myös
arvioinnin haetun vakituisen asumisen vaikutuksista erillisellä vaikutusarviointilomakkeella.

Jätevesien maahan imeyttäminen on
pohjavesialueilla kielletty.

Muuttoilmoituksen
tekemisestä
maistraatille säädetään kotikuntalaissa.
6.luku
VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA
POHJAVESIALUEILLA RAKENTAMINEN
19 § JÄTEVESIEN KÄSITTELY JA VESIHUOLTO
Yhdyskunnan
vesihuoltolaitosten
toiminta-alueella rakennus on liitytettävä laitoksen vesijohto - ja viemäriverkkoon. Mikäli rakennusta ei
liitetä viemäriverkostoon, rakennuksen jätevesienkäsittelyjärjestelmän
soveltuvuus arvioidaan rakennus-/
toimenpidelupaprosessin yhteydessä erillisellä ympäristönsuojeluviranomaisen lausunnolla.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen
ulkopuolella talousveden laadusta ja
riittävyydestä tulee tarvittaessa antaa
selvitys ennen rakennusluvan myöntämistä.
Erityismääräyksiä tärkeille pohjavesialueille (luokka I, vedenhankintaa
varten tärkeät ja luokka II, vedenhankintaan soveltuvat)
Haettaessa lupaa rakentamiseen tärkeillä pohjavesialueilla rakennusluvan
hakemusasiakirjoihin on liitettävä tarvittaessa asiantuntijan laatima pohjaveden hallintasuunnitelma.
Tärkeillä pohjavesialueilla maata kaivettaessa on pohjaveden ylimmän
pinnan ja maanpinnan välille jäätävä
vähintään neljän metrin suojakerros.
Täyttöjä tehtäessä on varmistettava,
että täyttöainekset ovat laadultaan
täyttöön soveltuvia maa-aineksia.
Tärkeillä pohjavesialueilla öljy- ja
polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja varastot tulee
sijoittaa maan päälle ja varustaa suo-

Tärkeillä pohjavesialueilla tie- ja paikoitusalueiden pintavedet on johdettava vyöhykkeen ulkopuolelle.

7.luku
HYVÄ RAKENTAMISTAPA
20 § MÄÄRITTELY JA SELVITYSVELVOITE
Mikäli lupa-asiassa poiketaan Suomen rakentamismääräyskokoelman
tai muun valtakunnallisesti sovellettavan, hyvää rakennustapaa tarkoittavan säännöstön määräyksistä tai ohjeista, tulee lupa-asiakirjoihin liittää
riittävä selvitys poikkeamisen perusteista.
Rakennuksen korjaamisessa ja lisärakentamisessa on otettava huomioon
kunkin rakennuksen ominaispiirteet,
eikä korjaaminen eikä lisärakentaminen saa ilman erityisiä perusteita
johtaa rakennuksen alkuperäisistä
ominaispiirteistä poikkeavaan lopputulokseen. Ominaispiirteillä tarkoitetaan rakennusta leimaavia teknisiä ja
rakenteellisia sekä rakennustapaan ja
arkkitehtuuriin liittyviä ominaisuuksia.
8.luku
PILAANTUNEIDEN MAA-ALUEIDEN
JA RADONIN HUOMIOON OTTAMINEN RAKENTAMISESSA
21 § MÄÄRÄYS
Rakentamisessa ja sen suunnittelussa
on otettava huomioon rakennuspaikan pilaantuneet tai sellaiseksi epäillyt alueet. Pilaantuneilla tai sellaisiksi
epäillyillä rakennuspaikoilla maaperä
on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.
Rakennuksen alapohjarakenteit suunniteltaessa ja niitä rakennettaessa on
varmistuttava, ettei maaperän radon
pääse huonetiloihin. Pilaantuneen
maaperän kunnostukseen liittyvät ilmoitukset käsittelee Etelä-Savon Elykeskus. Pilaantumistapauksissa kaupungin yhteysviranomaisena toimii
ympäristönsuojelupalvelut.
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Radonin torjunta uudisrakentamisessa on halvempaa ja helpompaa kuin
radonkorjausten suorittaminen. Uudisrakentamisen raja-arvon 200 Bq/
m3 ylitykset ovat niin yleisiä, että radonturvallinen rakentaminen on pääsääntöisesti perusteltua erityisesti
harjualueille rakennettaessa.
9.luku
KUNNAN ERI OSA-ALUEIDEN OMINAISPIIRTEIDEN SÄILYTTÄMINEN JA
TUKEMINEN
22 § MAAKUNTAKAAVA
Rakennettaessa haja-asutusalueelle
ja suunnittelutarvealueelle tulee ennen hankkeeseen ryhtymistä selvittää
maakuntakaavan määräykset alueen
mahdollisista kulttuuri-, luonnonympäristö- tms. arvoista, joilla voi olla
merkitystä ko. hankkeen sijoittumisen tai ympäristöön sopivuuden suhteen.
10. luku
YLEISET ALUEET ASEMAKAAVA-ALUEILLA / JULKINEN KAUPUNKITILA
23 § TAAJAMAKESKUSTOJEN YLEISET
ALUEET
Yleisille alueille rakennettaessa tai
pystytettäessä pitempiaikaisia rakennelmia tai laitteita on soveltuvin osin
noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä. Ennen hankkeeseen ryhtymistä tulee kuitenkin aina
selvittää maanomistajan suhtautuminen hankkeeseen kirjallisesti, minkä
jälkeen vasta oikeudelliset lupa-asian
ratkaisuedellytykset ovat olemassa.
Koska kyse on usein laaja-alaista harkintaa ja lausuntoja vaativasta lupaasiasta, tulee hakemuksen käsittelemiseksi varata riittävästi aikaa.
11. luku
RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT
24 § LÄHIYMPÄRISTÖN SUOJAAMINEN
Maisemallisesti arvokkaat puut ja
merkittävät luonnontilaiset tontinosat tulee suojata työmaa-aikana
huolellisesti.
Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai ra-

kennustyötä valvottaessa rakentajaa
laatimaan tarvittavan suojaussuunnitelman.
12. luku
JÄTEHUOLTO
25 § JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET
Kiinteistön jätehuolto tulee järjestää
jätelain ja kunnallisten jätehuoltomääräysten edellyttämällä tavalla.
13. luku
MÄÄRÄYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN, POIKKEAMINEN
26 § MÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMINEN
Kunnan
rakennusvalvontaviranomainen voi poiketa tämän rakennusjärjestyksen määräyksestä, jollei
se merkitse määräyksen tavoitteen
olennaista syrjäyttämistä.
Kun poiketaan rakennuspaikan vähimmäiskokoa, rakentamisen määrää
tai etäisyyksiä koskevista määräyksistä rannoilla, lupa voidaan myöntää,
mikäli rakentaminen ei vaikeuta kaavoitusta. Ennen asian ratkaisemista
on hankittava kaupunginhallituksen
tai, jos lausunnon antaminen on annettu muun viranomaisen tehtäväksi,
tämän lausunto.
14. luku
TAPAHTUMAT
27 § TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN
Tapahtumien

järjestämistä

varten

voidaan julkiseen ulkotilaan pystyttää
yleisötelttoja ja muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia ja rakennelmia
ilman rakennusvalvontaviranomaisen

lupaa, jos ne ovat paikallaan ja käytössä enintään kaksi viikkoa. Tapahtuman järjestämisestä ei saa aiheutua
roskaantumista tai muuta vähäistä
suurempaa haittaa.
Tapahtumien jälkeen kaikki rakennukset ja rakennelmat on poistettava viipymättä ja tapahtuma-alue siistittävä.
Tapahtumalle on aina hankittava lupa
maanomistajalta, joka myös määrittää lupaehdot ja alueen vuokrahinnan.
Tapahtuman järjestämiselle on hankittava myös muut mahdollisesti tarvittavat luvat.
15. luku
VOIMAANTULO
Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan 16.10.2018 ja sillä kumotaan
Savonlinnan
kaupunginvaltuuston
9.12.2013 § 258 hyväksymä rakennusjärjestys (tullut voimaan 1.2.2014).
Voimaan jäävät edelleen Savonlinnan
kaupunginvaltuuston maaliskuun 22.
päivänä 1965 hyväksymät ja sisäasiainministeriön marraskuun 30. päivänä 1965 vahvistamat Savonlinnan
kaupungin rakennusjärjestystä täydentävät määräykset niiden kortteleiden osalta, joille ei ole 22.3.1965
jälkeen vahvistettu uutta asemakaava
(LIITE 4).
Samoin jäävät voimaan Mikkelin lääninhallituksen 13.04.1964 vahvistaman Säämingin kunnan rakennusjärjestyksen §:t 27-30 soveltuvin osin
noudatettavaksi siksi ajaksi, minkä rakennuskaavat ovat voimassa (LIITE 5).
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ENERGIATODISTUS

Lain vaatima energiatodistus
Energiatodistus tulee laskea uudiskohteelle ennen rakennusluvan hakemista. Laskennan yhteydessä voidaan
vielä optimoida ja varmistaa rakennuksen energiatehokkuus oikeilla rakenne- ja talotekniikkaratkaisuilla.
Uudiskohteelle tehdään energiaselvitys, johon sisältyvät
seuraavat asiat: Energiatodistus, Energiaselvitys, Tasauslaskelma ja E-lukulaskelma.
Energiatodistus on työkalu rakennusten energiatehokkuuden vertailuun. Todistukseen ei vaikuta asukkaiden
kulutustottumukset. Todistus antaa tärkeää ja luotettavaa tietoa ostopäätöksessä, joka on useimmille meistä
elämän suurin hankinta. Lisäksi energiatodistus sisältää
ammattilaisten laatimia säästösuosituksia, joiden avulla voi parantaa energiatehokkuutta. Olemassa oleville
taloille energiatodistus laaditaan myynti- tai vuokraustilanteessa. Energiatodistuksen hankinnasta vastaa rakennuksen omistaja.
Energiatodistuksen laatii pätevöitynyt energiatodistuksen laatija, jotka löytyvät ARA:n ylläpitämästä Energiatodistusrekisteristä www.energiatodistusrekisteri.fi
Energiatodistuksen laatijan laatima energiatodistus on
voimassa 10 vuotta.
Todistuksen tekemiseen tarvitaan rakennuksen tietoja. Talon alkuperäiset rakennus-piirrustukset sekä pii-

rustukset mahdollisista laajennus-/korjaustöistä. Esimerkiksi rakennuksen seinien, yläpohjan ja ikkunoiden
energiatehokkuutta parantaneet korjaustyöt. Tarvitaan
tiedot toteutuneesta energiankulutuksesta (sähkölaskut, kaukolämmön kulutustiedot, ostetut polttoaineet;
öljy, polttopuu, pelletti).
Rakennuksen havainnointi paikan päällä on lain vaatima
osa energiatodistuksen laatimista, joten ilman kohdekäyntiä ei olemassa olevan rakennuksen energiatodistusta voida laatia. Varmista, että laatija pääsee sisälle
tarvittaviin tiloihin (tekniset tilat ja mm. yläpohja), jotta
hän saa todennettua tiedot oikein.
Energiatodistus sisältää myös ammattilaisen laatimia
suosituksia, joiden avulla rakennuksen energiatehokkuutta voi parantaa.
Energiatodistusta ei vaadita muun muassa:
1. rakennukseen, jonka kerrosala on alle 50 neliömetriä
2. loma-asumiseen tarkoitettuun asuinrakennukseen,
jota ei käytetä majoituselinkeinon harjoittamiseen.
Arto Koponen
rakennusmestari,
pätevöitynyt energiatodistuksen laatija
0440 670 570

TOTEUTA UNELMASI

Haaveissa omakotitalo, hirsihuvila tai muu vapaa-ajan rakennus?
Paikallinen, luotettava Honka-myyjäsi vuosikymmenien kokemuksella
Honka-myyjä Jari Tolvanen
050 559 4850, jari.tolvanen@honka.com
www.honka.fi
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ÄLYKOTI

ARTIKKELI

Älykoti on tätä päivää
Uusissa omakotitaloissa lukot avautuvat kätevästi kulkukoodeilla eikä
koskaan tarvitse pähkäillä, tuliko ovi
lukkoon vai ei. Oven voi avata vaikka työpaikalta käsin kuljetusfirman
työntekijälle ja lokista tarkistaa, että
koululainen on saapunut kotiin.
BLC Turva Savonlinnan myyntipäällikkö Joni Liukkosen mukaan
jokaisen pientalorakentajan tai -rakennuttajan kannattaa harkita älykotiratkaisuja.
– Älykotiratkaisut soveltuvat kaikille.
Esimerkiksi älylukot helpottavat lapsiperheiden ja ikääntyneiden arkea,
Liukkonen kuvailee.
Älylukko avautuu käyttäjästä riippuen joko koodilla tai etätunnisteella.
Etätunniste korvaa perinteisen avaimen – lukko avautuu, kun tunnisteen tuo lähelle.
– Etu perinteiseen avaimeen verrattuna on siinä, että etätunnisteen
käyttöoikeuden voi poistaa heti
muutamalla painalluksella, jos se

sattuu katoamaan. Älylukko lisää
turvallisuutta ja on kätevä käyttää.
Hälytysjärjestelmät
osana älykotia
Älykotiin voi lukon lisäksi valita yhteensopivia liiketunnistimia, palovaroittimia, ovi- ja ikkunatunnistimia sekä etäohjattavia pistorasioita.
Kokonaisuutta voi seurata ja hallita
mobiilisovelluksen kautta. Myös
kaikki hälytykset tulevat omaan puhelimeen.
– Mobiilisovelluksesta voi tarkistaa
missä ja milloin vain, onko ovi lukossa. Sovelluksesta voi myös avata
ja sulkea oven sekä seurata lokista,
kuka oven on avannut ja milloin.
Älylukkoon voi luoda määräaikaisia
kulkukoodeja esimerkiksi huoltomiehille tai kotipalvelun työntekijälle.
Valvontakamera täydentää
kokonaisuuden
Jos kokonaisuuteen liitetään valvontakamera, mobiilisovelluksesta voi

tarkastella myös reaaliaikaista valvontakamerakuvaa. Kamerakuvan
perusteella on helppo arvioida, mikä
tilanne talossa on vaikkapa murtohälyttimen lauetessa.
Valvontakamerasta on hyötyä
myös arjessa
– Postipaketin toimitus kotiin onnistuu kätevästi. Voit avata oven paketin toimittajalle kännykällä ja katsoa,
että hän jättää paketin eteiseen ja
lähtee. Näet myös heti, että ovi on
varmasti lukittu, Liukkonen kuvailee.
Kustannusystävällinen ratkaisu
Älykotiratkaisujen hinnat ovat laskeneet viime vuosina. Esimerkiksi uuden omakotitalon kohdalla älylukon
ja perinteisen lukkoratkaisun välillä
on vain pieni hintaero.
– Säästöä syntyy, kun ei tarvitse
teettää lisä- ja vara-avaimia tai tehdä sarjoituksia uudelleen avaimen
kadottua, Liukkonen kertoo.
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PIENTALON LÄMMITYS

Pientalon lämmitys
Rakennuksessa lämmitysenergiaa
kuluu vaihdettavan ilman lämmittämiseen, lämpimän käyttöveden
tuottamiseen ja huonelämpötilan
ylläpitoon. Osa tarvittavasta lämmitysenergiasta saadaan asumisesta
tulevina ilmaisenergioina. Suomen
olosuhteissa tarvitaan aina myös lisäenergiaa. Viranomaismääräyksiä
kiristämällä rakennusten energiankäyttöä pienennetään jatkuvasti.
Energian hinnan jatkuva nouseminen myös kannustaa energiatehokkaampien ratkaisujen suosimiseen.
Edullisinta lämmitysenergiaa on
aina käyttämätön energia, eli säästö
kannattaa. Energiansäästön nimissä
ei tietenkään saa huonontaa asumisolosuhteita. Suurin osa pientaloista
rakennetaan viranomaisten laatimien minimimääräysten mukaan.
Tälläkin tavalla päästään hyvään lopputulokseen ja huolellisesti suunnitellen ja rakentaen vähän energiaa
käyttäviin taloihin. Rakennusta käytetään kuitenkin kymmeniä vuosia,
jona aikana lämmitysenergian hinta
moninkertaistuu. Mikäli rakentamisvaiheessa investoidaan huolelliseen
suunnitteluun, lämpöeristeisiin, ikkunoihin, ilmanvaihdon lämmöntalteenottoon sekä muihin energian
käyttöön vaikuttaviin rakennusosiin
minimivaatimuksia enemmän, saadaan tästä aiheutuvat lisäkustannukset korkoineen moninkertaisesti
takaisin rakennuksen käyttöaikana.

uudisrakennusten tulee olla lähes
nollaenergiataloja.
Nollaenergiataloissa tarvittava vähäinen energiamäärä katetaan pääasiassa paikan päällä tai rakennuksen lähellä tuotettavalla uusiutuvista
lähteistä peräisin olevalla energialla
Energiatehokkuuden saavuttamisessa voi ulkoseinän parantamista edullisempaa olla rakennuksen muotoilu,
ikkunoiden koko ja suuntaus, uusiutuvien energioiden hyödyntäminen,
energiamuotojen valinta, kylmäsiltojen minimointi ja niin edelleen.
Osa energiatehokkuutta on myös
hallita rakennusten tarvitsema viilennys ensisijassa rakenteellisen
keinoin ja toiseksi esimerkiksi passiiviviilennykselle esimerkiksi lämpökaivoista.

