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JOHDANTO 
 
 
 

Maankäyttö- ja rakennuslain 14§ edellyttää, että jokaisessa kunnassa on 
rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen tehtävänä on antaa paikallisista 
oloista johtuvat suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja 
luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinympäristön toteu-
tumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. 
 
Rakennusjärjestyksessä voidaan antaa lisäksi lainsäädäntöä ja muita 
säännöksiä täydentäviä määräyksiä ja ohjeita paikalliseen rakentami-
seen.  
 
Rakennusjärjestys toimii myös informatiivisena välineenä rakentamista 
suunnittelevalle. 
 
Rakennusjärjestyksen uusimiselle on tarpeita koko ajan muuttuvien 
säännösten ja velvoitteiden johdosta. Käytännön työssä on myös havaittu 
joitain muuttamista kaipaavia seikkoja, sekä rakennusjärjestykseen tar-
vittavia lisäyksiä. 
 
Rakennusjärjestys on laadittu yhteistyössä rakennusvalvonnan ja ympä-
ristönsuojelun viranhaltijoiden kanssa. Valmisteluvaiheessa on pyydetty 
mielipiteitä kaupungin muilta hallintokunnilta ja alueelliselta ympäristö-
keskukselta. Rakennusjärjestyksen valmistelua on ohjannut rakennus- ja 
ympäristölautakunta. 
 
 
Tekstissä lihavoidulla esitetty on varsinainen määräys ja määräystä täy-
dentää kursiivilla esitetty ohjeteksti, jossa esitetään määräyksen sovel-
tamisesimerkkejä ja –ohjeita. 
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I LUKU  YLEISTÄ 
 

1 §  SOVELTAMISALA 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa ja –asetuksessa olevien sekä muiden 
maan käyttämistä ja rakentamista koskevien säännösten ja määräys-
ten lisäksi on Laitilan kaupungissa noudatettava tämän rakennusjär-
jestyksen määräyksiä, mikäli oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, 
asemakaavassa, ranta-asemakaavassa tai Suomen rakentamismää-
räyskokoelmassa ei ole asiasta toisin määrätty. 
 

MRL 14 § 
 

2 §  RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN 

Rakennusvalvontaviranomaisena Laitilassa toimii rakennus- ja ym-
päristölautakunta. 
 
Rakennus- ja ympäristölautakunnan alaisuudessa rakennusvalvonnan  
viranhaltijana toimi rakennustarkastaja. Päätösvallan siirtämisestä on 
määritelty hallintosäännössä. 
 

MRL 21 § 
 

II LUKU TOIMENPITEIDEN LUVAN-/ ILMOITUKSENVARAISUUS 
 
 
3 § RAKENNUSLUPA 
 

 Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa ( MRL 125 § ). 
Rakennuslupa tarvitaan uuden rakennuksen rakentamiseen sekä 
rakennuksen laajentamiseen. Lupa tarvitaan myös uudestaan ra-
kentamiseen, rakennuksen kerrosalan lisäämiseen ( ullakkotilat 
ym.), rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloi-
hin vaikuttaviin korjaus- ja muutostöihin sekä rakennuksen tai sen 
osan käyttötarkoituksen olennaisiin muutostöihin. 

 
MRL 125 § 

 
 

4 §  ILMOITUKSEN VARAISET TALOUSRAKENNUKSET 
 
Rakennusluvan asemasta olemassa olevaan, asuinkiinteistöön kuu-
luvan kerrosalaltaan 6 - 25 m2:n suuruisen  tulisijattoman ja lämpö-
eristämättömän talousrakennuksen rakentamiseen asemakaava-
alueen ulkopuolella sovelletaan ilmoitusmenettelyä. 
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Talousrakennuksen rakentamisesta on tarvittaessa kuultava naapuria 
kirjallisesti ja liitettävä kuulemiset ilmoitukseen. Ilmoitusmenettely ei 
koske sauna-, vierasmaja eikä muitakaan näihin rinnastettavia raken-
nuksia.  
 

MRL 133 §, MRA 61 §, MRA 65 § 
 

5 §  TOIMENPIDELUVAN VARAISET TOIMENPITEET 

Seuraavat toimenpiteet edellyttävät toimenpideluvan hakemista: 
Asetetut rajat ylittävät hankkeet edellyttävät rakennuslupaa. 

1) rakennelma 

•       maatalouden tai siihen rinnastettavan toiminnan lantavaras-
to ilman kiinteää kattoa, laakarehusiilot ym. rakennelmat 

•       lietelantavarasto silloin kun se ei sijoitu olemassa olevan tuo-
tantorakennuksen yhteyteen 

•       esiintymislava, kioski tai vastaava rakennelma, jonka on tar-
koitus olla paikallaan enemmän kuin 1 kuukauden, betonista 
tai vastaavasta materiaalista rakennetut uima-altaat tai vas-
taavat, tilavuus > 10 m3  

•       paikallaan pidettäväksi tarkoitetut kiinteällä tulisijalla varus-
tetut yli 10 m²:n suuruiset rakennelmat kuten grillikatokset, 
huvimajat ja kesäkeittiöt ym.  

•       yli 15 metriä korkea lintutorni tai vastaava, etäisyyden naa-
purin rajasta tulee olla vähintään tornin korkeuden suurui-
nen 

2) yleisörakennelma  

•       urheilu- tai kokoontumispaikan, muun kuin ulkoilulaissa 
(606/1973) tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan sekä 
katsomon tai vastaavan rakennelman perustaminen tai ra-
kentaminen. 