Lämmöntuotantotavat
Yleisimmin käytetyt lämmöntuotantotavat pientaloissa ovat
Sähkölämmitys, jonka hyvänä puolena ovat helppokäyttöisyys ja suhteellisen edulliset investointikustannukset. Huonona puolena on kallis
energia ja energian vaikea varastointi. Sähkön hinta tulee ennusteiden
mukaan lisäksi nousemaan vielä
huomattavasti.

Vuonna 2013 annettiin laki rakennusten energiatodistuksesta. Tämän
lain tarkoituksena on erityisesti lisäämällä mahdollisuuksia rakennusten energiatehokkuuden vertailuun
edistää rakennusten energiatehokkuutta ja edistää uusiutuvan energian käyttöä rakennuksissa.

Öljylämmitys, etuna on energian
helppo varastointi. Öljylämmityksen
huonoina ominaisuuksina ovat kalliit
rakentamiskustannukset ja energian
korkea hinta. Öljyn hinta vaihtelee lisäksi voimakkaasti Suomesta riippumattomista syistä. Öljylämmitystä ei
juuri käytetä uusien omakotitalojen
lämmitysmuotona. Saneerattavissa
rakennuksissa, joissa on toimiva öljylämmitys, kannattaa harkita sen
säilyttämistä ja esimerkiksi täydentämistä aurinkolämmön kerääjillä.

Euroopan unionin direktiiveissä
energiankäytön tasoa tullaan kiristämään aikaisemmista normeista
edelleen. Jo vuonna 2020 kaikkien

Kaukolämmitys on vaivaton, öljyä ja
sähköä edullisempi lämmitysmuoto.
Sitä ei kuitenkaan yleensä ole saatavilla pientaloalueilla.

Energiatehokkuus
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Maalämmössä lämpöpumpulla kerätään maaperästä lämmitysenergiaa joko porakaivosta, vesistöstä tai
pintamaasta. Tällöin maalämpöpumpun käyttämällä sähköenergialla
saadaan noin kolminkertaisesti lämmitysenergiaa. Hyvänä puolena on
sähköenergiaa edullisemmat käyttökustannukset ja huonona ominaisuutena kalliit investointikustannukset.
Ilmalämpöpumpulla rakennuksen
poistoilmasta tai ulkoilmasta saadaan sähköenergian avulla noin
kolminkertainen määrä lämmitysenergiaa. Järjestelmän edut ovat
samat kun maalämmössä. Investointikustannukset ovat maalämpöä
edullisemmat, koska ei tarvita lämmönkeruuputkistoa. Järjestelmässä
tarvitaan lisäenergiaa esimerkiksi
sähköstä tai tulisijoista.
Aurinkolämpöjärjestelmissä
kerätään auringon säteilyenergiaa
vesikatolle asennetuilla kerääjillä.
Käyttökustannukset ovat erittäin
edulliset, mutta investointikustannukset suuret saatavaan energiamäärään verrattuna. Järjestelmä ei
myöskään sovellu Suomessa ainoaksi lämmöntuotantotavaksi, sillä talvella, kun lämmitysenergiaa tarvittaisiin eniten, sitä ei ole auringosta
saatavissa. Jonkun muun lämmitysjärjestelmän rinnalla aurinkolämpökerääjä voi kuitenkin olla taloudellisesti kannattava.
Pellettilämmityksessä
polttoaineena käytetään puuteollisuuden
sivutuotteena tulevasta purusta ja
pölystä puristettuja puupellettejä.
Puupellettien energiahinta on huomattavasti öljyä ja sähköä edullisempi. Järjestelmän huonona puolena
on korkea investointikustannus, suuri tilantarve ja jatkuva huollontarve.
Hakelämmityksessä polttoaineena
käytetään energiapuusta tai teollisuuden sivutuotteista tehtyä haketta. Hakelämmitys sopii pientaloja

paremmin suurempien kohteiden
lämmöntuotantotavaksi johtuen kalliista investoinnista ja järjestelmän
vaatimasta, muita lämmöntuotantomuotoja suuremmasta huollontarpeesta.
Uunilämmitys on ollut Suomessa pitkään lähes ainut lämmitysmuoto ja se
on edelleenkin toimiva ja ulkomaisesta energiasta vähän riippuvainen tapa
lämmittää. Uunilämmitystä pidetään
kuitenkin suuritöisenä ja sitovana, joten rakennuksen ainoaksi lämmitystavaksi se soveltuu yleensä huonosti.
Sähköntuotannossa uusiutuvia energialähteitä voidaan hyödyntää aurinkopaneeleiden ja pientuulivoimaloiden avulla. Kun rakennuksen
valaistuksessa hyödynnetään maksimaalisesti päivänvaloa, tarvittavan
sähkön määrä pienenee.

Lämmitysmuodon valinta

Lämmitysmuodon valintaan vaikuttaa
aina rakentamispaikan olosuhteet, rakentajan mieltymykset, rakennuksen
koko ja ominaisuudet. Uusissa pientaloissa lämmitysmuodon valinnan
vaikutus käyttökustannuksiin on pienempi, kuin nykyisten rakennusten
peruskorjauksissa. Uudet, nykyisten
määräysten mukaiset rakennukset
tarvitsevat lämmitysenergiaa huomattavasti nykyistä rakennuskantaa
vähemmän.
Energiatehokas pientalo Yhteenvetona edellisestä kannattaa aina pyrkiä
tekemään energiatehokas kokonaisuus. Energiatehokas talo kuluttaa
vähintään puolet vähemmän energiaa kuin rakentamismääräysten minimivaatimukset täyttävä talo. Ympäristökuormitus pienenee samassa
suhteessa.

Energiatehokkaan talon rakentaminen on taloudellisesti kannattavaa.
Hankintahinnassa tarvitaan 3-5 prosentin lisäinvestointi normaalirakentamiseen verrattuna. Takaisinmaksuaika on 6-10 vuotta jo tämän päivän
energian hinnoilla. Energiatehokkaan
talon asumis- ja huoltokustannukset
ovat pienemmät kuin tavallisessa talossa.
Energiatehokkaan talon rakentaminen ei vaadi erikoisratkaisuja, vaan
se voidaan tehdä yleisesti käytössä
olevilla ratkaisuilla. Useimmilta talotehtailta löytyy energiatehokkaita
talomalleja.
Energiatehokkaassa talossa on hyvä
sisäilman laatu ja kosteusteknisesti
toimivat rakenteet. Näistä tekijöistä
ei saa tinkiä energiatehokkuuteen pyrittäessä

TOIMITILARAKENTAMINEN

RAKENNUSURAKOINTI

RAVINTOLARAKENTAMINEN

VASTAAVAN
TYÖNJOHTAJAN
TEHTÄVÄT

SADE- JA JÄTEVESIJÄRJESTELMÄT, SUUNNITTELU JA URAKOINTI

PINEHOUSE-X Oy
Tottinkatu 17
57130 SAVONLINNA

PROJEKTINJOHTO

PINE
HOUSE

puh. 050 537 8368
mika.kukkonen@pinehouse.fi
www.pinehouse.fi
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PAIKKATIETOPALVELU

Savonlinnan kaupungin mittaus- ja paikkatietopalveluiden toimenpiteet ja palvelut rakentajille
1. Tonttijako ja tontin lohkominen
Rakentamista varten tontin tulee
sitovan tonttijaon mukaisella asemakaava-alueella olla lohkottu ja
merkitty kiinteistörekisteriin. Lohkomisen toimittaa kiinteistöinsinööri
tontin tai sen osan omistajan tai haltijan hakemuksesta (lomake) hyväksytyn tonttijaon mukaisesti.
2. Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkintä, sijaintikatselmus sekä tontin rajan näyttäminen
(esim. aidan rakentamista varten).
Rakennusluvan myöntämisen jälkeen on hyvissä ajoin (noin viikko)
ennen rakentamisen aloittamista
pyydettävä rakennuksen sijainnin ja
korkeusaseman maastoon merkitse-

minen (mikäli rakennuslupaehdoissa
vaaditaan sijainnin merkintä).

3. Digitaalisten kartta-aineiston toimittaminen asemakaava-alueella.

Sijainnin merkinnän ensimmäisessä
vaiheessa rakennuksen päänurkat
merkitään maastoon ja merkitään
yleiskorkeus rakennuksen lähialueelle sekä tontin rajamerkit näkyvöitetään tarvittaessa. Sijainnin merkinnän toisessa vaiheessa merkitään
rakentajan rakentamiin lankapukkeihin (tai muutoin vastaavasti) rakennuksen ulkomitat ennen sokkelin
rakentamista.

Microstation/Stella-ohjelmistot,
josta digitaalista kantakartta-aineistoa voidaan toimittaa asemakaavaalueelta seuraavissa muodoissa:

Rakennuksen sijaintikatselmus (mikäli rakennuslupaehdoissa vaaditaan sijaintikatselmus) pyydetään
sokkelin valmistuttua.
Työt tilataan mittauspalvelusta puh.
044 417 4650.

TERVETULOA
RAKENTAMISEN
MAAILMAAN
- CARLSON RAKENTAA
KANSSASI
Oman kodin rakentaminen ja
kunnostaminen ovat isoja asioita.
Varman ja luotettavan yhteistyökumppanin valinta on yksi projektin
tärkeimmistä päätöksistä.

Rakentajatiliasiakkaana saat kaiken tämän
• Aina edulliset hinnat
• Rakentamisen johtavat tuotemerkit
• Ammattilaisten apu ja
käytännön kokemus
• Monipuolinen rakennustarvikkeiden varastovalikoima

• Sopimushinnat ja laskutus
vaivattomasti
• Kuljetuspalvelu
• Carlson Club Card kanta-asiakaskortti
veloituksetta

Rakentajapalvelu, Carlson Savonlinna 020 742 7253
Soitettaessa 020 -alkuisiin numeroihin 8,35 snt / puhelu + 16,69 snt / min lankaliittymästä tai matkapuhelimesta.

RAUTAKAUPPA
SAVONLINNA
Nojanmaantie 2
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- MicroStation-tiedostoina (dgn)
- AutoCad-tiedostoina (dwg, dxf)
- pdf-tiedostoina
Aineistot tilataan paikkatietopalvelusta puh. 044 417 4646 tai 044 417
4644.
Kaikista edellä mainituista toimenpiteistä peritään taksan mukaiset
maksut.

TYÖTURVALLISUUS

Pientalon työturvallisuus
Keskimäärin 14 prosenttia rakennusalan työntekijöistä
joutuu vuosittain tapaturman uhriksi. Työturvallisuus on
syytä ottaa vakavasti myös pientalotyömaalla, sillä rakennusteollisuuden kuolemantapauksissa pientyö-maat ovat
työmäärään nähden yliedustettuina.
Pientalorakennushankkeiden toteutusta suunnitellessaan
rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huomioida, että rakennustyöt suunnitellaan toteutettavaksi siten, että tapaturmavaara olisi mahdollisimman vähäinen. Tapaturmien
seurauksena menetettävien työpäivien lisäksi rakennustyön eteneminen häiriintyy ja ne saattavat aiheuttaa koko
rakennushankkeen valmistumisajankohdan siirtymisen
myöhempään ajankohtaan. Edellä esitetyillä perusteilla
on rakennushankkeeseen ryhtyvän itse ja käyttämiensä
asiantuntijoiden avustuksella kiinnitettävä erityistä huomiota työturvallisuudesta huolehtimiseen. Kokonaisuudessaan rakennushankkeen toteutuksessa työturvallisuus
on otettava huomioon kaikissa työvaiheissa.
Yleisimmät tapaturmat ovat putoamisvahinkoja, joten
telineisiin sekä putoamissuojaukseen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota. Mikäli pientalorakentaja teettää
rakennushankkeensa osaurakoitsijoilla, niin tälle kuuluvat rakennuttajan työturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet ovat luonteeltaan myötävaikutusvelvollisuutta
ja sisällöltään organisointia ja tiedonjakamista. Nämä
tehtävät yleisesti pientalorakennushankkeissa hoitaa rakennushankkeeseen ryhtyvän palkkaama vastaava työnjohtaja. Rakennushankkeessa päävastuu työturvallisuuskysymyksistä kuuluu päätoteuttajalle, joka on yleensä
pääurakoitsija. Pientalorakentaminen toteutetaan kuitenkin yleisimmin osaurakoina ja sen seurauksena rakennushankkeeseen ryhtyvälle kuuluvat nämä pääurakoitsijalle yleisesti kuuluvat velvollisuudet. Vaikka hankkeeseen
ryhtyvä ostaisi ns. ”muutto-valmis” paketin, on kiinnitettävä huomiota sopimuksiin, onko työturvallisuusvastuut
liitetty sopimukseen. 2009 kesäkuusta lähtien on jokaiseen rakennushankkeeseen nimettävä myös työturvallisuuskoordinaattori. Tähän voidaan nimetä vastaava työnjohtaja, joka kykenee hoitamaan myös koordinaattorin
velvollisuudet. Laki edellyttää, että työmaa tarkastetaan
viikoittain.
Työmaalla jokainen vastaa omasta työsuorituksestaan
mutta vastuu siitä, että tieto ja turvalliset toimintatavat
välittyvät viimeiseen mieheen asti, on ennen kaikkea rakennuttajalla ja hänen nimeämillään vastuuhenkilöillä.
Tämä tehdään helposti laatimalla hankkeelle työturvallisuussuunnitelma.Työturvallisuussuunnitelmassa tulisi
käydä läpi ainakin seuraavat seikat: Pölynhallinta; kuinka järjestetään työmaan pölyttömyys. Viikkotarkastuk-

set; mitkä asiat käydään läpi ja kuinka reagoidaan tuleviin työvaiheisiin. Työmaakohtainen perehdytys; uusille
toimijoille selvitetään mahdolliset vaarapaikat, liikenne,
ensiaputarvikkeet, työmaan järjestys ja siisteys, telineet
ja kulkutiet ja henkilökohtaiset suojavarusteet. Ensiapu;
toimenpiteet henkilövahingon sattuessa ja hätäilmoitus
ohjeet. Järjestys ja jätehuolto; kulkureitit, työmaan yleinen siisteys. Tähän osioon voi kokemattominkin rakentaja
osallistua suunnitellessa hankkeen oman työn osuutta.
Telineet, kulkutiet ja tikkaat; telineiden pystytysohjeita, tikkaiden ja pukkien käyttö työmaalla ja kulkuteiden
puhtaanapito. Putoamissuojaus; ohjeita kaiteiden määräyksistä. Tulityöt; mainitaan turvalliset alueet suorittaa
tulitöitä, kaasupullojen varastointi työmaalla. Henkilökohtaisten suojavarusteiden käyttö; ohjeistetaan, missä
työvaiheessa käytetään mitäkin suojavarustetta.
Näitä ohjeita noudattamalla saat hankkeesi valmiiksi turvallisesti ja aikataulussa.
SINÄ PÄÄTÄT JA VASTAAT
Petri Teittinen, rakennusmestari amk

ITÄ-SUOMEN RAKENNUSKUIVAUS OY

-

Putkivuotojen paikantaminen
Vesivahinkojen kartoitukset
Kosteuskartoitukset
Kosteusmittaukset
Lämpökamerapalvelut
Kuntotarkastukset

Jarmo Ihalainen
p.050 339 7066
jarmo.ihalainen@rakennuskuivaus.fi
Sertifikaattinumero C-7685-24-11
www.rakennuskuivaus.fi
SAVONLINNAN RAKENNUSMESTARIT JA INSINÖÖRIT AMK ry|
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PALOTURVALLISUUS

Pientalon paloturvallisuusopas
PALOVAROITIN ON HALPA HENKIVARTIJA
- pidä se toimintakunnossa!
Jokaisessa asunnossa on lain mukaan oltava palovaroitin.
Palovaroittimen hankinnasta ja sen
toimintakunnossa pitämisestä vastaa asukas itse. Uusissa rakennuksissa rakennusluvan perusteella asennetuista sähköverkkoon kytketyistä
palovaroittimista vastaa omistaja tai
sopimuksen mukaan asunnonhaltija. Näiden testauksista tulee sopia
omistajan ja haltijan kesken.
Kuinka monta palovaroitinta tarvitaan?
Asunnon jokainen kerros sekä niihin
yhteydessä olevat kellarikerrokset
ja ullakot on varustettava vähintään
yhdellä palovaroittimella. Asunnon
jokaisen kerroksen tai tason alkavaa
60 m² kohden on oltava vähintään
yksi palovaroitin. Hyvä periaate on
asentaa palovaroitin jokaiseen makuuhuoneeseen sekä reitille, jota
pitkin pääsee ulos.
Mihin palovaroitin sijoitetaan?
Palovaroitin sijoitetaan katon keskivaiheille, vähintään 50 cm etäisyydelle seinästä, kattopalkeista tai
muista esteistä siten, että savu pääsee mahdollisimman esteettömästi varoittimeen, sillä savu ja lämpö
nousevat ylöspäin. Turhien hälytysten välttämiseksi palovaroitinta ei
pidä sijoittaa lieden, leivänpaahtimen, kylpyhuoneen tai tulisijan läheisyyteen. Myös palovaroittimeen
kerääntyvä pöly aiheuttaa herkästi
turhia hälytyksiä. Varoitin puhdistetaan imuroimalla tai kevyesti pyyhkimällä esim. pariston vaihdon yhteydessä. Noudata asennusohjeita!
Palovaroitin on pakollinen myös
vapaa-ajan asunnoilla sekä kylmissä
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tiloissa, kuten aitoissa, niiden ollessa
asuinkäytössä. Häkävaroitin on hyvä
lisä, mutta se ei kuitenkaan korvaa
palovaroitinta. Saapuessasi vapaaajan asunnolle testaa palovaroitin
ensitoimenpiteenä!
Pelastuslaitos suosittelee merkitsemään palovaroittimeen hankintavuoden ja valmistajan antaman
käyttöiän. Käyttöikänsä päässä
oleva varoitin tulee uusia, vaikka
testinapin mukaan varoitin olisikin
toimiva. Palovaroittimet toimivat
keskimäärin 7–10 vuotta (TUKES).
Noudata valmistajan ohjeita
HÄTÄTILANTEESSA ULOS NOPEASTI
- mutta turvallisesti
Asuinrakennuksen jokaisesta kerroksesta on uloskäytävän lisäksi oltava
vähintään yksi varatie. Varatienä voidaan pitää tarkoituksenmukaisesti
sijoitettua parveketta tai ikkunaaukkoa. Jos rakennuksen varatienä
käytettävältä parvekkeelta tai ikkunalta pudottautumiskorkeus maanpinnalle tai muulle palossa turvalliselle paikalle on yli 3,5 m, pääsy
turvaan varmistetaan aina kiinteillä
tikkailla. Tikkaiden tulee olla seinään
kiinnitetyt varatietikkaat.
Varatieikkuna
Varatienä käytettävä ikkuna varustetaan kiintein avauskahvoin. Ikkunan vapaan aukon leveys pitää olla
vähintään (A) 50 cm ja korkeus (B)
60 cm siten, että korkeuden ja leveyden summa on vähintään (A+B)
150 cm. Ikkunan kautta tapahtuvaa
turvallista poistumista helpottavat
ikkunan sivulle asennettu kahva, lisäaskelmat tai tikkaiden sivujohteen
jatkaminen.
Vapaan aukon vähimmäismitat.
Varatieikkunoissa on aina oltava
kiinteät avauskahvat!

Mikäli yläkerrassa porraskäytävä on
huoneiden keskellä, tulee huoneista
olla omat varatiet.

NUOHOUS JA LIIKKUMINEN KATOLLA
Katolla oleviin huoltokohteisiin pitää aina päästä turvallisesti.

olla tukevasti kiinnitetty. Puutikkaat
valmistetaan laho-suojatusta kestopuusta. Askelmat upotetaan 10
mm:n syvyydeltä pystyjohteisiin.

Nuohous
Säännöllinen nuohous pitää savuhormit puhtaina ja ehkäisee nokipaloja. Nuohooja tarkistaa myös tulisijojen, hormien ja piipun kunnon,
mikä auttaa välttämään halkeamista
aiheutuvat tulipalot. Piipunhattu vähentää sään aiheuttamia vaurioita.
Omistajalla/haltijalla on vastuu huolehtia nuohouksesta.

Polttoaineet autotallissa
Autotallissa voi säilyttää syttyviä
sekä helposti ja erittäin helposti palavia nesteitä (esim. bensiini) enintään 60 litraa ja palavia nesteitä
joiden leimahduspiste on yli 55° C
(esim. diesel), enintään 200 litraa.

Pelastuslaitokselta poistettiin nuohouspalvelujen järjestämisvastuu
ja koko maassa siirryttiin nuohouspalvelujen vapaaseen tarjontaan
1.7.2019 alkaen.

Yhteisten autotallien ja -katosten ko.
maksimimäärät ovat koko tallille/katokselle, ei per asukas.
Nestekaasua autotallissa saa säilyttää irtosäiliöissä enintään 25 kg.
Lattian tason sijaitessa maanpinnan
alapuolella on nestekaasun säilytys
kielletty.

Nuohouspalvelujen
järjestämistä
lukuun ottamatta nuohoussääntely
säilyy nykyisenkaltaisena. Kiinteistöjen velvoite huolehtia tulisijojen
ja savuhormien säännöllisestä nuohouksesta sekä tikkaiden ja katon
turvavarusteiden kunnosta säilyvät
entisinä. Jatkossakin vakituiseen
asumiseen käytetyissä asuinrakennuksissa nuohous on tehtävä vuosittain ja vapaa-ajan asunnoissa vähintään kolmen vuoden välein, muissa
rakennuksissa tarpeen mukaan huomioiden tulisijan rakenne, polttoaine ja käyttöaste. Nuohoojalla on
edelleen ammattitutkintovaatimus.

Palavia nesteitä tai kaasuja ei saa
käsitellä autosuojassa.
KATTILAHUONE JA POLTTOAINEVARASTO
Kattilahuone ja polttoainevarasto
muodostavat omat palo-osastonsa.

Lapetikkaat ja kattosillat
Katolla tulee tarvittaessa olla tukevasti kattorakenteisiin kiinnitetyt
metalliset tai kestopuiset lapetikkaat sekä harjan suuntaiset kulkusillat. Lapetikkaat kiinnitetään yläpäästään harjalle tai kattosiltaan ja
alapäästään talotikkaisiin.
Talotikkaat
Talotikkaat ovat metalliset(A) tai
puiset (B). Tikkaiden yläpää tulee

kuten auto, moottoripyörä, mopo,
skootteri ja mönkijä, näiden renkaat,
perämoottorin,
ruohonleikkurin,
huoltoihin tarvittavat varaosat ja
työkalut sekä ulkoiluun ja liikuntaan
liittyvät välineet. Autotalliin ei kuulu
esim. jääkaappi tai pakastin.

AUTOTALLIT/- KATOKSET
Autosuoja on tarkoitettu vain
moottoriajoneuvojen säilyttämistä
varten.
Autotallissa saa säilyttää ajoneuvot

Kattilahuoneen osastoivien ovien
tulee olla paloturvallisuuden vuoksi
itsestään sulkeutuvia ja salpautuvia
sekä kattilahuoneen läpiviennit on
tiivistettävä palamattomalla materiaalilla. Ulkoseinässä olevan oven
ei tarvitse olla osastoiva, vaan lämmöneristettyä ulko-ovea voidaan
pitää riittävän turvallisena. Öljylämmityslaitteistosta on löydyttävä
pelastusviranomaisen katsastustodistus. Laitteisto on katsastettava
kolmen kuukauden kuluessa sen
käyttöönotosta, tai jos sen rakennetta muutetaan oleellisesti.

SAVONLINNAN RAKENNUSMESTARIT JA INSINÖÖRIT AMK ry|
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PALOTURVALLISUUS

Polttoaineet kattilahuoneessa
Kattilahuoneeseen saadaan sijoittaa
polttoainetta enintään:
• 3 m³ polttoöljyä teräs- tai muovisäiliössä, joissa teräksinen suoja-allas tai
• 0,5 m³ halkoja rajatussa tilassa tai
• 0,5 m³ muuta kiinteää polttoainetta
tiiviskantisessa erillisessä teräksisessä
varastosiilossa.
TÄRKEÄÄ HUOMIOIDA MYÖS NÄMÄ
Palavat nesteet, nestekaasu ja muut
vaaralliset aineet on säilytettävä
määräysten mukaisesti.
• Kaasupullot tulee sijoittaa mahdollisimman lähelle ulko-ovea ja niiden
sijainnista on suositeltavaa laittaa
merkintä ulko-oveen
• Säilytystilassa on oltava riittävä ilmanvaihto, tuuletusaukot esim. tilan
ala- ja yläosassa
• Säilytysastiat on sijoitettu siten, etteivät ne pääse kuumenemaan esim.
lämmityslaitteiden tai auringonvalon
johdosta
• Palavan nesteen säilytysastiassa on
oltava tiiviisti suljettava kansi
• Pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastettava määräajoin. Myös muiden öljysäiliöiden
tarkastus on suositeltavaa. Säiliö on
tarkastettava ensimmäisen kerran
10 vuoden kuluessa käyttöönotosta.
Seuraavat tarkastusajat määräytyvät
säiliön kuntoluokan mukaan. Huomioi paikalliset ympäristönsuojelumääräykset. Luettelo hyväksytyistä tarkastusliikkeistä www.tukes.fi
• Paineensäädin ja kaasuletku on tarkastettu vuosittain ja nestekaasuletku
on vaihdettu vähintään 5 vuoden välein
• Liuottimet, maalit, pesu- ja desinfiointiaineet, hyönteismyrkyt ja lääkkeet ovat lasten ulottumattomissa
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Rakennusten alla tai välittömässä läheisyydessä ei saa säilyttää mitään
palavaa materiaalia kuten roskaastioita ja polttopuita.
Jäteastiat ja -katokset on sijoitettava siten, että tulipalon syttymisen ja
leviämisen vaara on vähäinen. Roska-astioiden turvaetäisyydet rakennusten räystäs-linjasta ilman paloeristystä ovat:
4 metriä yksittäiset 240 ja 600 litran
roska-astiat
6 metriä useamman roska-astian rivistöt ja pahvirullakot
8 metriä jätekatokset ja palavaa materiaalia sisältävät vaihto-lavat
Osoitemerkintä
Rakennuksen omistaja vastaa että
talon osoitenumero on näkyvissä kadulle tai muulle liikenneväylälle asti.
Osoitenumeron tulee näkyä myös pimeällä. Osoitemerkintä opastaa mm.
hälytys- ja huolto-ajoa kiinteistölle.

Luukullisen tulisijan lattiasuojaus
Luukullisen tulisijan lattiasuojaus on
vähintään 40 cm eteenpäin ja 10 cm
sivuille suuluukun reunasta mitattuna.
Avoimen tulisijan lattiasuojaus
Kun avoimen tulisijan syvyys on alle
75 cm ja edessä ei ole vierintäestettä,
lattiasuojaus min. 75 cm eteenpäin ja
15 cm sivuille tulisijan aukon reunasta
mitattuna.
Kun avoimen tulisijan syvyys on yli
75 cm tai edessä on 5 cm korkuinen
vierintäeste, lattiasuojaus min. 60 cm
eteenpäin ja 15 cm sivuille tulisijan
aukon reunasta mitattuna (luvut kuvassa suluissa).

Pelastuslaitos suosittelee myös merkitsemään tarra- tai kylttiopastein
mahdollisimman useat pelastustyötä
helpottavat ja nopeuttavat asiat.
TULISIJAT JA PUUKIUKAAT
Turvallisuus lisää tunnelmaa.
Puun oikea polttaminen vaatii korkeita lämpötiloja. Korkean palamislämpötilan saavuttaminen edellyttää
riittävän palamisilman saamista sekä
huonetilaan että tulipesään.
Tulisijan eniten vaatima huoltotoimenpide on tuhkan poistaminen.
Liika tuhka voi esimerkiksi estää palamisilmaa jäähdyttämästä arinaa, joka
tällöin helposti vääntyy pilalle. Tuhka
on poistettava ja varastoitava niin,
ettei siitä aiheudu tulipalon vaaraa,
esimerkiksi kannelliseen palamattomaan astiaan.