3) liikuteltava laite 

•       siirrettävissä olevan oleskelutilan tai vastaavan pitäminen yli 
1 kuukauden paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity 
tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn ( asuntovaunut, -
laivat tai vastaavat ). Mikäli kyseessä on rakennus, edellyte-
tään rakennuslupaa 

4) erillislaite  

•        muistomerkki  



 5 

•        tuulivoimala, asemakaava-alueen ulkopuolella 

- jos voimalan korkeus on yli 20 m, tarvitaan rakennuslupa 

•        yli 150 m³:n maanpäällinen varastointisäiliö ( viljasiilot ym. ),  
korkeus on yli  15 metriä 

•        yli 15 metriä korkea pysyväksi tarkoitettu masto, pylväs, 
piippu, antenni tai yli 30 metriä korkean tilapäiseksi tarkoi-
tetun maston tai vastaavan rakentaminen 

•        puistomuuntamot 

5) vesirajalaite 

•        vesirajaa olennaisesti muuttava suurehko rakennelma kuten    
pitkä aallonmurtaja, laituri tai vastaava rakennelma 

6) säilytys- ja varastointialue 

•      pysäköintialueen tai suurehkon muun siihen verrattavan alu-
een järjestäminen / rakentaminen 

7) julkisivutoimenpide 

•       rakennuksen kattomuodon ja –materiaalin oleellinen muut-
taminen 

•       asemakaava-alueella julkisivun muuttaminen esim. avokuis-
tilla, katetulla terassilla tai vastaavalla, ulkoverhousmateri-
aalin muuttaminen 

•       ikkunajaon olennainen muuttaminen tai ikkuna- ja oviauk-
kojen lisääminen. 

8) mainostoimenpide 

•       muun kuin maantielaissa säädetyn mainostamiseen tarkoite-
tun rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen yli 4 kuu-
kauden ajaksi asemakaava- tai yleiskaava-alueella. 

9) aitaaminen 

•       asemakaava-alueella yli 120 cm korkean kiinteän aidan ra-
kentaminen, muilla alueilla yli 160 cm korkean kiinteän ai-
dan rakentaminen 

10) kaupunkikuvajärjestely 

•        ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat 
järjestelyt  tai muutokset.  

 

MRA 62 §, MRL 126 § 



 6 

6 § TOIMENPIDEILMOITUKSEN VARAISET TOIMENPITEET: 

Toimenpideilmoitus on tehtävä kirjallisena liittäen mukaan kartta 
ja asemapiirustus hankkeen sijainnista. Jätevesijärjestelmän raken-
tamista tai muuttamista koskevaan ilmoitukseen on liitettävä valtio-
neuvoston asetuksen 542/2003 mukainen jätevesien käsittelysuunni-
telma huolto-ohjeineen. 

Kirjallinen toimenpideilmoitus on tehtävä seuraavista toimenpiteis-
tä: 

1) rakennelma 

•       enintään 40 m²:n suuruisen erillisen katoksen rakentaminen, 
katoksen seinistä oltava vähintään 30 % ulkoilmaan avointa 
ja aukkojen pinta-ala vähintään 10 % lattia-alasta 

•        maakellari asemakaava-alueella, jos etäisyys naapurin ra-
jaan < 5 m, naapurin kuuleminen 

• asemakaava-alueilla enintään 6 m2 :n suuruinen 4 §:ssä mai-
nittu rakennus 

•        käymälän rakentaminen lähemmäksi kuin 10 metriä naapu-
rin kiinteistöstä 

•        ilman kiinteää tulisijaa olevan grillikatoksen, kesäkeittiön tai 
vastaavan rakentaminen lähemmäksi kuin 5 metriä naapurin 
rajasta  

•        jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen olemas-
sa olevaan rakennukseen liittyen, mikäli se ei liity rakennus-
lupaa vaativaan toimenpiteeseen 

 
Sellaiset  rakennelmat, rakenteet  ja laitteet, jotka eivät edellytä lupame-
nettelyä, on kuitenkin rakennettava niin että ne  sopeutuvat ympäristöön 
eikä niistä aiheudu naapurille kohtuutonta haittaa. 
 
Toimenpideilmoituksessa hanke on selvitettävä sanallisesti ja tarpeen 
mukaan liitettävä havainnollistavia piirroksia milloin sanallisesti ei 
hanketta pystytä riittävästi kuvailemaan. Ilmoitukseen tulee liittää kartta 
ja asemapiirustus joilla voidaan selvästi osoittaa rakennuspaikan sijain-
ti.  
 
Haja-asutuksen jätevesijärjestelmää rakennettaessa, rakennelman sijoit-
tuessa naapurin rajan tuntumaan tai muutoin vaikuttaessa naapurin 
oloihin, on hakemukseen liitettävä myös kirjallinen selvitys naapurin 
kuulemisesta. Rakennusvalvontaviranomainen voi ilmoituksen johdosta 
edellyttää toimenpideluvan tai rakennusluvan hakemista milloin se on 
naapurien oikeusturvan tai yleisen edun kannalta tarpeen. 
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Ilmoituksen mukaiseen toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, ellei rakennus-
valvontaviranomainen ole edellyttänyt luvan hakemista 14 vuorokauden 
kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. 
 

MRA 62 §, MRA 63 §, MRL 129 § 

 

III LUKU RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMI-
OON OTTAMINEN 

 

7 §  RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN RAKENNUSPAIKALLA 

 
ETÄISYYS RAJOISTA 
 
Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennus on rakennettava vähin-
tään 5 metrin etäisyydelle naapurin rajasta. Ellei asemakaavasta 
muuta johdu, asemakaava-alueella rakennus on rakennettava vä-
hintään 4 metrin etäisyydelle naapurin rajasta. Palovaarallinen ra-
kennus on sijoitettava vähintään 15 metrin etäisyydelle rakennus-
paikan rajasta. 
 
ETÄISYYS MUISTA RAKENNUKSISTA 
 
Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennus on rakennettava vähin-
tään 10 metrin etäisyydelle toisen omistamasta rakennuksesta. Palo-
vaarallinen rakennus on rakennettava vähintään 20 metrin etäisyy-
delle toisen omistamasta rakennuksesta. Rakennusten välinen etäi-
syys on oltava kuitenkin vähintään yhtä suuri kuin korkeamman 
rakennuksen korkeus. 
 