Puukiukaan suojaetäisyydet
Puukiukaan yleiset suojaetäisyydet
palaviin pintoihin ovat 50 cm sivuille, 120 cm ylös ja100 cm suuluukun
edessä. Etäisyyksiä voidaan lyhentää

VAKUUTUKSET

ARTIKKELI

suojalevyillä, jotka ovat palamatonta
materiaalia, kuten 1 mm metallilevy
tai 7 mm sementtikuitulevy. Suojalevyjen ja pinnan väliin tulee jättää 3
cm ilmaväli, joka toteutetaan ruuvilla
ja holkilla.
Kuvan suojaetäisyydet ilman suojausta, (yhdellä suojalevyllä) ja [kaksinkertaisella suojalevyllä]. Suojaus
ulottuu 40 cm kiukaasta edemmäs.
Mikäli kiukaasta lähtee metallinen
yhdyshormi, joka yhdistetään muurattuun hormiin, lasketaan etäisyys
yhdyshormin päältä.
TURVALLISEEN ASUMISEEN
Pienillä toimenpiteillä ennaltaehkäiset tapaturmia.
Vuosittain sattuu noin miljoona vammaan johtanutta tapaturmaa, joista
kaksi kolmesta kotona tai vapaa-aikana. Näissä tapaturmissa kuolee 2700
suomalaista vuodessa. Useimmat kotona ja vapaa-aikana tapahtuvat tapaturmat ovat helposti ennalta ehkäistävissä pienillä varotoimenpiteillä,
vaaratekijöiden poistamisella ja arkisten tapojen muuttamisella. Suunnittele koti turvalliseksi kaikenikäisille.
Kaatuminen, liukastuminen, satuttaminen terävään esineeseen sekä
palovammat ovat yleisimpiä kotitapaturmia.
LISÄTIETOA JA OPASTUSTA TURVALLISEEN ASUMISEEN SAA
palotarkastajilta ja netistä
www.espl.fi
www.pelastustoimi.fi/turvatietoa
www.pelastuslaitokset.fi
pistetapaturmille.thl.fi

          

RAKENTAJAN
VAKUUTUKSET

Talkooväen vakuutusturva

Oman kodin tai kesämökin rakentaminen on iso voimanponnistus. Pohjola Vakuutus kokoaa rakentajalle
vakuutuspaketin, joka sisältää kaiken
tarvittavan: vieraan työvoiman lakisääteiset vakuutukset, oman perheen
ja muiden talkoolaisten vakuutukset
sekä itse rakennuksen turvaavan kotivakuutuksen.
Rakenteilla olevan rakennuksen voi
vakuuttaa
Omakoti-vakuutuksella.
Rakennustyön etenemistä ei tarvitse
ilmoittaa vakuutusyhtiölle. Kun rakennus on vakuutettuna, vakuutettuna ovat myös rakennuksen käyttöä
palvelevat kiinteät koneet ja laitteet
sekä kaapelit ja putkistot kunnalliseen tai muuhun yleiseen liittymään
saakka sekä perusanturat.
Työkalut, välineet ja rakennustarvikkeet
Rakentajan omat rakennuspaikalla
olevat työkalut sisältyvät vakuutukseen 5.000 euroon asti. Omakoti-vakuutukseen kuuluvat palo- ja myrskyvahinkojen varalta 5.000 euroon asti
vieraiden työntekijöiden vaatteet ja
työkalut, tilapäiset työmaarakennukset, vuokratut ja lainatut koneet ja
laitteet. Edellä luetellut omaisuuserät
on turvattu myös murto- ja ilkivaltavahinkojen varalta, jos rakennuksen
Omakoti-vakuutukseen on liitetty rikosturva.
Rakennuspaikalla olevat rakennustarvikkeet sisältyvät Omakoti-vakuutukseen. Rakennuspaikkaan siirrettävät
rakennustarvikkeet ovat vakuutettuina, kun vastuu niistä siirtyy vakuutuksenottajalle.
Lakisääteiset vakuutukset

ETELÄ-SAVON
PELASTUSLAITOS

Rakennuksella ahertavat kirvesmiehet, putkimiehet, maalarit, sähkömiehet sekä muu palkattu työvoima
turvataan lakisääteisillä työtapaturma- ja eläkevakuutuksilla. Kaikki lakisääteiset vakuutukset saat hoidettu Pohjola Vakuutuksen henkilöstön
kanssa.

Rakentamiseen liittyy useimmiten
myös palkaton talkootyö. Talkooväki
vakuutetaan talkoolaisten tapaturmavakuutuksella, sillä lakisääteinen
työtapaturmavakuutus ei kata talkootyötä.
Perheenjäsenet
Perheenjäsenet voidaan vakuuttaa
tapaturmien varalta joko lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella tai
ottamalla jokaiselle oma vapaaehtoinen tapaturmat kattava Terveysvakuutus.
Rakennus rahoitetaan yleensä ainakin osittain lainoilla, joiden takaisinmaksu perustuu perheen huoltajien
ansioihin. Henkivakuutuksen mitoituksessa on syytä huomioida velat,
varallisuus, rakennuksen suunniteltu
rahoitus ja rakennustyöhön suunniteltu oma työpanos.
Tarkista urakoitsijan vastuuvakuutus
Kun talonrakennusurakka annetaan
rakennusliikkeen tehtäväksi pitää
muistaa tarkistaa, että urakoitsijalla
on voimassa oleva vastuuvakuutus.
Rakentajalla itsellään on hyvä olla kotivakuutus, johon voi liittää myös vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Vastuuvakuutus korvaa vahinkoja, jotka
rakentaja tai hänen perheenjäsenensä aiheuttavat omalla toiminnallaan
ulkopuoliselle.
Vakuutusten keskittäminen kannattaa
Etuasiakkaana saat merkittäviä etuja
vakuutuksiisi. Lisäetuja saat. jos vielä
keskität pankkiasiointisi Osuuspankkiin. Osuuspankin omistaja-asiakkaana saat vakuutuksistasi alennuksia ja
OP-bonuksia, joita voit käyttää esimerkiksi vakuutusmaksuihin. Omistaja-asiakkaana saat myös palo-,
luonnonilmiö- ja rikosvahinkoihin 250
euron omavastuuedun, kun maksettava korvaus ylittää omavastuun. Jos
omavastuu on pienempi kuin 250 euroa, edun arvo on valittu omavastuu.
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TULITYÖT

Ryhdyttäessä tulitöihin
Tässä artikkelissa käsitellään tärkeimpiä
tulitöihin liittyviä asioita, jotka kaikkien
rakentajien tulee tietää sekä huomioida
rakennustyön edetessä. Omakotitalo
on aina tilapäinen tulityöpaikka, myös
koko rakennustyön ajan. Tulityön tekijältä edellytetään voimassa olevaa
tulityökorttia ja tulityölupaa. Rakentamisen yhteydessä lähes jokaisella työmaalla tulee vastaan työsuorituksia, jotka luetaan tulityöksi vaikka kaikki eivät
niitä osaa tulityöksi yhdistää.
Mikä on tulityötä
Tulityössä toteutuu samanaikaisesti
kaksi eri ehtoa, työssä on jokin syttymän
aiheuttaja ja työ aiheuttaa palovaaran
ympäristössä.
Yksilöitynä tulityössä syntyy kipinöitä tai
käytetään liekkiä tai muuta korkeaa lämpöä. Tulitöitä ovat esimerkiksi sähkö- ja
kaasuhitsaustyöt, kaasujuotostyöt, kaikki kuumailmapuhallintyöt, polttoleikkaustyöt sekä metallien hionta ja katkaisu
laikalla. Katto ja vedeneristysalan tulitöitä ovat esimerkiksi eristettävän alueen
kuivaaminen liekillä tai kuumalla ilmalla, bitumin kuumentaminen bitumikeittimessä tai vastaavassa, kermieristysten
kiinnittäminen kuumentamalla sekä
muut työt, joissa käytetään kaasupoltinta, avoliekkiä, kuumailmapuhallinta
tai vastaavaa voimakasta lämpösäteilyä
tuottavaa työvälinettä.
Tulityöt ovat erityistä vaaraa aiheuttavia
töitä, jonka vuoksi niitä säätelevät monet
lait, säädökset, määräykset ja ohjeet.
Tulitöiden turvallisuusohje
Pelastuslaki edellyttää, että ryhdyttäessä tulitöihin on huolehdittava riittävistä varotoimista. Tulitöistä on annettu
kaksi standardia, joista SFS 5900 koskee
tulitöitä ja SFS 5991 kattotulitöitä. Ne
kuvaavat tulitöiden paloturvalliseen tekemiseen liittyvät vähimmäisvaatimukset. Vakuutetuissa kohteissa tulee velvoitteeksi vakuutusyhtiöiden antamat
TULITYÖT TURVALLISUUSOHJE, joka
liitetään aina vakuutussopimukseen.
Turvallisuusohjeiden
laiminlyönnistä
johtuvassa vahingossa voidaan vakuutuskorvausta vähentää tai jopa evätä
se kokonaan. Yleensä vähennys on 20
– 50 % vahinkosummasta. Vakuutusyhtiöiden tulitöitä koskeva Tulityöt Turvallisuusohje edellyttää, että jokaisen
tulitöiden kanssa tekemiseen joutuvan
on tiedettävä miten tulityöt tehdään
turvallisesti. Tulitöihin liittyvät tehtävät
jaetaan tulityöluvassa tilaajan ja ura-
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koitsijan välisen sopimuksen mukaisesti. Ennen tulityöhön ryhtymistä on aina
ensin huomioitava voidaanko tulityösuoritus korvata jollain vaihtoehtoisella
paloturvallisella työmenetelmällä. Tällöin työsuoritus ei tietysti ole tulityötä.
Tulityökoulutus
Tulityökoulutus sekä katto- ja vedeneristysalan tulityökoulutus yhdistyivät
1.1.2016. Tämän jälkeen suoritettu tulityötutkinto antaa oikeutuksen näihin
molempiin tulitöihin. Ennen vuotta 2016
suoritettu koulutus on voimassa kortissa mainitun ajan ja oikeuttaa tekemään
vain kortin mukaisia tulitöitä: tulitöiden
turvallisuustutkinto oikeuttaa tekemään
vain tulitöitä, ja katto- ja vedeneristysalan tulitöiden turvallisuustutkinto vain
katto- ja vedeneristysalan tulitöitä.
Tulityöntekijällä ja tulityöluvan myöntäjällä tulee olla voimassa oleva tulityökortti. Tulityökortti on aina määräaikainen ja voimassa myöntämisestä 5
vuotta.
Turvatoimet tulityöpaikalla
Tulityön tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää aina riskienarvioinnin
perusteella laadittua kirjallista, määräaikaista tulityölupaa. Tilapäisellä tulityöpaikalla tulee olla riittävä ja toimintakuntoinen alkusammutuskalusto. Se
määritetään tulityöluvassa suoritetun
riskienarvioinnin perusteella. Minimi
sammutinvaatimus tilapäiselle ja myös
vakituiselle tulityöpaikalle on 2 kpl 43A
183B C- teholuokan käsisammutinta.
Näistä toisen sammuttimen voi korvata
pikapalopostilla tai kahdella 27A 144B
C- teholuokan käsisammuttimella. Nykyiset sammuttimien vaatimukset perustuvat niiden todelliseen sammutustehoon, jotka ilmaistaan teholuokkina.
Alkusammutuskaluston käytön osaaminen ja oikeanlainen toiminta tulipalon syttyessä ovat erääitä tärkeimmistä
henkilö- ja paloturvallisuuteen liittyvistä
perustaidoista. Alkusammutuskaluston
hankinta on varminta suorittaa asiantuntijaliikkeestä. Siellä osataan suositella kohteeseen parhaiten soveltuva
alkusammutuskalusto ja oikea teholuokitus. Lisäksi siellä hoituu myös tulityösammuttimilta vaadittava vuosittainen
käyttökunnon tarkastus.

tija. Hänen on oltava tietoinen sekä työmaakohtaisista että tulitöiden vaaroista.
Hänen on myös osattava tehdä hätäilmoitus sekä käyttää alkusammutuskalustoa. Vartijan sekä sammutuskaluston
tulee olla tulityöpaikalla yhtä jaksoisesti
vartiointiajan päättymiseen asti. Vartiointiaika on arvioitava ko. kohteen riskien mukaisesti ja se voi olla minimiaikaa
huomattavasti pidempi.
Vakituinen tulityöpaikka on erityinen
tulitöiden tekemiseen varattu palo-osasto, jollaista ei pääsääntöisesti omakotitalossa ole. Vakituisella tulityöpaikalla ei
tarvita tulityökorttia- ja tulityölupaa.
On huomioitava, että autosuojaa ei
määräysten mukaisesti saa käyttää tulityöpaikkana.
Mikäli autosuojaa halutaan käyttää tilapäisenä tulityöpaikkana, on toimenpiteelle haettava lupa rakennusvalvonnasta. Samoin on meneteltävä jos
kohteeseen halutaan jälkikäteen tehdä
vakituinen tulityöpaikka.
Ajan tasalla oleva Tulityöt Turvallisuusohje löytyy netistä osoitteella: https://
www.finanssiala.fi/vahingontorjunta/
dokumentit/Tulityot_turvallisuusohje.pdf
Järjestettävät tulityökurssit sekä myös
tulityö tietoutta löytyy netistä osoitteella: http://www.spek.fi/Suomeksi/Koulutus/Tulityot
Tulitöiden turvallisuuskoulutusta kehitetään yhteistyössä Pohjoismaiden palontorjuntaliittojen kesken. Suomessa
myönnetty tulityökortti on voimassa
Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, ja vastaavasti näissä maissa myönnetty tulityökortti hyväksytään Suomessa. Koulutuksen ansiosta tulitöistä aiheutuvien
tapaturmien ja tulipalojen määrä on
saatu vähennettyä murto-osaan koulutuksen alkuajoista.
Artikkelin kirjoittaja on eläkkeellä oleva palomestari joka on toiminut tulityökouluttajana
vuodesta 1994 alkaen. Lisäksi hän on toiminut vuodesta 2004 alkaen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) valtuuttamana
tulityökurssien laadun arvioijana.

Hannu Ilvonen

Tulityövartija

Turvallisuuskoulutus H. Ilvonen
Vironkatu 24, 57200 Savonlinna
hannu.a.ilvonen@gmail.com
Y- tunnus 2213692-9

Koko tulityösuorituksen ajan ja vähintään tunti työn päättymisen jälkeen on
työkohteessa oltava nimetty tulityövar-

Toiminimi järjestää tulityökurssit kysynnän/
tarpeen mukaisesti. Myös yrityskohtaiset
koulutukset.

VARJOJA KAIHTAMALLA
Olavinkatu 38 (Auvisenrinne)
0500 652 050, 0440 652 050
kaihdinlinna@suursaimaa.com
savonlinna@gardiset.fi
www.kaihdinlinna.fi

ardiset
Nosto-ovet

Suunnittelu

Keittiökalusteet

Laivamiehentie 1
57510 Savonlinna
Puh. 015 531 555

Kylpyhuonekalusteet

Säilytyskalusteet

myynti@mitta-keittiot.fi
www.mitta-keittiot.fi
ma-pe 10-17

SAVONLINNAN
TULOSTUSPALVELU OY
Palveluihimme kuuluu mm
PPC-TULOSTUS
MV / NELIVÄRI TULOSTUS
SKANNAUS
JULISTEET
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RAKENNUSVALVONTA

Rakennusvalvonta
ryhdytään. Katselmus pyydetään rakennusvalvonnasta.

4.13 Väestönsuojan tarkastus, joka
pyydetään pelastusviranomaiselta.

Ilmoittaa rakennusvalvontaan rakennustöiden aloittaminen!

4.4 Rakennuksen sijaintikatselmus
heti, kun sokkelit on muurattu tai
valettu.

4.14 Loppukatselmus, kun rakennus
on valmis ja ympäristö siistitty.

1.Varmistua siitä, että anomus toimia MRL 122 §:n edellyttämänä vastaavana työnjohtajana on asianmukaisessa järjestyksessä hyväksytty
ennen kulloinkin kysymyksessä olevien töiden aloittamista.

Runkotöitä ei saa aloittaa ennen sijaintikatselmusta. Katselmus pyydetään teknisen viraston mittaus- ja
kartastopalvelusta, mittausinsinööri Paavo Nevalainen, puh. 044 417
4650.