ETÄISYYS LIIKENNEALUEISTA 
 
Rakennus on rakennettava vähintään 20 metrin etäisyydelle seutu- 
ja maantien keskiviivasta ja vähintään 30 metrin etäisyydelle valta- 
ja kantatien keskiviivasta. Rakennuksen etäisyyden liikenneväylästä 
tulee olla sellainen, että rakennuspaikalle jää riittävästi oleskeluun 
tarkoitettua piha-aluetta, jonka melutaso ei ylitä annettuja ohjear-
voja. 
Rakennus on rakennettava yksityistien ajoradan keskiviivasta mi-
tattuna vähintään 7 metrin etäisyydelle. 
 

Rakennuspaikalle tulee jäädä riittävästi oleskelupihaa, asunnon kokoon 
nähden riittävä pysäköintitila ja asemakaava-alueen ulkopuolella jäte-
vesien käsittelyjärjestelmää varten riittävä tilavaraus tarpeellisine kul-
kuyhteyksineen. Rakennusten ja rakennelmien sijoittamisessa on otettava 
huomioon rakennusten huoltotarve siihen liittyvine liikenneyhteyksineen 
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sekä olemassa olevien istutusten ja rakennuspaikan olosuhteiden aset-
tamat rajoitukset. 

MRL 116 §, MRL 136 §, MRA 57 §, Maantielaki 44 §, Laki yksityisistä 
teistä 19 § 

8 § RAKENNUS JA YMPÄRISTÖ 

Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että 
maisema- ja ympäristöarvot sekä rakennuspaikan luonnonmukai-
suus mahdollisuuksien mukaan säilyvät. Rakennettaessa olemassa 
olevien rakennusten yhteyteen on rakentamisen sovelluttava nouda-
tettuun rakennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan sijoi-
tuksen, muodon ja värityksen osalta.   
 
Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maise-
man luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Maisemallises-
ti merkittävillä peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa mahdollisuuk-
sien mukaan olemassa olevien pihapiirien ja metsäsaarekkeiden tuntu-
maan ja metsäisellä alueella rakennukset tulee sijoittaa mahdollisuuksi-
en mukaan olemassa olevan tien varteen siten, että edistetään metsäalu-
eiden säilymistä rakentamattomina. 

 
 Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä rakennuspai-

kan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita kasvillisuuden reu-
navyöhykkeitä, luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luonnon-
esiintymiä kuten siirtolohkareita, kauniita yksittäispuita, jne. Rakennet-
taessa avoimeen maastoon tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuk-
sen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Ra-
kennuspaikka tulee tarvittaessa sopivin istutuksin liittää ympäröivään 
maisemaan. 

 
Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava 
osa pihamaasta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saa-
tettava kokonaisuuteen sopivaan asuun. 
 
Rakennuspaikalla rakennusten tulee muodostaa ympäristökuvaltaan so-
pusuhtainen kokonaisuus. Rakennuksen korjaamisessa on otettava huo-
mioon kunkin rakennuksen ominaispiirteet, eikä korjaaminen saa ilman 
erityisiä perusteita johtaa tyylillisesti alkuperäisestä rakennuksesta 
poikkeavaan lopputulokseen. Rakennusmateriaalien tulee olla sellaisia, 
että ne sopivat rakennuspaikan henkeen ja olemassa olevaan rakennus-
kantaan. Rakennusten tulee väritykseltään muodostaa maisemaan sopiva 
kokonaisuus. 

 
Erityistä huomiota tulee kiinnittää Untamalan kyläkeskukseen verratta-
viin vanhoihin kylämiljöisiin ja huolehtia siitä, että uudisrakentaminen 
ja peruskorjaustyö ovat sopusoinnussa vanhan kylämiljöön kanssa. 

MRL 117 §, MRL 118 § 
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9 § RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO 

Rakennuspaikka ympäristöineen on pidettävä käyttötarkoituksensa 
ja rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa. Raken-
nusten julkisivut tulee pitää puhtaana siten kuin on katsottava koh-
tuulliseksi. Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, 
kompostointi- tai jätesäiliöiden tai -katosten ympärille on tarvittaes-
sa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita. 
 
Asemakaava-alueella ei rakennuspaikkaa saa käyttää häiriötä aihe-
uttavaan tai ympäristöä rumentavaan varastointiin taikka pitkäai-
kaiseen tai laajaan tavaroiden ulkosäilytykseen eikä asemakaavan 
käyttötarkoituksesta poikkeavaan, ympäristölle häiriötä aiheutta-
vaan toimintaan 

 
Rakennus- ja ympäristölautakunta suorittaa maankäyttö- ja rakennus-
laissa tarkoitettua ympäristön valvontaa pitämällä katselmuksia päättä-
minään ajankohtina. Katselmuksen suoritusajankohdasta ja kohteesta 
ilmoitetaan paikallislehdessä ennen sen suorittamista. Katselmuksissa 
havaittujen puutteiden johdosta annetaan korjauskehotuksia ja mahdol-
lisesti jatkotoimenpiteinä käytetään pakkokeinoja. 
 

MRL 167 §, MRL 169 §, MRL 170 § 

10 § AITAAMINEN 

Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan 
soveltua ympäristöön. Aidan rakentaminen ei saa aiheuttaa kohtuu-
tonta haittaa naapurikiinteistön rakennuksen rakentamiselle tai 
kunnossapidolle. Aita on tehtävä niin, ettei siitä aiheudu haittaa lii-
kenteelle. Tonttien välinen aita on tehtävä, mikäli uudisrakennuksen 
oleskelutilojen pääikkunat antavat naapurin pihan suuntaan ja ra-
kennus sijaitsee rajan tuntumassa. 