2.Varmistua siitä, että ko. kohdetta
varten on olemassa rakennus- ja ympäristölautakunnan tai rakennustarkastajan myöntämä lainvoimainen
lupa;

4.5 Ilmoitukset rakennusvalvontaan
perustusten tai sokkelin sekä eri
kerrostasojen raudoitusten valmistumisesta ja valujen aloittamisesta.

Vastaavan työnjohtajan vastuu ja
huolenpitovelvollisuuksiin
rakennustöiden aikana kuuluu mm.

- tutustua tarkoin lupapäätökseen
ja siinä mahdollisesti oleviin ehtoihin sekä säilyttää rakennuslupaasiakirjat rakennustyön ajan rakennustyömaalla.
3.Olla aloittamatta työvaihetta, jonka tekemisen edellytyksenä on erikseen tarkastetut rakenne- ja erikoispiirustukset, ennen kuin sellaiset on
käytettävissä.
4.Huolehtia riittävän ajoissa rakentamista koskevien määräysten mukaisista ilmoituksista ja lupapäätöksen
mukaisista katselmuspyynnöistä:
4.1 Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen
Ennen kuin työ aloitetaan on teknisen viraston mittaus- ja kartastopalvelusta, pyydettävä rakennuksen
paikan ja sen korkeusaseman merkitsemistä, mittausinsinööri Paavo
Nevalainen, puh. 044 417 4650.
4.2 Sijainnin tarkistaminen, pyydetään rakennusvalvonnasta.
4.3 Pohjakatselmus, jollei sitä katsota tarpeettomaksi, kun rakennuksen
pohjan kaivaminen tai louhiminen
on suoritettu ja perustusten tekoon
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4.6 Rakennekatselmus, kun rakennuksen kantava runko on valmis ja
rakenteet vielä näkyvissä. Katselmus
pyydetään rakennusvalvonnasta.

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa
käyttöön ennen loppukatselmusta.
Katselmus voidaan suorittaa useassa vaiheessa. Loppukatselmuksessa on tarkastavalle viranomaiselle
esitettävä rakennuslupa siihen liittyvine piirustuksineen sekä tarkastuspöytäkirjat siitä, että vesi-,
viemäri- ja ilmanvaihtolaitteet, sähkö- ja hissiasennukset sekä paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmät on
katsastettu ja toimintakunnossa.
5.Huolehtia katualueen aitaamisoikeuden anomisesta silloin, kun sitä
on tarve käyttää.

4.7 Hormikatselmus pyydetään heti
hormien valmistuttua rakennusvalvonnasta.

6.Pitää työmaapäiväkirjaa kaikista
omakotitaloa suuremmista rakennuskohteista.

4.8 Ilmastointilaitteiden katselmus
pyydetään heti kanaviston valmistuttua rakennusvalvonnasta, LVItarkastaja Timo Arpinen, puh. 044
417 4804.

7.Muistaa, että rakentajan velvollisuutena on kaikissa olosuhteissa
huolehtia siitä, ettei ihmisille tai
omaisuudelle aiheudu vaaraa.

4.9 Öljylämmityslaitoksen katselmus, jonka asennusoikeudet omaavan liikkeen pyynnöstä suorittaa pelastusviranomainen.
4.10 Vesi- ja viemärilaitteiden tarkastus, joka pyydetään rakennusvalvonnasta, LVI-tarkastaja Timo Arpinen, puh. 044 417 4804.
4.11 Kaukolämpölaitteiden tarkastus, joka pyydetään Suur-Savon Sähkö Oy:ltä.
4.12 Sähkölaitteiden tarkastus,
jonka sähköurakoitsijan pyynnöstä
suorittaa sähköä jakava laitos. Pienemmissä kohteissa riittää sähköurakoitsijan tarkastus (ok-talot ja
pienemmät).

Rakennustarkastaja Juha Karvinen
puh. 044 417 4692, kantakaupungin
itäpuoli
Tarkastusinsinööri Raimo Biggs
puh. 044 417 4691, kaupungin länsipuoli, Oravi sekä Savonrannan kaupunginosa
Tarkastusinsinööri Jari Heiskanen
puh. 044 417 5421, Punkaharjun ja
Kerimäen kaupunginosa
LVI-tarkastaja Timo Arpinen
puh. 044 417 4804, vesi- ja viemäri sekä ilmastointisuunnitelmien ja
asennusten viranomaistarkastukset,
lomarakennusten käyttötarkoituksen muutokseen omakotitaloksi liittyvät energia-asiat

RAKENNUSVALVONTA

Служба строительного надзора
К обязанностям руководителя работ
(прораба) во время производства
строительных работ относится, в том
числе, следующее:
Подать уведомление в службу строительного надзора о начале строительных работ!
1. Уточнить до начала производства
указанных работ, что прошение об утверждении в качестве ответственного
производителя работ, согласно §122
Закона о землепользовании и строительстве, рассмотрено в соответствующем порядке и согласовано.
2. Уточнить наличие всех необходимых согласований, решений
строительных и природоохранных
комиссий или строительного инспектора, вступивших в законную силу.
- подробно ознакомиться с выданными разрешением и всеми его особенностями и примечаниями, а также хранить всю документацию по
согласованиям на строительной площадке во время производства работ.
3. Не начинать производство этапов
работ, требующих получения согласованных строительных чертежей
4. Заботиться о своевременной подаче необходимых заявлений по строительству, а также проведении указанных в разрешении на строительстве
инспекционных проверок:
4.1 Разметка места строительства и
высотная отметка
До начала работ необходимо запросить в техническом бюро услугу по
производству замеров и фиксации
месторасположение объекта строительства с указанием высотных отметок. Работы по инспектированию
запрашиваются в кадастровом отделе
технического бюро и осуществляются кадастровым инженером Пааво
Невалайнен (Paavo Nevalainen), тел.
+358 44 417 4650.
4.2 Проверка месторасположения, запрашивается в службе строительного надзора.

4.3 Инспекционная проверка грунта
основания, кроме случаев, когда в
этом нет необходимости. Заключение
составляется после проведения грунтовых и (или) взрывных работ, в начале работ по возведению фундамента,
и запрашивается в службе строительного надзора.
4.4 Инспекционная проверка местоположения строения сразу, после
возведения
цоколя.Производство
работ по возведению каркаса запрещено до завершения инспекционной
проверки. Работы по ее проведению
запрашиваются в кадастровом отделе
технического бюро и осуществляются кадастровым инженером Пааво
Невалайнен (Paavo Nevalainen), тел.
+358 44 417 4650.
4.5 Подача уведомлений в службу
строительного надзора о завершении
работ по армированию фундамента,
цоколя или межэтажных перекрытий и начале работ по бетонированию.
4.6 Инспекционная проверка конструкций строения, когда основные
несущие элементы возведены и к
ним имеется свободный доступ. Проведение проверки запрашивается в
службе строительного надзора.
4.7 Инспекционная проверка дымохода производится сразу, после его
возведения, запрашивается в службе
строительного надзора.
4.8 Инспекционная проверка систем
вентиляции производится сразу после возведения всех вентиляционных
каналов. Работы по инспектированию запрашиваются в службе строительного надзора и осуществляются
инспектором систем вентиляции, тепло- и водоснабжения Тимо Арпинен
(Timo Arpinen), тел. +358 44 417 4804.
4.9 Инспекционная проверка котельного оборудования, запрашивается
установщиками и осуществляется
службой по борьбе с чрезвычайными
ситуациями.

4.10 Инспекционная проверка системы водоснабжения и канализации. Работы по инспектированию запрашиваются в службе строительного надзора
и осуществляются инспектором Тимо
Арпинен (Timo Arpinen), тел. +358 44
417 4804.
4.11 Инспекционная проверка систем
центрального отопления, запрашивается в компании Суур-Савон Сяхкё
(Suur-Savon Sähkö Oy).
4.12 Инспекционная проверка электрического оборудования и систем,
проводится по запросу уставщика у
компании поставщика электроэнергии.
В небольших объектах строительства
достаточно проверки, выполняемой
непосредственно установщиком (частные дома и небольшие строения).
4.13 Инспекционная проверка бомбоубежища, осуществляется службой по
борьбе с чрезвычайными ситуациями.
4.14 Окончательная проверка, когда
объект полностью готов и окружающая
территория убрана.
До проведения окончательной проверки пользование строением или его
частью запрещено.
Проверка может быть произведена
в несколько этапов. При проведении
проверки инспекторам должны быть
предоставлены документы, разрешающие строительство, со всеми чертежами и прочими приложениями, а также
акты осмотров и проведенных проверок инженерных систем, систем пожаротушения и сигнализации, установки
лифтов, с указанием их исправности.
5. Позаботиться об установки ограждения и его согласования, при необходимости использования.
6. Ведение журнала проверок строительных работ на всех крупных объектах строительства (крупнее, чем строительство частного дома).
7. Помнить, что одной из задач застройщика является обеспечение безопасности в любой ситуации, в целях
предотвращения причинения вреда
здоровью и порчи имущества.
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SÄHKÖLIITTYMÄ

Sähköliittyjän opas

1. Ota yhteyttä riittävän ajoissa

4. Tee liittymissopimus

Ota yhteyttä Järvi-Suomen Energiaan jo heti projektin alkuvaiheessa, jotta saat sähköliittymän hinta- ja toimitusaikatiedot ajoissa.
Liittymätarjousta varten tarvitaan
tieto rakennuksen tarkasta sijainnista (tieosoite tai kunta, kylä ja tontin
rekisterinumero). Saat samalla sähköistysprojektiisi ammattitaitoisen
yhteyshenkilön, joka palvelee sinua
kaikissa sähköistämiseen liittyvissä
asioissa.

Saat kirjallisen tarjouksen sähköliittymästä, sen rakentamisesta ja aikataulusta. Sähköverkkoon liittymisestä sovitaan sinun ja Järvi-Suomen
Energian kesken aina kirjallisella liittymissopimuksella. Mittauskeskus ja
liittymäkaapeli eivät sisälly sähköliittymän rakentamiseen. Ne voit tilata
erikseen joko liittymän rakentavalta
yhtiöltä tai sähköurakoitsijalta.

Mikäli alueella ei ole ennestään sähköä, kannattaa tehdä yhteistyötä
naapurien kanssa. Sähköliittymän
hankkiminen on edullisempaa yhteisprojektina.
2. Mieti miten käytät sähköä
Mieti etukäteen, millainen sähköntarpeesi tulee olemaan: käytetäänkö rakennusta ympäri vuoden, mikä
lämmitysmuoto, mitä koneita ja laitteita tullaan käyttämään jne. Lämmitysmuodon valinta määrää paitsi
tulevat käyttökustannukset, myös
pitkälti asumismukavuuden.
3. Teetä sähkösuunnitelma asiantuntijalla
Asumisen nykyiset ja tulevat tarpeet
(esim. laajennukset) huomioiva sähkösuunnitelma tuottaa asukkaille
hyötyä ja iloa kymmeniksi vuosiksi.
Hyvä sähkösuunnitelma takaa myös
urakkatarjousten vertailukelpoisuuden ja auttaa sähköistyksen onnistumisessa rakennusvaiheessa.

38 | RAKENTAJAN OPAS

5. Kilpailuta ja valitse sähköurakoitsija
Sähköurakka muodostaa nykyaikaisessa, hyvin varustetussa ja
koneellistetussa
omakotitalossa
merkittävän osan rakentamiskustannuksista. Urakoitsijan valintaan kannattaa käyttää hetki harkintaa, myös
sisäjohtoasennusten osalta. Tarjousta sähköurakasta kannattaa kysyä
useammalta urakoitsijalta.
6. Sähköntoimitussopimus oltava
voimassa
Ennen sähköjen kytkemistä sinulla
tulee olla voimassa oleva sähköntoimitussopimus sähkön myyjän kanssa. Voit vapaasti valita sähkön myyjän. Myyjistä ja heidän tarjoamistaan
vaihtoehdoista on saatavissa tietoa
mm. Energiamarkkinaviraston kautta osoitteessa www.sahkonhinta.fi.
Järvi-Suomen Energian verkkoalueella toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä toimii Suur-Savon Sähkö.
7. Huolehdi työmaan sähkön saannista

Rakentamisaikaista sähköä varten
voit vuokrata meiltä työmaakeskuksen. Kesäasuntoon on helpointa
hankkia meiltä valmiiksi asennettu
mittauskeskus, jolloin sähköt on käytettävissä heti liittymän valmistuttua. Keskuksessa on käyttövalmiina
voimavirta- ja sukopistorasia. Rakentamisen jälkeen keskus palvelee kesäasunnon mittauskeskuksena.
8. Vaadi käyttöönottotarkastus ja
käyttöopastus
Urakoitsijan on ennen mittarointipyyntöä suoritettava asennusten
käyttöönottotarkastus ja laadittava
siitä tarkastuspöytäkirja mittaustuloksineen ja luovutettava asiakirjat
asiakkaalle. Kannattaa myös vaatia
urakoitsijalta opastus lämmitysjärjestelmän ja muiden urakkaan kuuluneiden sähkölaitteiden käyttöön.
9. Kytkentä jakeluverkkoon ja mittauksen asennus
Urakoitsija tilaa sähköverkkoon kytkennän ja sähkömittarin asennuksen. Mittauskeskukselle tulee olla
Järvi-Suomen Energian edustajilla
esteetön pääsy. Mittauskeskuksen
sijoittaminen on ohjeistettu Urakoitsijaohjeessa.
Liittymisjohdon
kytkentä jakeluverkkoon sisältyy
liittymissopimukseen.
Kytkennän
jälkeen tarkistamme sähköenergian
mittalaitteiden toiminnan ja sähkön
tulon pääkeskukseen. Sähkömittari lisälaitteineen on Järvi-Suomen
Energian omaisuutta.
10. Onnellista Asumista!