 
Asemakaava-alueella yli 120 cm korkea kiinteä aita ja asemakaava-
alueen ulkopuolella yli 160 cm korkea kiinteä aita edellyttää toimenpi-
delupaa ennen aitaamiseen ryhtymistä. Aidan korkeus mitataan maapin-
nasta aitaavan seinämän yläreunan ylimmästä kohdasta. Rajalle tehtä-
vän aidan rakentamisesta tulee sopia kirjallisesti naapurikiinteistön 
omistajan kanssa ( myös silloin vaikka lupaa ei tarvittaisikaan ). 
 
Tonttien tai rakennuspaikkojen välisen aidan tekemiseen ja kunnossapi-
tämiseen ovat kummankin tontin tai rakennuspaikan haltijat velvolliset 
osallistumaan puoleksi kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen ja-
kamiseen ole erityistä syytä.  
 
Mikäli asiasta ei sovita siitä päättää rakennusvalvontaviranomainen kir-
jallisen hakemuksen johdosta. Aidan, joka ei ole naapuritontin tai -
rakennuspaikan rajalla, tekee ja pitää kunnossa tontin tai rakennuspai-



 10 

kan haltija. Aidan etäisyyden naapurin rajasta on oltava vähintään 0,5 
metriä. 
 
Katua tai muuta yleistä aluetta vastassa oleva kiinteä aita on tehtävä 
kokonaan tontin tai rakennuspaikan puolelle. Pensasaita tulee istuttaa 
vähintään 0,5  metrin päähän rajasta omalle puolelle, jottei aita tarpeet-
tomasti leviä naapurin puolelle tai haittaa liikenneväylien kunnossapi-
toa. 
 

MRA 62 §, MRA 82 § 

 

11 § PIHAMAAN  RAKENTAMINEN 

Tontin rakentamisessa on noudatettava asemakaavaa mikäli raken-
nuspaikka sijoittuu asemakaava-alueelle.  
Rakennuspaikalle tulee olla tarkoituksenmukainen tieyhteys ja ra-
kennusten sekä pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua ympäris-
tön korkeusasemiin. 
Rakennuspaikalla syntyvät hulevedet on johdettava tontin omaan 
sadevesijärjestelmään ja ensisijaisesti vesi on imeytettävä omalla 
tontilla. 
Rakennuspaikan valaiseminen ei saa aiheuttaa haittaa ympäristölle. 
Rakennus on varustettava osoitenumerolla. 
Lisärakentamisen yhteydessä on olemassa olevalle pihamaalle jär-
jestettävä riittävät istutukset, tarpeelliset autopaikat ja huomioitava 
liikkumisesteisten liikkuminen. Pihamaan muutoksissa tulee ottaa 
huomioon tontin asukkaiden lisäksi rajanaapurit. 

 
ISTUTUKSET 
Puita istutettaessa on huomioitava puiden koko täysikasvuisena. Naapu-
rin puolelle ulottuvat juuret ja oksat on naapurilla oikeus poistaa ellei 
omistaja kohtuullisessa ajassa siihen kehotuksen saatuaan niitä poista     
( kehotus annettava todisteellisesti ). Sama koskee katualueelle ulottuvia 
oksia. 
 
KUIVATUSJÄRJESTELYT 
Mikäli tontin maaperä on sellainen, että imeyttäminen ei ole mahdollis-
ta, tulee sade- ja pintavedet johtaa yleiseen sadevesiviemäriin tai avo-
ojajärjestelmään.. Mikäli tontilla olemassa olevia vanhoja avo-ojia ha-
lutaan täyttää, on ensin syytä selvittää ojan täyttämisen vaikutukset sekä 
oman tontin, että naapuritonttien sade- ja pintavesien johtamiselle. Ka-
dulle johtavaan liittymään on rakennettava riittävän iso rumpuputki, 
putken halkaisija vähintään 300 mm. 
 
KORKEUSASEMA 
Uudisrakennuksen korkeusaseman tulee sopeutua ympäröiviin raken-
nuksiin ja olla riittävä perustuksen ja pihamaan kuivatuksen järjestämi-
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seen sekä kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen milloin 
sellainen on rakennettava. 
Pihamaan korkeussuhteita ei saa ilman rakennusvalvontaviranomaisen 
lupaa olennaisesti muuttaa sijainnin merkinnän yhteydessä annetusta.  
Rakennuksen 1. kerroksen alimman lattiakorkeuden tulee olla liikenne-
väylän tai ympäröivän maanpinnan yläpuolella vähintään 50 cm. 
Uudis- ja lisärakentamisen yhteydessä pihamaa tulee suunnitella ja to-
teuttaa niin, etteivät pinta- ja sadevedet pääse valumaan tontin rajan yli 
naapurin puolelle. 
 
VALAISTUS JA OSOITENUMERO 
Tontti ja rakennus on valaistava tarkoituksenmukaisesti eikä valaistus 
saa häikäistä alueella liikkuvia tai naapureita. 
Rakennukseen on asetettava kadulta tai muulta liikenneväylältä näky-
vään paikkaan osoitenumero. Osoitenumerointi on oltava toteutettuna 
viimeistään rakennuksen käyttöönottokatselmuksessa. Numeron korkeu-
den tulee olla vähintään 100 mm. Kulmatontille sijoittuvan rakennuksen 
osoitenumero on sijoitettava sen kadun puolelle, jota lähiosoitteena käy-
tetään. 
Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikenneväylään tai tontin si-
säiseen liikennealueeseen taikka sen välittömään läheisyyteen (enintään 
30 metrin etäisyydellä), osoitenumerointi tai sen osoittava ohjaus on si-
joitettava kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän. 
 