Sähköurakointi:
Petri Valtonen 044 753 6477
LVI-urakointi:
Esa Sairanen 0440 320 360
WWW. SIOMA.FI

Sähkösuunnittelu
&
sähköurakointi
Sähkösuunnittelu
& Ismo
sähköurakointi
Paananen, suunnittelu
p. 0440
698
809
Ismo
Paananen,
suunnittelu
ismo.paananen@sahko-palvelu.fi

p. 0440 698 809
ismo.paananen@sahko-palvelu.fi

Jouni Ek, sähkötyöt

p. 0440
802 921
Jouni Ek, sähkötyöt
jouni.ek@sahko-palvelu.fi
p. 0440 802 921
jouni.ek@sahko-palvelu.fi

Sähköpalvelu Paananen Oy
Jokiniementie 22, 57210 Savonlinna
Sähköpalvelu Paananen Oy
www.sahko-palvelu.fi
Jokiniementie 22, 57210 Savonlinna
www.sahko-palvelu.fi
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Ohjeita liittyjille lvi-työt
Asiapapereiden ja piirustusten laatiminen, sekä toimittaminen rakennusvalvontaan.
1. Rakennusluvan saatuaan, hyvissä
ajoin ennen rakentamisen ja LVI-töiden aloittamista tulee rakennuttajan
esittää hyväksyttäväksi rakennuksen
kvv- ja iv-töistä vastaava työnjohtaja Lupapisteeseen, lupapiste.fi.
Työnjohtajan pätevyys arvioidaan
Ympäristöministeriön ohjeen mukaan. Kiinteistön vesi- ja viemärijohtotöiden aloittaminen on kiellettynä
ennen kuin vastaava kvv- ja iv-työnjohtaja on hyväksytty ja alla olevat
velvoitteet suoritettu.
2. Rakennusluvan saatuaan, hyvissä ajoin ennen rakentamisen
aloittamista tulee rakennuttajan
laadituttaa LVI-suunnitelma alan
asiantuntijalla. Seuraavat asiakirjat
on toimitettava arkistokelpoisessa
PDF-muodossa käsittelyä varten Lupapisteeseen, lupapiste.fi ja liittämisluvan saamista varten Savonlinnan vedeltä tai Itä-Savon Vesi Oy:ltä:
a) Asemapiirustus, jossa on esitetty
vesijohdot sekä jätevesi- ja hulevesiviemärit asennus- ja liittymiskorkeuksineen, sekä selvitys käytettävistä
materiaaleista suhde 1:200
b) Kiinteistön vesi- ja viemäripiirustukset:
•

pohjapiirustukset 1:50

•

mahdolliset erikoispiirustukset

c) Kiinteistön ilmanvaihtopiirustukset:
•

pohjapiirustukset 1:50

•

toiminta ja säätökaaviot

•

leikkaukset

d) Selvitys kiinteistöön rakennetta-
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vista vesi- ja viemärijohdoista
e) Vesilaitoksen liittymissopimus
allekirjoitetaan, kun kiinteistön kvvtyönjohtaja on hyväksytty ja kiinteistön LVI-suunnitelmat on käsitelty.
f) Suunnittelussa noudatetaan kaikilta osin Ympäristöministeriön asetuksia. Suunnitelmat allekirjoittaa
sähköisesti vastaava suunnittelija.
Suunnittelijan pätevyys arvioidaan
Ympäristöministeriön ohjeen mukaan.
3. Työn aloittamis- ja kiinteistöön
liittämisluvan edellytyksenä on, että
kaikki edellä mainitut velvoitteet on
täytetty.
4. LVI-tarkastaja suorittaa seuraavat
tarkastuksen kiinteistöissä, joista on
ilmoitettava 2 päivää aikaisemmin:
•

kiinteistön sisäpuoliset pohjaviemärit ja vesijohdot

•

ilmanvaihtokanavisto
eristystä

•

lopputarkastus vesi- ja viemärijohdot ja ilmanvaihtolaitteisto

ennen

5. Suunnitelmista asennuksista ym.
erikoistapauksista voi neuvotella
LVI-tarkastaja Timo Arpisen kanssa,
Olavinkatu 27, II-kerros, puh. 044417 4804
KIINTEISTÖN VESI- JA VIEMÄRI
SEKÄ ILMANVAIHTO TYÖNJOHTAJA
Kvv- ja iv-työnjohtajalla tarkoitetaan
henkilöä, joka vastaa kiinteistön
vesi- ja viemäri ja ilmanvaihtotöiden
johtamista. Kvv- ja iv- työnjohtaja vastaa siitä, että suunnitelmia ja

työnsuorituksia koskevia kiinteistön
vesi- ja viemäri ja ilmanvaihtolaitteista annettuja määräyksiä ja näihin
perustuvia, kunnassa LVI-töitä valvovan viranomaisen antamia ohjeita
noudetaan. Kvv- ja iv-työnjohtajan
on oltava läsnä kvv- ja iv-töiden tarkastuksissa, jos valvova viranomainen niin vaatii, lopputarkastuksessa
välttämättä ilman eri pyyntöä.
Kvv- ja iv-työnjohtajan on huolehdittava siitä, että viimeistään lopputarkastuksen yhteydessä
Lupapisteessä on toteutusta vastaavat loppupiirustukset, jotka ovat
lopputarkastuksen yhtenä ehtona.
Lisäksi Lupapisteessä täytetään sekä
kvv- ja iv-töiden tarkastusasiakirjat
liitteineen.
SUUNNITTELU
Pienrakentajan kannattaa teettää
kiinteistön LVI-suunnitelma alan
asiantuntijalla, jonka kanssa keskustellaan ja hänelle esitetään omat
toivomukset ja sen pohjalta suunnittelija tekee piirustukset valiten
edullisimmat ja tarkoituksenmukaisimmat asennusreitit ja
materiaalit. Alan ammattimiehen tekemät suunnitelmat takaavat hyvän
asennustyön myötä myös
esteettisen lopputuloksen. Kysy,
soita, käy keskustelemassa, omassa
kotikunnassasi palveluksessasi vesi
ja viemärilaitteiston sekö ilmanvaihdon kysymyksissä on LVI-tarkastaja
Timo Arpinen.
SAVONLINNAN KAUPUNKI
RAKENNUSVALVONTA

SAVON
MA-RAKENNUS OY
Puh.050 567 7261

LVI-työt kokeneelta
ammattilaiselta Savonlinnassa
Ammattilaisen tunnistaa huolellisesti ja
sopimuksen mukaan loppuun asti
tehdystä työstä – olipa kyseessä sitten
hananvaihto tai laaja saneerausurakka.
Savonlinnan LVI-palvelu Oy on joustava
sopimuskumppani, jonka kanssa on
helppo toimia.

SOITA HUOLTO:
045 635 7913

Ilmanvaihtokanavien
puhdistuket
l Pienet ja isot putkiremontit
(myös taloyhtiöt)
l Korjaukset ja huollot nopeasti!
l

MEILTÄ MYYMÄLÄSTÄ:
Kalusteet ja hanat,
nyt myös Aqva suihkusuodatin
l Watman patruunasuodattimet
ja suolat
l lv-suodattimet
l

LVI-urakointi Savonlinnassa

Teemme LVI-urakointia vankalla kokemuksella ja ammattitaidolla sekä uudis- että
saneerauskohteissa. Hoidamme kaikki työt
suurista ja vaativista projekteista pieniin
korjaus- ja säätötöihin.

Erkki Palm
Huollon työnjohto
Puh. 045 635 7913
Huolto@sln-lvipalvelu.fi
Urakointi
Vili Sallinen
LVI-insinööri, amk
Puh. 050 410 0389
vili.sallinen@sln-lvipalvelu.fi

MA–PE klo 7–16.30 • www.sln-lvipalvelu.fi
• Sateliittikatu 18, Savonlinna • Puh. 0400 207 208
• Huoltotöiden vastaanotto: Erkki Palm 045 635 7913
Löydät meidät
myös Facebookista
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JÄTEHUOLTO

Jätehuollon järjestäminen kiinteistöillä
Jätelain 41 §:n ja Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleisten
jätehuoltomääräysten (1.1.2014) 17
§:n perusteella jätteen haltijan on
liityttävä jätteenkuljetukseen kunnan järjestämisvastuulla olevassa jätehuollossa. Savonlinnassa jätteenkuljetukseen voi liittyä seuraavilla
tavoilla:
1. Hankkimalla kiinteistölle oma
kiinteistökohtainen
jäteastia,
jonka
jätteenkuljetusyrittäjä
tyhjentää säännöllisesti enintään neljän (4) viikon välein. Hakemuksesta jätehuoltoinsinööri
voi pidentää 1 – 2 hengen talouksien jäteastian tyhjennysvälin
kuuteen (6) tai kahdeksaan (8)
viikkoon. Pidennys edellyttää
paperin ja biojätteen erottelua
muusta talousjätteestä sekä niiden toimittamista ao. jätteenkeräykseen tai biojätteen osalta
kompostoimista kiinteistöllä.
2. Yhdessä
naapurikiinteistöjen
kanssa (keräysrinki). Tarvittava
jäteastian koko ja säännöllinen
tyhjennysväli (enintään neljä
viikkoa) valitaan rinkiin kuuluvien kiinteistöjen määrän perusteella.
3. Alueellisen sekajätteenkeräyksen kautta. Savonlinnan Seudun
Jätehuolto Oy laskuttaa kerran
vuodessa
aluekeräyspisteen
käyttömaksun. Keräyspisteitä on
noin 90 haja-asutusalueella sekä
keskustaajaman venevalkamissa, joista osa on käytössä vain
kesäaikana. Lisätietoja aluekeräysasiakkaaksi liittymisestä saa
numerosta 015 557 163.
Mikäli jätteen haltija ei ole liittynyt
jätteenkuljetukseen kiinteistökohtaisesti tai keräysringin kautta, peritään
jätteen haltijalta aluekeräyspisteen
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käyttömaksu. Jätehuollon perusmaksu peritään kaikilta vakituiseen
ja vapaa-ajan asumiseen tarkoitetuilta kiinteistöiltä. Perusmaksulla
katetaan mm. vaarallisten aineiden
käsittelykulut, puutarhajätteen ilmaiskampanjat ja jäteneuvonta.

2. Hakemuksesta
jätehuoltoinsinööri voi päättää kiinteistön
jäteastian tyhjennyksen määräaikaisesta keskeyttämisestä, mikäli kiinteistö on yhtäjaksoisesti
käyttämättömänä
vähintään
kahdeksan (8) viikkoa.

Jätehuollon perusmaksun maksaminen ei oikeuta käyttämään aluekeräyspisteen jäteastioita.

3. Pidä Saaristo Siistinä ry:n RoskaRoope -maksun maksaminen
ei oikeuta viemään kiinteistöllä
syntyviä jätteitä Roska-Roope
-pisteisiin eikä oikeuta käyttämään aluekeräyspisteiden jäteastioita (vapaaehtoinen RoskaRoope -maksu on tarkoitettu
veneilijöiden jätehuollon järjestämisen aiheuttamien kulujen
kattamiseksi).

Rakennus- ja rakennusten purkujätteet eivät kuulu kunnan järjestämisvastuulla olevan jätehuollon piiriin
eikä niitä saa toimittaa aluekeräyspisteiden jäteastioihin. Rakentajan
on lajiteltava syntyvät jätteet ja huolehdittava niiden toimittamisesta ao.
jätteiden vastaanottopaikkoihin.
Savonlinnan alueellisen jätelautakunnan yleisten jätehuoltomääräysten mukaan kaikissa talouksissa
keräyskelpoinen paperijäte sekä
biojäte on eroteltava muusta sekajätteestä ja toimitettava ko. jätteiden keräysastioihin tai biojätteen
osalta kompostoitava kiinteistöllä
(elintarvikeperäiset biojätteet vaativat umpinaisen ja lämpöeristetyn
kompostorin). Myös muut hyötyjätteet, kuten kartonki-, metalli- ja
lasijätteet, tulisi erotella muusta sekajätteestä ja toimittaa ao. jätteiden
vastaanottopaikkoihin.
On huomattava, että:
1. Sekajätteen
kuljettaminen
vapaa-ajan kiinteistöltä vakituisesti asutun kiinteistön sekajäteastiaan ei ole jätehuoltomääräysten mukainen tapa
täyttää velvollisuus vapaa-ajan
kiinteistön liittämiseksi jätteenkuljetukseen vaan sekajätteet
tulee kuljettaa lähimpään sekajätteen keräysastiaan, johon jätteen haltijalla on käyttöoikeus.

4. Kiinteistön vähäinen käyttö ei
ole peruste, jolla voidaan vapautua jätteenkuljetukseen liittymisvelvollisuudesta.
Sekajätteet ovat mm. kotitalouksissa
syntyviä sekalaisia hyötykäyttökelvottomia jätteitä, kuten rikkoutuneita tai käytöstä poistettuja tavaroita.
Sekajätteen keräykseen eivät kuulu
vaaralliset jätteet, kodinkoneet ja –
laitteet, yms. SER –jätteet, metalliromut, lasi, eivätkä huonekalut, jotka
on kuljetettava itse kyseisten jätteiden vastaanottopaikkoihin.
Savonlinnan Seudun Jätehuolto
Oy:n toimialueella kotitalouksien
sekajätteet poltetaan Riikinvoiman
Ekovoimalaitoksessa Leppävirralla.
Jätelakiin on tulossa muutoksia ja
jätehuoltomääräykset
päivittyvät
lakimuutosten jälkeen. Nykyiset jätehuoltomääräykset ovat vuodelta
2014. Päivitetyt jätehuoltomääräykset ovat luettavissa Savonlinnan
kaupungin www-sivuilta: www.savonlinna.fi/asukas/asuminen_ja_
ymparisto/jatehuolto

Rakennustyömaan jätehuolto
Rakennustyömaan jätehuoltoon kannattaa kiinnittää suunnitelmallisesti huomiota jo hyvissä ajoin ennen työmaan
aloitusta. Jätteen syntyä ja materiaalihukkaa pystytään
ehkäisemään tarviketoimituksien optimaalisella mitoituksella.
Yksityisiltä kotitalouksilta puujätettä, metalliromuja ja vaarallisia jätteitä (maaleja, liuottimia sekä kestopuuta) otetaan vastaan kohtuullisia määriä veloituksetta Nousialan
jäteasemalla.
Rakennusjätteet eivät kuulu kiinteistön sekajäteastiaan,
aluekeräyspisteisiin tai ekopisteisiin. Nämä tulee toimittaa
omina kuorminaan Savonlinnan Nousialan jäteasemalle tai
Kerimäen ja Rantasalmen pienjäteasemille. Peräkärryllinen
rakennusjätteitä maksaa seuraavasti: peräkärryllinen 20 €,
takakontillinen 10 € ja vähäinen pienerä 5 €.
Peruskorjaus- ja remonttikohteet
Käyttökelpoinen purku- ja ylijäämätavara tulisi ohjata uudelleen käyttöön. Vanhojen talojen kunnostajat ovat kiinnostuneita käyttökelpoisista materiaaleista, kysyntää on
mm. valurautatuotteista, väliovista ja heloista, jopa kokonaisista ikkunoista. Näitä voi tarjota esim. Rakennusapteekkien ja Varaosapankkien kautta verkossa.
Uudisrakennuskohteet
Jätteiden lajittelu kannattaa aina, sillä sekalainen rakennusjäte on työmaalla kaikkein kalleinta. Rakennustyömaalla kannattaa varautua lajitteluun määrittelemällä erikseen
lajiteltavat jätejakeet ja varaamalla niille keräysvälineet.
Omakotitalo kohteissa lajittelu onnistuu esim. suoraan peräkärryyn.

SÄHKÖALAN
PALVELUT
AMMATTITAIDOLLA,
LUOTETTAVASTI JA
RIPEÄSTI!