LIIKENNEJÄRJESTELYT 
Liittymässä katuun tai tiehen sekä rakennuspaikan sisäisissä järjestelyis-
sä on otettava huomioon liikenneturvallisuus. Liittymä on rakennettava 
viranomaisten antaminen ohjeiden mukaan. Hälytys- ja huoltoajoneuvo-
ja varten tarkoitetut kulkuyhteydet tulee säilyttää ajokelpoisina. 
 
 
MAANALAISET RAKENTEET 
Rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä käytössä olevat maanalaiset joh-
dot ja rakenteet on suunnittelun yhteydessä selvitettävä hakijan toimesta.  
Johtojen ja putkistojen rasitealueille rakentaminen on kielletty. 
 
LEIKKI JA OLESKELUALUEET, AUTOPAIKAT 
Piha-alueen suunnittelussa tulee lisäksi ottaa huomioon leikki- ja oleske-
lualueita, autopaikkoja sekä jätehuoltoa koskevat määräykset. 
 

MRL 135 §, MRL 136 §, MRL 155-157 §, MRL 161 §, MRL 165 §, 
 MRL 167 §, MRA 83-84 §, laki eräistä naapuruussuhteista 8 § 
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IV LUKU RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 
 

12 §  RAKENNUSPAIKAN VAATIMUKSET 

Rakennuspaikan on oltava sijainniltaan, muodoltaan, mittasuhteil-
taan ja maaperäolosuhteiltaan tarkoitukseensa sovelias. Rakennus-
paikka voi muodostua useammasta erillisestä kiinteistöstä, joiden 
tulee kuitenkin muodostaa tarkoituksenmukainen ja yhtenäinen ra-
kennuspaikka. Rakennuspaikkaa ei saa muodostaa alueelle, jossa on 
jatkuvaa liikenteestä tai muusta johtuvaa melua. Rakennuspaikan 
tulee olla hakijan hallinnassa kokonaisuudessaan. 
 
Rakennuspaikan on oltava pinta-alaltaan 
 
1) vähintään 2000 m2, mikäli alue on osoitettu asumiskäyttöön. 
2) vähintään 2000 m2 vesistön ranta-alueelle rakennuspaikkaa muo-
dostettaessa 
3) vähintään 5000 m2 mikäli alue on tarkoitettu muuhun kuin 
asuinkäyttöön 
 
Rakennettaessa usean hehtaarin suuruiselle tilalle, jossa rakennuspai-
kan kokoa ei erikseen ole määritelty, rakennuspaikan kooksi katsotaan 
tällöin enintään 4000 m²:n suuruinen määräala tilasta. 
 
 
Pinta-alarajoitusten estämättä voidaan tehdä olemassa olevaan asuin-
rakennuspaikkaan  liittyviä talousrakennuksia ja olemassa olevien ra-
kennusten muutos-, korjaus- ja vähäisiä laajennustöitä rakennusoikeu-
den ja etäisyysvaatimusten rajoissa. 
Mikäli rakennuspaikan hallinta perustuu vuokraamiseen, on vuokra-aika 
oltava vähintään 50 vuotta rakennusluvan myöntämiseksi pysyväksi tar-
koitettuun rakennukseen. 
 

MRL 116 § 
 

13 § RAKENTAMISEN MÄÄRÄ  

Rakennuspaikalle saa rakentaa yhden enintään kaksi asuntoa käsit-
tävän asuinrakennuksen. Lisäksi rakennuspaikalle saa rakentaa sen 
käyttötarkoitukseen liittyviä talousrakennuksia. 
 
Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enin-
tään 15 % rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin enintään 600 m², 
toiminnassa olevien maatilojen talouskeskusten osalta rakennusoi-
keutta ei rajoiteta. Maatalouskäytöstä poistettujen tilakeskusten ra-
kennusoikeutta voidaan lisätä, jos rakennuspaikan koko on vähin-
tään 1 hehtaarin suuruinen. Rakennusoikeuden lisäys on tällöin 
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enintään 10 % laskettuna jo rakennetusta yhteenlasketusta ker-
rosalasta. 
 
Vesistöön tai keinotekoisesti muodostettuun lampeen rajoittuvan 
lomarakennuksen rakennuspaikan rakennusoikeus on 160 m2.  
 
Muiden lomarakennusten rakennuspaikan rakennusoikeus on enin-
tään 15 % rakennuspaikan pinta-alasta kuitenkin enintään 300 m2.  

 
Vesistöön rajoittuvalle lomarakennuspaikalle saa rakentaa yhden yk-
siasuntoisen enintään 100 m2:n loma-asunnon, enintään 25 m2 :n sauna-
rakennuksen ja enintään 25 m2 :n vierasmajan. 
 
Rakennuspaikalle saa lisäksi rakentaa sen käyttötarkoitukseen liittyviä 
talousrakennuksia kokonaisrakennusoikeuteen sisältyen. Rakennusten 
lukumäärä voi olla ranta-alueelle sijoittuvalla lomarakennuksen raken-
nuspaikalla enintään 5 rakennusta tämän rakennusjärjestyksen vaati-
mukset täyttävää rakennuspaikkaa kohden. 
 
Mikäli rakennusoikeutta annetaan poikkeamisluvalla enemmän, ei ra-
kentamisen tehokkuus saa kuitenkaan ylittää 15 % rakennuspaikalle sal-
litusta enimmäiskerrosalasta. 
 
Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälässä on rakennusten tai asuntojen 
lukumäärästä määrätty, rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan 
rakentaa maatalouskäytössä olevan maatilan talouskeskuksen yhteyteen 
siihen sopeutuvia maatilamatkailua palvelevia rakennuksia. 
 

MRL 116 § 
 

 

V LUKU RANTARAKENTAMINEN 
 

14 §  UUDISRAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 

Rakennuksen kerrosluku lähempänä kuin 30 metrin etäisyydellä 
rantaviivasta saa olla enintään 1. Muutoin ranta-alueelle rakennet-
taessa kerrosluku saa olla enintään 1½. 
 
Rakennuspaikan rajoittuessa vesistöön, vesijättöön tai keinotekoi-
sesti muodostettuun lampeen, tulee keskivedenkorkeuden mukaisen 
rantaviivan pituuden olla vähintään 40 metriä. Rakennusten alim-
man rakentamiskorkeuden ( perustamistason ) tulee olla vähintään 
1,5 metriä keskiveden korkeuden yläpuolella. 
 
Muun kuin saunarakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden 
mukaisesta rantaviivasta tulee olla vähintään 20 metriä mikäli ei 
rakennuspaikan olosuhteista muuta johdu.  Saunarakennuksen, 
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jonka kerrosala on enintään 25 m2 ja kerrosluku enintään 1 saa ra-
kentaa vähintään 15 metrin etäisyydelle rantaviivasta. 
 
Mainitut etäisyydet mitataan karttatasossa. Rantaviivan pituus on keski-
veden korkeuden mukaisena mitattu rantaviiva silloisella rakentamishet-
kellä. 
 
Grillikatoksen tai muun rakennelman etäisyyden rantaviivasta tulee olla 
vähintään 10 metriä. 
 
Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää raken-
nusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. 
Rakennuspaikalla tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää 
ja vain harventaminen on sallittua. Puustoa ei saa kokonaan poistaa. 
 
Rakennus tulee sopeuttaa ranta-alueilla ympäristöön ja olemassa ole-
vaan rakennuskantaan niin, ettei maisemakuvaa rikota. Rakennuksen 
väritys tulee valita niin, ettei rakennus tarpeettomasti erotu ympäristös-
tään. Rakennuksen etäisyyden rantaviivasta ja sijainnin rakennuspaikal-
la tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuk-
sien mukaan säilyy. 

 

15 §  LAAJENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA 

Olemassa olevaa lomarakennusta voi laajentaa vähäisesti edellyttä-
en että rakennuksen muutoin voidaan katsoa täyttävän rakennus-
järjestyksen sille asettamat vaatimukset. Vähäistä suurempi laajen-
nus edellyttää kunnan poikkeamislupaa. 
 
Vähäisenä pidetään laajennusta, jonka jälkeen rakennuksen kerrosala 
on enintään 60 m2. 
Kunnan poikkeamisluvalla on mahdollista tehdä edellä mainittua suu-
rempi laajennus, laajennuksen pinta-ala saa olla enintään 100 m2. 
Edellä mainittua suurempi laajennus edellyttää Lounais-Suomen ympä-
ristökeskuksen poikkeamislupaa. 
 

MRL 171 § 
 

VI LUKU SUUNNITTELUTARVEALUEET 

16 §  SUUNNITTELUTARVEALUEET MRL 16 § NOJALLA  

Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:ssä säädetyn mukaisesti suunnit-
telutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyen on 
tarpeen tutkia, onko rakennuspaikan muodostaminen mahdollista 
ilman maankäytön tarkempaa suunnittelua ja onko syytä ryhtyä eri-
tyisiin toimenpiteisiin, kuten teiden vesijohdon tai viemärin raken-
tamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseksi.  
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Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaisia suunnittelutarvealuei-
ta ovat liitekartalla erikseen osoitetut alueet. 
 
Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös sellaiseen 
yksittäiseen rakentamiseen, joka kokonsa tai ympäristövaikutustensa 
vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. 
Säännöksiä sovelletaan myös rakennuspaikkoihin joille suunniteltujen 
rakennushankkeiden myötä muodostuu taaja-asutusta ( 200 metrin sä-
teellä suunnitellusta rakennuspaikasta on tai tulisi olemaan rakennus-
paikkoja vähintään 5 ). 
 
Rakennusluvan käsittely suunnittelutarvealueella edellyttää Laitilan ra-
kennus- ja  ympäristölautakunnan suunnittelutarveratkaisua. 
 

MRL 16 §, MRL137 § 
 

17 § SUUNNITTELUTARVEALUEET MRL 72 § NOJALLA 

Maankäyttö- ja rakennuslain 72 § säädetyn mukaisesti vesistön ran-
tavyöhyke on suunnittelutarvealuetta. Suunnittelutarvealuetta ovat 
myös sellaiset ranta-alueet joille on odotettavissa loma-asutuksen 
muodostumista. 
 
Suunnittelutarvetta edellyttävä rantavyöhyke on noin 100 -200 metriä 
leveä vyöhyke vesistön rantaviivasta mitattuna, ottaen huomioon maas-
tomuodot. Suunnittelutarvealuetta ranta-alueella ovat myös ranta-
asemakaavan lievealueella rakennetut rakennuspaikat rakennusten käyt-
tötarkoitusta muutettaessa. 
Ranta-alue voi ulottua leveydeltään 300 metriin saakka rannasta. 
 

MRL72 §, MRL137 § 
 

VII LUKU ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 
 

18 §  RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT  

Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä. Työmaata 
on hoidettava niin, ettei siitä aiheudu henkilö- tai omaisuusvahinko-
ja, liikenne- ja muita häiriöitä tai kohtuutonta muuta haittaa ympä-
ristölle. Työmaa on erotettava ympäristöstään tarkoituksenmukai-
sesti, tarvittaessa aitaamalla. 
 
Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat 
tulee suojata työmaa-aikana huolellisesti. Katualueella varastointi on 
kielletty, ellei varastoinnista ole sovittu asianomaisen kunnan liikenne-
väylistä vastaavan kanssa. 
Rakennuspaikalla olevaa puustoa ei saa kaataa ennen rakennusluvan 
myöntämistä  ilman maisematyölupaa tai sen tarveharkintaa. Rakennus-
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paikalle tyypillistä puustoa tulee jättää maisemallisista syistä riittävässä 
määrin kaatamatta.  
Ranta-alueelle rakennettaessa puustoa saa harventaa tulevan rakennuk-
sen ja rantaviivan välistä. Puustoa ei saa kokonaan poistaa. 
Työmaalla rakennusmateriaalit on säilytettävä suojattuina. Rakennus-
työn jälkeen työmaan huoltorakennukset ja työmaa-aidat yms. työmaa-
rakenteet on poistettava viipymättä ja työmaa-alue on siistittävä. Vahin-
goittunut katu- tai muu alue on saatettava viivytyksettä kuntoon. 
Rakennuttajan on selvitettävä rakennuspaikalla olevat maanalaiset ra-
kenteet. 
 
MRL 128 §, MRL 169 §, MRA 83 § 
 

19 § RAKENNUSPAIKAN VESIHUOLTO 

Asumista varten muodostettavalla rakennuspaikalla tulee olla riit-
tävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä. Vesihuoltolaitoksen toi-
minta-alueella kiinteistö on liitettävä yleiseen vesijohto- ja viemäri-
verkkoon. Rakennuksessa syntyvät jätevedet on vesihuoltolaitoksen 
toiminta-alueen ulkopuolella käsiteltävä siten, että valtioneuvoston 
asetuksen ( nro 542/2003) mukaiset vaatimukset täyttyvät. 

 
Ennen rakennushankkeeseen ryhtymistä on selvitettävä, onko kiinteistö 
liitettävissä kunnalliseen vesijohtoon tai onko käyttökelpoista  talousvet-
tä saatavissa rakennuspaikalle tehtävästä kaivosta. 
Rakennuksissa syntyvät jätevedet on johdettava kunnalliseen viemäri-
verkkoon mikäli rakennuspaikka sijoittuu tai tulee lähitulevaisuudessa 
sijoittumaan kunnallisen viemärilaitoksen toiminta-alueelle.  
Mikäli viemäriverkostoon liittyminen ei ole mahdollista, tulee kiinteistöl-
lä syntyvät jätevedet käsitellä kiinteistökohtaisessa jätevesien käsittely-
ratkaisussa. Jätevesijärjestelmissä tulee suosia useampien kiinteistöjen 
yhteisiä järjestelmiä, mikäli eri kiinteistöjen väliset etäisyydet sen koh-
tuudella sallivat. 
Jätevesijärjestelmää koskeva suunnitelma on jätettävä rakennuslupaha-
kemuksen liitteenä uudisrakentamisen ollessa kyseessä. Mikäli vanhaan 
rakennukseen rakennetaan jätevesien käsittelyjärjestelmä, on siitä tehtä-
vä toimenpideilmoitus, johon tulee liittää asetuksen mukainen suunni-
telma huolto-ohjeineen. 
Ranta-alueella tai vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella 
vesikäymälässä syntyvät jätevedet on johdettava riittävän isoon tiivii-
seen säiliöön, johdettava jätevedet käsiteltäväksi alueen ulkopuoliseen 
kiinteistökohtaiseen puhdistamoon tai johdettava alueella tiiviissä yksi-
kössä puhdistettu vesi alueen ulkopuolelle. 
Jäteveden maaperäkäsittely tulee rakentaa rakennuspaikan koko, muoto 
ja muut olosuhteet huomioon ottaen vähintään seuraavia etäisyyksiä 
noudattaen: 20 metriä rantaviivasta, 5 metriä naapurin rajasta ja 20-50 
metriä vedenhankintaan käytettävästä kaivosta maastosta ja maaperän 
laadusta riippuen. 
Vedenhankinnan kannalta tärkeillä pohjavesialueilla tulee jätevedet en-
sisijaisesti johtaa kunnalliseen viemäriverkostoon tai milloin se ei ole 
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mahdollista, tiiviiseen säiliöön. Muussa tapauksessa jätevedet tulee joh-
taa kokonaan pohjavesialueen ulkopuolelle. 
 

MRL 135 §, MRL 136 § 
 
 

20 § POHJAVESIALUEET 

 
Tärkeillä pohjavesialueilla öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaa-
rallisten aineiden säiliöt ja varastot on sijoitettava niin ettei niistä 
ole pohjaveden pilaantumisvaaraa. 
 
Öljy- ja polttoainesäiliöt sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt ja va-
rastot tulee sijoittaa maan päälle ja rakentaa 2-vaippaisena rakenteena 
tai varustaa sellaisella suoja-altaalla, joka estää suorat valumat maas-
toon säiliön rikkoutuessa tai muun vahingon yhteydessä. 
 

YSL 8 § 
 

21 § JÄTEHUOLLON JÄRJESTÄMINEN 

Kiinteistö on liitettävä järjestettyyn jätteenkuljetukseen ja raken-
tamisessa on varattava jätteiden säilytykseen riittävät tilat sopivalla 
paikalla. 
 
Rakennuslupahakemuksessa on osoitettava tontille rakennettaviin ra-
kennuksiin nähden riittävät tilat jätteiden keräämistä ja lajittelua sekä 
jätehuollon muuta järjestämistä varten. Jäteastian sijainnin tulee olla 
sellainen, että sen tyhjentäminen ei ole vaivalloista. 
Mikäli jätteiden keräysvälineet sijoitetaan tontin pihamaalle, niiden suo-
jaksi on rakennettava jätesuoja, -katos tai -aitaus. Suoja voi olla joko 
rakennettu tai istutettu.  
Mikäli jäteastia sijoitetaan ympäristöä häiritsemättömään paikkaan ton-
tilla, ei suojaa tarvita. Jäteaitaus ja kompostit on sijoitettava kiinteistön 
rajasta vähintään 1,0 metrin etäisyydelle ja etäälle talousvesikaivosta. 
 