Alueelliset jätteenkuljetusyrittäjät tarjoavat palveluta kierrätyksen ja keräilyn helpottamiseksi:
•

Imupalvelu Luukkainen Ky		

015 258 181

•

Lassila & Tikanoja Oyj		

050 385 5463

•

MPT-Kuljetus Oy			

015 514 297

•

Punkaharjun Kuljetus Muhonen Oy 015 442 136

•

Rantasalmen Ympäristöhuolto Ky 0400 921 067

•

RL-Palvelut Oy 			

0440 366 533

Maanrakennustöissä syntyviä puhtaita ylijäämämaita otetaan vastaan Savonlinnan kaupungin Kuikkaniemen läjityspaikalla, lisätietoja Savonlinnan kaupungin kunnossapitopäälliköltä, 044 417 4625.
Rakennusyrittäjä - kunnan toissijainen jätehuoltopalvelu
(TSV) ja Materiaalitori
Yrityksille jätelain uudistukset toivat vuoden 2020 alusta
velvoitteen etsiä ensisijaisesti jätehuoltopalveluja yksityisten palveluntarjoajien kautta ilmoittamalla jätehuoltotarpeensa digitaalisella Materiaalitori -alustalla, mikäli
tarvittavan jätehuoltopalvelun arvo vuodessa ylittää 2000
€. Palveluntarjoajien puutteen vuoksi voidaan kuitenkin
käyttää kunnan toissijaisia jätehuoltopalveluita (TSV), mikäli jäte laadultaan ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi
tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Tällöin
myös pyyntö kunnan palvelusta tehdään Materiaalitorin
kautta. Pyynnön voi jatkossa esittää myös jätteen haltijalle jätehuoltopalvelua tarjoava yritys. Menettelystä löytyy
lisätietoa Motivan tiedotteista: www.motiva.fi/materiaalitori tai https://www.materiaalitori.fi/tietoa-palvelusta

 Sähköasennukset
 Sähköpalvelut kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöille
 Teollisuuden sähköasennukset ja kunnossapito
 Aurinkoenergia
 Suurtalouskeittiö- ja pesulakonehuollot
 Teollisuus nosto-ovien huolto, korjaus sekä asennus
 Sähkötyöturvallisuuskoulutukset
– ja lakisääteiset tarkastukset

www.linnansahko.fi
Ilokallionkatu 7, 57200 Savonlinna • Ma–Pe 8.00–16.00
MYYMÄLÄ 010 318 3700, myymala@linnansahko.ﬁ
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Erikseen lajiteltavat materiaalit rakennustyömaalla
Energiajäte - polttoon menevä

Metalliromu
Suuret metallikappaleet

Huomioitava palakoko
- max. 80 x 100 x 80 cm
- pressut yms. n. 1 m2

Pelti, metalliosat
Tyhjät maalipurkit

- letkut ja soirot 1,5 m
Muovit, styrox ja uretaanilevyt sekä
muu muovimateriaali (ei pvc)
Likainen pahvi ja paperi
Käyttökelvottomat tekstiilit ja rätit

Kartonki
Ruskea voimapaperi
Aaltopahvi
Muoviton ja alumiiniton rakennuspaperi

Tapetit, lakanat, suojapeitteet
Kokolattiamatot ja muovimatot (huom! palakoko)
Kattohuopa (huom! palakoko)
Vinyylilattilankut (huom! palakoko)
Isot kappaleet omana kuormana (esim. huonekalut)

Betoni rautoineen

(ohjataan uudelleen käyttöön käsiteltynä)
Lajitellaan kappalekoon ja puhtausasteen mukaan (mukana ei saa olla kiviä eikä hiekkaa, kysy tarkemmat ohjeet
jätehuoltoyhtiöltä)

Hyödyntämiskelvoton rakennusjäte
(ei vielä kierrätyskanavaa)

Puhdas ja käsitelty puujäte

Kipsilevyt

Puhdas lautatavara, puu

Eristevillat

Kuormalavat

Ikkunat ja peilit lajitellaan pienpurkupaikalla erikseen)

Vähäbetoniset muottilaudat

PVC-jäte (lajitellaan pienpurkupaikalla erikseen)

Lämpökäsitelty puu

Sekalainen siivousjäte

Maalattu tai lakattu puu
Puuperäiset levyt kuten lastulevy, vaneri, liimapuu,
MDF-levy, laminaatit ja haltex
Kaappirungot ja ovet ilman laseja ja eristeitä
(pienet saranat tai kulmaraudat eivät haittaa)

Vaaralliset jätteet
Maalit, lakat, liimat (yks. pienerät veloituksetta)
Liuottimet ja ohenteet (yks. pienerät veloituksetta)
Kestopuu (yksityisiltä pienerät veloituksetta)
Asbesti (pakattava tiiviisti, kysy ohjeet)
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JÄTEVEDET

Jätevesien käsittely kiinteistöillä
Jätevesien käsittelyä koskevia säädöksiä on annettu mm. Savonlinnan
kaupunginvaltuuston hyväksymien
ympäristönsuojelumääräysten 5 - 7
§:issä. Niiden mukaan, jos kiinteistön jätevesiä ei johdeta yleisellä
viemärillä jätevedenpuhdistamolle,
tulee jätevedet käsitellä kiinteistöllä
tiiviillä saostuskaivoilla tai pienpuhdistamolla ennen maahan imeyttämistä. Tästä ei kuitenkaan saa
aiheutua haju-, vettymis- tms. ympäristöhaittaa.
Mikäli jätevedet käsitellään saostuskaivoilla ja jätevedet sisältävät
vesikäymälän jätevesiä, kaivoihin on
kuuluttava vähintään kolme osastoa
ennen maaperäkäsittelyyn johtamista. Erillisten saunarakennusten,
joissa on kantovesi, osastojen määrävaatimus riippuu saunan sijaintipaikasta ja alueen kaavamääräyksistä. Saneerauskohteissa, joissa on
kantovesi ja kuivakäymälä, vähäiset
jätevedet (pesuvedet) voidaan johtaa puhdistamatta maahan, ellei
niistä aiheudu ympäristön pilaantumisvaaraa. Kaavojen ja ympäristönsuojelumääräysten vaatimukset
tulee silti täyttää mm. suojaetäisyysvaatimusten suhteen. Alueen kaavamääräykset voivat määrätä myös
käsittelylaitevaatimuksista.
Yhdyskunnan vedenhankinnan kannalta tärkeillä ja vedenhankintaan
soveltuvilla pv-1 ja pv-2 luokan
pohjavesialueilla myös käsiteltyjen
harmaiden jätevesien (pesuvesien)
johtaminen maaperäimeytykseen
tai maasuodattimeen taikka ojaan
tai muuhun vesiuomaan on kielletty.
Vesikäymälän käyttö on kielletty:
•

rantavyöhykkeellä, mikäli vesikäymäläjätevesiä ei ole johdettu
yleisellä viemärillä jätevedenpuhdistamolle, umpisäiliöön tai kiinteis-

tökohtaiseen pienpuhdistamoon
•

alueilla, missä sitä koskeva kielto sisältyy alueen kaavamääräyksiin.

Rantavyöhykkeen leveytenä käytetään 150 m, ellei alueen kaavamääräyksissä ole muuta määrätty.
Viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla on rakennuslupaa haettaessa,
kiinteistön käyttötarkoitusta muutettaessa tai toiminnan lisääntyessä
esitettävä suunnitelma talous-jätevesiratkaisusta Savonlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle käsiteltäväksi.
Jätevesien käsittelylaitteiden huolto ja jätevesien tarkkailu
Kiinteistön haltijan on huolehdittava, että jätevesien käsittelylaitteet
ovat toimintakunnossa ja vastaavat
puhdistusteholtaan asetettuja vaatimuksia. Toimintakunnon seuraamiseksi kiinteistön haltijan on pidettävä
kirjaa käsittelylaitteiden huollosta,
säiliöiden tyhjennyksistä sekä mahdollisista näytteidenotoista.
Saostuskaivot ja jätevesisäiliöt on
tyhjennettävä riittävän usein, jotta
kaivojen ja säiliöiden toimintakyky
säilyy. Tyhjentäminen on tehtävä vähintään kerran vuodessa.
Kaivojen ja säiliöiden tyhjennysjätteet on toimitettava jätevedenpuhdistamolle jätteenkuljetusyrittäjän
toimesta. Maatiloilla omalla kiinteistöllä syntyvät tyhjennysjätteet
voida käsitellä karjanlannan mukana
ja mullata välittömästi pellolle levittämisen jälkeen. Saaritonteilla saostussäiliöt voidaan tyhjentää myös
omatoimisesti kesäkaudella kompostiin tai kasvukerrokseen vähintään 15 m etäisyydellä rantaviivasta.

Jätevesien käsittelylaitteiden sijoittaminen ja jätevesien johtaminen
Jätevesien pääsy vesistöön on estettävä. Ellei alueen kaavamääräyksissä
ole muuta määrätty, jätevesien käsittelylaitteet tulee sijoittaa vesistön
keskimääräisen ylivedenkorkeuden
(MHW) yläpuolelle paikkaan, jossa
imeytysputkiston alapuolisen kuivan
irtomaakerroksen paksuus on vähintään 1,5 m.
Jätevesien maaperäkäsittelylaitteistojen vähimmäissuojaetäisyydet ovat:
talousvesikaivoon
(jätevesien maaperäkäsittelylaitteistot on sijoitettava talousvesikaivon
alapuolelle)
- huonosti läpäisevä maaperä 30 m
- hyvin läpäisevä maaperä 40 m
vesistöön
- vesikäymälän jätevedet
ei rantavyöhykkeelle
- muut kuin vesikäymälän
jätevedet 15 m
ojaan tai muuhun vähävetiseen vesiuomaan 10 m
tiehen ja tontin rajaan 5 m
ylimpään pohjaveden pinnantasoon
(kuivan irtomaakerroksen paksuus)
- maaperäimeytyksessä 1,50 m
- maasuodatuksessa 0,50 m
Vesihuoltolaitosten viemäriverkoston ulkopuolisilla alueilla olevien
kiinteistöjen jätevesien käsittelylaitteistot tuli saattaa Savonlinnan
kaupungin ympäristönsuojelumääräysten ja ympäristönsuojelulain nojalla annetun hajajätevesiasetuksen
edellyttämälle tasolle 31.10.2019
mennessä.
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ILMANVAIHTO

Toimiva ilmanvaihto on
rakennuksessa välttämätön
Ihminen viettää yli puolet ajastaan
kotona sisätiloissa. Siksi sisäilman
laadun merkitys ihmisten viihtyvyyden ja terveyden kannalta on erittäin suuri.
Nykyaikainen, hyvin tehty talo on
mahdollisimman tiivis, jolloin lämmin ilma ei karkaa ulos hallitsemattomasti ilmarakojen kautta. Tiivis
talo tarvitsee kuitenkin aina hyvin
suunnitellun, toteutetun ja säädetyn
ilmanvaihdon, jonka avulla saadaan
kaikissa olosuhteissa ja kaikkina vuodenaikoina toimiva ratkaisu. Riittävä
ja tarpeenmukaisesti säädettävä ilmanvaihto tuo raitista ilmaa sisään
ja poistaa sisäilman epäpuhtauksia
ja kosteutta ehkäisten ennalta tilojen
kosteusvaurioita. Toimiva ilmanvaihto onkin asukkaiden viihtyvyyden ja
terveyden kannalta välttämätön.
Toimiva ilmanvaihto saadaan aikaan
hyvällä suunnittelulla ja ammattitaitoisella rakentamisella. Rakentamisen jälkeen ilmanvaihtolaitos täytyy
säätää ennen käyttöönottoa ja sitä
käytettävä jatkuvasti. Myöskään laitteiden huoltoa ei saa unohtaa.
Nykymääräykset mahdollistaa myös
painovoimaisen ilmanvaihdon. Se
vaatii kuitenkin jo ratkaisun huomioon ottamisen pääsuunnitteluvaiheessa. Lisäksi tiheään rakennetulle
alueelle tulee ratkaisulle rajoituksia
johtuen äänieristysvaatimuksista ja
ilmanlaadusta.
Pientaloissa ilmanlaadun kannalta
parhaaseen ratkaisuun päästään
hankkimalla lämmön talteenotolla
varustettu tulo- ja poistoilmakone.
Tällöin rakennukseen tuleva ulkoilma suodatetaan ja esilämmitetään
ennen sen huonetiloihin johtamista. Käytetty ilma poistetaan yleensä
WC- ja pesutilojen kautta. Näin ilma
saadaan vaihtumaan koko asunnossa.
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Poistoilmasta otetaan lämpö talteen
vähintään 55%:n vuosihyötysuhteella toimivalla lämmön talteenotolla.
Lämmön talteenoton avulla ilmanvaihdon käyttökustannukset pysyvät
kohtuullisina. Oikein suunniteltu ja
rakennettu ilmanvaihto on myös meluton eikä aiheuta vedontunnetta.
Ennen rakentamisen aloittamista
ilmanvaihtosuunnitelma on toimitettava käsiteltäväksi Savonlinnan
kaupungin
rakennusvalvontaan.
LVI-tarkastaja käy myös pyynnöstä
tarkastamassa ilmanvaihtohormit
rakennustyön aikana sekä katselmoi koko ilmanvaihtolaitteiston
ennen rakennuksen loppukatselmusta. Tarkastuksissa kiinnitetään
huomiota laitoksen paloturvallisuuteen ja puhdistettavuuteen. Vastaava ilmanvaihtotyönjohtaja täyttää
pöytäkirjaa asennustarkastuksista.
Vaatimuksena on myös saada asennusten mukaiset piirustukset sekä
ilmanvaihdon käyttö- ja huolto-ohjeet kirjallisena ennen ilmanvaihdon
asennustyön hyväksymistä sekä säätö- ja mittauspöytäkirja.

ILMANVAIHDON
TARKASTUSTOIMINTA

Asennus:
•

asennustarkastuksen suorittaa
Savonlinnan kaupungin LVI-tarkastaja.

•

asennus Suomen rakentamismääräyskokoelman sekä Talotekniikka RYL 2002 mukaisesti.

•

ilmanvaihdon asennustöissä tulee olla vastaava työnjohtaja,
joka hyväksytetään ennen asennustöiden aloittamista Savonlinnan kaupungin rakennusvalvonnassa.

Suunnittelu:
•

ilmanvaihtosuunnitelmat
toimitetaan Lupapisteen hankkeeseen, pientaloissa tasopiirustukset ja leikkauspiirustus, koneen
vuosihyötysuhdelaskelma
ja
SFP-luku, säätökaavio mahdollisista takka- ja erillispoistojen ja
koneen toiminnasta.

•

vastaavan ilmanvaihtosuunnittelijan tulee varmentaa sähköisellä allekirjoituksellaan suunnitelmat Lupapisteessä.

•

suunnitelmat voimassaolevien
asetusten mukaan ilmanvaihto,
energia ja paloasiat huomioiden.

•

pyydettäessä toimitettava suunnittelijan kelpoisuuden arviointilomake, Savonlinnan rakennusvalvonnan lomake suunnittelijan
pätevyydestä.

Hyvän lopputuloksen kannalta tärkeitä asioita ovat:
•

hyvä suunnittelu, pätevä suunnittelija.

•

suunnitelman käsitteleminen rakennusvalvonnassa.

•

ammattitaitoinen
rakentaminen, vastaava työnjohtaja hyväksytään rakennusvalvonnassa.

•

ilmanvaihdon säätäminen ja
huolto-ohjeiden laatiminen.

•

ilmanvaihdon
huoltaminen
määräajoin, suodattimet noin 2
kertaa vuodessa, järjestelmän
puhdistus, suositus 10 vuoden
välein.