Jätehuoltolaki 171§ 
 

22 § TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN 

 
Tapahtumien järjestämistä varten voidaan taajama-alueella  pystyt-
tää yleisötelttoja ja muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia ja ra-
kennelmia ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa niin, että ne 
voivat olla pystytettyinä paikallaan ja käytössä enintään kaksi viik-
koa.  
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Tapahtumien järjestämisellä on aina oltava maanomistajan tai -haltijan 
lupa ja muut mahdollisesti tarvittavat luvat. 
Tapahtumia järjestettäessä on huolehdittava riittävistä jätehuolto- ja 
käymäläjärjestelyistä, häiritsevän melun ehkäisystä ja paikan siistimi-
sestä tapahtuman aikana ja sen jälkeen.  
Erityisen häiritsevää melua aiheuttavista, tilapäisistä tapahtumista ja 
toimista on tehtävä ilmoitus Laitilan rakennus- ja  ympäristölautakun-
nalle. 
Tapahtumassa harjoitettavasta tilapäisestä elintarvikkeiden jakelusta on 
ilmoitettava terveystarkastajalle 
 

YSL 19 §, YSL 60 §, Laki kokoontumisalueista 530/1999, TesL 37 § 
 

23 §   VÄHÄINEN POIKKEAMINEN, RAKENNUSJÄRJESTYKSEN MÄÄRÄYK-
  SISTÄ POIKKEAMINEN 

Poikkeaminen annetuista säännöksistä voidaan ratkaista MRL 175§ 
nojalla rakennusluvan yhteydessä milloin poikkeaminen voidaan 
katsoa vähäiseksi eikä asemakaavalle asetettuja tavoitteita vaaran-
neta hanketta kokonaisuutena tarkastellen. 
 
Poikkeamisen rakennusjärjestyksen määräyksistä hyväksyy raken-
nus- ja ympäristölautakunta. Päätösvallan mahdollisen siirtämisen 
rakennustarkastajalle hyväksyy rakennus- ja ympäristölautakunta. 
 
Asemakaavan mukaisesta rakennusalasta poikkeaminen katsotaan vä-
häiseksi, mikäli ylitys on enintään puolet tai mikäli asemakaavaa täy-
dentävät rakentamistapaohjeet niin edellyttävät. 
Asemakaavassa osoitetusta kerrosluvusta poikkeaminen katsotaan vä-
häiseksi, mikäli ullakolle tai kellariin asuinkerroksen pinta-alan perus-
teella annetusta rakennusoikeudesta poiketaan siten, että käytetään seu-
raavaksi suurempaa suhdelukua (esim. 1½ asemesta 1 2/3). 
Vähäistä poikkeaminen voi olla myös silloin kun perustellusta syystä 
poiketaan asemakaavamääräyksissä annetuista rakennuksen ulkomuotoa 
koskevista määräyksistä (esim. kattokaltevuus). 
Vähäisen poikkeamisen edellytyksenä on naapurin kuuleminen poikkea-
misen yhteydessä. 
 
Jos poiketaan tässä rakennusjärjestyksessä mainituista rakennuspaikan 
vähimmäiskokoa, rakentamisen määrää tai etäisyyksiä koskevista mää-
räyksistä rannoilla, lupa voidaan myöntää, mikäli rakentaminen ei vai-
keuta kaavoitusta. Ennen asian ratkaisemista on hankittava kaupungin-
hallituksen tai, jos lausunnon antaminen on annettu muun viranomaisen 
tehtäväksi, tämän lausunto. 
 

MRL 171 §, MRL 172 §, MRL 175 § 
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24 §  HYVÄ RAKENTAMISTAPA 

Rakennuspaikka on valittava niin, ettei rakentaminen aiheuta koh-
tuuttomia kustannuksia. 
Rakennus tulee sijoittaa tontille ottaen huomioon luonnonolosuh-
teet, ilmansuunnat, tieyhteydet ja tekninen huolto 
Rakentaminen on suoritettava käyttäen hyväksyttyjä uusia tai hy-
väkuntoisia materiaaleja. 
Rakentamisessa tulee käyttää ammattitaitoisia osapuolia. 
Rakentamiselle ja siihen liittyville prosesseille tulee varata riittävästi 
aikaa ja henkilö- sekä taloudellisia resursseja. 

 

VIII LUKU   RAKENNUSJÄRJESTYKSEN NOUDATTAMINEN  
 

25 §  RAKENNUSJÄRJESTYKSEN NOUDATTAMINEN  

Tämän rakennusjärjestyksen määräysten noudattamista valvoo Lai-
tilan rakennus- ja ympäristölautakunta ja lautakunnan alaiset vi-
ranhaltijat. 
Luvan myöntävä viranomainen voi poiketa tämän rakennusjärjes-
tyksen määräyksistä silloin kun voidaan katsoa, ettei poikkeaminen 
johda rakennusjärjestyksen tavoitteiden olennaiseen syrjäyttämi-
seen, eikä naapurin asema poikkeamisen myötä vaarannu.  
Rakennusjärjestyksen säännösten rikkomisesta on voimassa mitä 
maankäyttö- ja rakennuslaki määrää. 
 

MRL 182 §– 186 § 
 
 

26 § RAKENNUSJÄRJESTYKSEN VOIMAANTULO JA MUUTTAMINEN 

 
Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Laitilan kaupungin helmi-
kuun 4 päivänä 2002 hyväksytty rakennusjärjestys. 
Laitilan rakennus- ja ympäristölautakunta voi tehdä rakennusjär-
jestyksen määräyksiin liittyviin ohjetekstiin muutoksia milloin siitä 
ei johdu määräyksen tavoitteen muuttuminen. 

 
Tämä rakennusjärjestys on hyväksytty Laitilan kaupunginvaltuus-
tossa kesäkuun 8 päivänä 2009 ja se tulee voimaan elokuun 1 päivä-
nä 2009. 
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