*Asennukset & huollot
*Viemäri kuvaukset
*Jätevesijärjestelmät
● LVI-urakointi ja tarvikemyynti
*Kaukolämpötyöt
● Sähkö-urakointi ja tarvikemyynti
*Maalämpötyöt
*Öljypoltin huollot
MYYMÄLÄT
ja asennukset
Kerimäki: Kerimäentie 2, ma-pe 8–16 *lv-huollot ja nuohoukset
Savonlinna: Mertajärventie 4, ma-pe 8–16 *lv mittaus ja säätötyöt
*Sähkötyöt
puh. 040 300 0260
*Aurinkosähkö
myynti@lvispesoset.fi
*Pesuhuonekalusteet
*Lvi- ja Sähkö suunnittelu
www.lvispesoset.fi
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RAKENTAMISILMOITUKSET

Rakentamisilmoitukset – henkilöasiakkaat

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.
Rakentamisilmoitus vain rakennusluvan alaisista töistä
Ilmoita tiedot ainoastaan rakennuslupaa edellyttävästä rakentamistyöstä. Toimenpide- tai purkamisluvan
alaisista töistä ei siis tarvitse ilmoittaa. Rakennusluvan myöntää kunnan rakennusvalvontaviranomainen.
Lisätietoja rakennusluvan alaisista
töistä saat kunnasta.
Ilmoita tiedot myös osakehuoneistojen korjaukseen liittyvästä työstä,
jos olet itse työn tilaaja.
Jos toimit rakentajana yhdessä toisen henkilön kanssa, esimerkiksi
yhdessä puolisosi kanssa, rakennuskohteesta riittää yksi ilmoitus.
Tietojen ilmoittamisessa ei ole euromääräistä alarajaa
Kotitalouden on ilmoitettava euromäärältään vähäisistäkin töistä, jos
ne edellyttävät rakennuslupaa.
Ilmoita tiedot rakentamistyöstä
Tehdyistä töistä on ilmoitettava työn
suorittajat ja suoritukset.
Ilmoitusta varten tarvitset seuraavat
tiedot:
• nimi ja henkilötunnus
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• rakennuskohteen tiedot (esimerkiksi kiinteistötunnus tai asuntoosakeyhtiön Y-tunnus)

asunto- ja kiinteistöosakeyhtiön
Y-tunnus;

• työn suorittaneen yrityksen nimi
ja Y-tunnus

4. rakennuskohteen asuntoosakeyhtiön tai kiinteistön nimi ja
osoite;

• itse palkkaamasi työntekijän nimi
ja henkilötunnus

5. tieto, onko kyseessä uudisrakentaminen vai korjausrakentaminen;

• maksamasi suoritukset yrityksille
tai palkat työntekijöillesi

6. rakentamistyön suorittaneita
työntekijöitä ja yrityksiä koskevat
yksilöintitiedot;

• työn aloitus- ja lopetuspäivämäärä
Hartiapankkirakentamisena tai talkootyönä tehtyä osuutta ei tarvitse
ilmoittaa
Jos rakennustyö on tehty kokonaan
hartiapankkirakentamisena tai talkootyönä, ilmoita rakennuskohteen
tiedot ja tieto siitä, ettei maksettuja
suorituksia ole. Talkootyöntekijöiden nimiä ei tarvitse ilmoittaa.
Rakennustyö on tehty kokonaan
ennen 1.7.2014, mutta loppukatselmus vasta sen jälkeen
Ilmoita vain rakennuskohteen tiedot. Jos rakentamistyötä on tehty
sekä ennen heinäkuun alkua että
sen jälkeen, annetaan rakentamisilmoitus vain niiden töiden osalta, jotka on tehty 1.7.2014 jälkeen.
(3 § Rakennuttajana olevan luonnollisen henkilön tiedonantovelvollisuus)
1. tiedonantovelvollista koskevat
yksilöintitiedot;
2. tieto, onko rakennuskohde kiinteistö vai osakehuoneisto;
3. kiinteistön kiinteistötunnus tai

7. tieto maksetuista suorituksista;
8. työskentelyn alku- ja loppupäivämäärä;
9. tieto, jos rakentamistyöstä ei ole
maksettu palkkoja tai muita vastikkeita
Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle
Kun olet ilmoittanut tiedot, saat Verohallinnolta todistuksen tietojen
toimittamisesta. Todistus lähetetään
ilman erillistä pyyntöä. Ilmoita tiedot hyvissä ajoin, jotta ehdit saada
todistuksen ennen loppukatselmusta. Esitä todistus rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksessa.
Jos loppukatselmus pidetään vaiheittain, ilmoita tiedot ennen jokaista katselmusta. Sinun ei kuitenkaan
tarvitse antaa uudestaan jo ilmoittamiasi tietoja, vaan ilmoitat ainoastaan uuteen katselmukseen liittyvät
tiedot.
Rakennustarkastaja ilmoittaa Verohallintoon, jos todistusta ei ole esitetty. Velvollisuuden rikkomisesta
voidaan määrätä laiminlyöntimaksu.

INSINÖÖRITOIMISTO
MARTTILA OY
Tulliportinkatu 1-5 D 42
57100 SAVONLINNA
ilmari.marttila@marttilaoy.fi
www.marttilaoy.fi

• Kuntoarviot, kuntotutkimukset, lausunnot
• Hankesuunnittelu • Rakennuttaminen
• Projektinjohto • Vastaavatyönjohtaja • Valvonta
• Rakennusalan arkkitehti- ja rakennesuunnittelu

MH-Rakenne Oy
Mikko

044 022 0300

Seppo 044 353 3720
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Halusimme kestävän,
esteettisen ja yksinkertaisen
mökkilaiturin. Laatu
oli tärkein kriteerimme
laiturihankinnassa. Meillä
oli vahva visio, jonka
Savorak Laiturit meille
toteutti.”

Ira Lange

yrittäjä ja johtajuusvalmentaja

Meiltä laiturit kaikkiin tarpeisiin

Tutustu malleihin

SAuna

mökki

betoni

putki

massiivi

Suuret

OIKEA LAITURI,
OIKEAAN RANTAAN

HYÖDYNNÄ MAKSUTON
RANTAKATSELMUS

JÄLLEENMYYJÄVERKOSTO
PALVELEE KAIKKIALLA

Savorakin laiturimallistosta löydät
kaikkiin käyttötarpeisiin ja rantoihin
sopivan laiturin. Kaikki mallimme
on myös räätälöitävissä toiveittesi
mukaiseksi.

Rantakatselmuksessa
asiantuntija tulee katsastamaan
rannan muodot, syvyyden ja
tuuliolosuhteet paikkaan, jonne
laituria ollaan hankkimassa.

Koko Suomen kattava
jälleenmyyjäverkostomme
palvelee kaikissa laituritarpeissa.
Lähimmän jälleenmyyjäsi tiedot
löydät savorak.fi.

Jätä tarjouspyyntö verkossa savorak.fi
tai soita 050 589 4840
Savorak Laiturit Oy | Teollisuustie 2, 58900 Rantasalmi myyntisavorak.fi
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SAVORAK.fi

050 310 5055
Kirkkotie 1, Punkaharju
Avoinna
MA-PE 9-16
Terassitarvikkeet

Rakennustyöt

Painekyllästetty puutavara

Ulkomaalaukset

Maalit ja tarvikkeet

Kylpyhuoneremontit

Laminaatit sekä muovimatot

Rakennuspeltityöt

Rakennustarvikkeet ja
laatat

Tarvittaessa myös
kotiinkuljetus!

Kompostorit, biokäymälät ja

Puulattioiden hionnat
ja lakkaukset

KYSY LISÄÄ!

Peltisepän työt
(puh. 040 093 1553)

huussitarvikkeet

NYT MYÖS KONESAUMAKATOT!

Puutarhavälineet
Tilauksesta myös
piharakennukset

TERVETULOA MONIPUOLISEEN JA PALVELEVAAN RAUTAKAUPPAAN!
Meiltä kaikki rakentamiseen ja remontointiin

rammark.fi

MAANRAKENNUSTYÖT
- salaojitukset
- kaivinkonetyöt
- kalliomurskeet
- soramurskeet
- purkutyöt
- kuljetus
- sepelit

Ram-Mark Oy

puh
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SÄHKÖURAKOINTI

•Yksityisille •Yrityksille •Teollisuuteen •Aurinkosähkö

savon
utkitaito
p

- Vesijohtoremontit
- Viemäriremontit
- Ilmastointiremontit
- Lämmitysjärjestelmät
- LVI korjaus/huolto
KYSY ROHKEASTI LIsaa!
Olemme savonlinnalainen
täyden palvelun LVI-alan
yritys, joka toteuttaa niin
suuret, kuin pienetkin työt,
asiakkaan toiveiden ja
tarpeiden mukaisesti!

Teemu Pajuaro

044 973 49 25

Joni Muuruvirta

044 243 64 21
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info@savonputkitaito.fi

Simasalonkatu 6, Savonlinnna

Jari Punnonen 050 540 7850
Lasse Pirinen 050 591 8379
www.sahkolinnanvirta.fi
info@sahkolinnanvirta.fi

A r k k i t e h t i s u u n n i t t e l u a

Suunnittelu - ja konsulttitoimisto Huttunen
rakennusarkkitehti Hannes Huttunen
Haavistontie 2

58200 Kerimäki
0400 517294
tstohuttunen @ kolumbus.fi

rakennussuunnittelua (ARK)
lupakuvat
pääsuunnittelijan tehtävät
märkätilatyön valvontaa

RAKENNUSSUUNNITTELU

rakennesuunnittelua
korjaussuunnittelua

RI, RA Marko Kosonen 0400 127 367
Kerimäentie 1, Kerimäki marko@insinooripalvelukosonen.fi

VALMISBETONI BETONIN PUMPPAUS

Savonlinna, Puh. 020 447 4569
www.rudus.fi

p: 050 5466 963 | simo.vanninen@sv-element.fi
www.sv-element.fi | Heikkurilantie 40, Sulkava
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VASTAAVIA TYÖNJOHTAJIA

Savonlinnan rakennusmestarit ja
-insinöörit amk ry.
Yhdistyksemme jäsenet, jotka ovat
antaneet tietonsa toimiakseen vastaavina
työnjohtajina:
Jarkko Kaartinen/Insinööritoimisto Kaartinen Oy
Laivamiehentie 12, 57510 SAVONLINNA
kaartinenoy@gmail.com
+358 50 496 4883
Rakennusinsinööri AMK
Arto Koponen/Saimaanrauta Oy
Ristimäenkatu 14 57130 Savonlinna
arto.koponen.rkm@gmail.com
+358 440 670 570
Talonrakennusteknikko (rkm)
Jukka Koskivirta
Louhentie 1043 As.3, 58220 LOUHI
jukkisko@gmail.com
+358 50 312 4590
Insinööri AMK , yhdyskuntatekniikka
Olli Saarikko
Linnankatu 18 B7, 57100 SAVONLINNA
ollierkki.saarikko@gmail.com
+358 401 895 752
Rakennusmestari

Tulliportinkatu 1 • 57100 SAVONLINNA
+358 (0)440 277 726 • timo.peltonen@ittp.fi

54 | RAKENTAJAN OPAS

Mika Mononen
Viitaniementie 29, 58300 SAVONRANTA
mika.mononen1984@gmail.com
+358 50 490 2429
Rakennustekniikan Insinööri AMK
Pentti Sorsa
Suojärventie 139, 57210 SAVONLINNA
pentti.sorsa@luukku.com
+358 400 254 698
Rakennusmestari
Markus Pehkonen
Kieluuntie 148C, 58220 LOUHI
markus.pehkonen@isto.fi
+358 50 321 1009
Rakennusinsinööri AMK
Toni Heinonen, Tmi RI Toni Heinonen
Naukkarilantie 77, 58420 SILVOLA
toni.heinonen46@gmail.com
+358 50 347 0490
Rakennusinsinööri AMK
Mika Kukkonen/Pinehouse-X Oy
Tottinkatu 17 B, 57130 SAVONLINNA
mika.kukkonen@pinehouse.fi
+358 50 537 8368
Rakennusmestari

Lasialan erikoisliike

LINNA-LASI OY
MEILTÄ SAATTE:

•
•
•
•
•
•
•

Auton tuulilasit
Turvaurat
Veneen tuulilasit
Eristylasit
Karkaistutu lasit
Rakennuslasit
Peililasit

•
•
•
•
•
•
•

Koristelasit
Laminoidut lasit
Panssarilasit
Muovilasit
Parvekelasit
Suihkukaapit ja -seinät
Lisälasit, useita vaihtoehtoja

Sekä lasialan työsuoritukset ja asennukset.
LINNA-LASI OY
Mertajärventie 10
57230 SAVONLINNA

044 476 0720
toimisto@linnalasi.fi
www.linnalasi.fi

KULJETUSPALVELUA
Meiltä erilaiset kuljetukset

• Vaihtolavapalvelut
• Nosturi- ja kappaletavara
kuljetukset
• Sorat ja maa-ainekset,
myös sepelin, kivituhkan,
hiekan ja mullan irtomyynti
• Puu-, risu- ja pihajätteiden
keräys kahmariautolla tai
suursäkein
• Erikoiskuljetukset

Muista myös
jätehuoltopalvelumme!
Tuottajantie 5,
57230 Savonlinna
info@mptkuljetus.fi
puh. (015) 514 297

www.mptkuljetus.fi

Maansiirtotyöt,
maa-ainestoimitukset
Pihatyöt, salaojitukset,
vesi- ja viemärityöt
Louhintatyöt perinteisin
menetelmin ja kallion kiilaus
(kallion rikkominen ilman räjähdysainetta)

Pasi Anttonen
040 4846870
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rakennusliikekovaset.fi
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VUOKRAA FIKSUMMIN

Osoitteessa Cramo.fi vuokraat, palautat
ja tarkastelet vuokrakalustoasi 24/7.

Etsi kalustoa, tarkista saatavuuksia ja vuokraa verkossa.

Näet aina ajantasaisen listan työmaillasi
olevista vuokralaitteista ja omat sopimushintasi.

Tilaa toimitus- ja palautuskuljetuksia

Työmaasuunnitelma-työkalulla suunnittelet työmaasi kalustotarpeen, aikataulun ja budjetin alle 30 minuutissa.
Ennakoimalla ja suunnittelemalla työ
tehostuu ja rahaa säästyy.

Hallitse vuokrakalustoa työmaittain
Selaa laskuja ja vuokraustilastoja
NYT MYÖS MOBIILISOVELLUKSENA!

TÄYDEN PALVELUN RAKENNUSKONEVUOKRAAMO
www.cramo.fi
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KOSTEUDEN HALLINTA

Kosteudenhallintaselvitys
Rakennushankkeen onnistunut kosteusriskien hallinta perustuu ketjuun, jossa riskit torjutaan rakennusprosessin
kaikissa vaiheissa tilaamisesta rakennuksen käyttöön.
Kosteudenhallintaselvitys
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on esitettävä kosteudenhallintaselvitys rakennuslupahakemuksen yhteydessä. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä laadittavalla
kosteudenhallintaselvityksellä
rakennushankkeeseen
ryhtyvä sitoutuu huolehtimaan rakennusprosessin kosteudenhallinnasta ja rakennuksen terveellisyysvaatimuksista rakentamisen kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöön.
Kosteudenhallintaselvityksen sisältöä on avattu toptenkäytäntökortissa: 117 c 01 Kosteudenhallintaselvitys -Merkitys ja sisältö (www.pksrava.fi)

kennushankkeeseen ryhtyvän edun mukaista on asettaa
kosteudenhallintakoordinaattori jo hankesuunnitteluvaiheessa ohjaamaan kosteudenhallinnan laadun toteutumista rakentamisen kaikissa vaiheissa tilaamisesta käyttöön.
Kuivaketju10 -toimintamalli
Kuivaketju10-toimintamalli on valtakunnallinen koko rakennusprosessin kosteudenhallinnan kattava malli. Kuivaketju10 tarjoaa konkreettiset kosteudenhallinnan
menettelytavat rakennushankkeen kaikille osapuolille.
Mikäli rakennushankkeeseen ryhtyvä ottaa käyttöön Kuivaketju10-toimintamallin, riittää kosteudenhallintaselvityksen sisältönä ilmoitus Kuivaketju10 –toimintamallin
käyttöönottamisesta ja hankkeeseen asetettavasta kosteudenhallintakoordinaattorista.

Kosteudenhallintakoordinaattori

Kosteudenhallinnan laadunvarmistuksen raportointi

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on asetettava rakennushankkeeseen erillinen kosteudenhallinnan valvonnasta
vastaava henkilö (kosteudenhallintakoordinaattori). Ra-

Kosteudenhallintakoordinaattori raportoi kosteudenhallinnan onnistumisesta eri rakentamisen vaiheissa rakennushankkeeseen ryhtyvälle ja rakennusvalvonnalle.
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TALONRAKENNUSTEOLLISUUS ITÄ–SUOMI
100 vuotta luottamuksen rakentajana

KESÄLAHDEN RAKENNUS OY

