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LUKU1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 

1.1 § Soveltamisala 

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) 
säännösten sekä muiden maankäyttöä ja rakentamista koskevien säännösten 
lisäksi Sauvon kunnassa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen 
määräyksiä, jos asemakaavassa, oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa tai Suomen 
rakentamismääräyskokoelmassa ei asiasta ole toisin määrätty. 
Rakennusjärjestys osoittaa kunnan yleiset tavoitteet ja vaatimukset 
rakentamiselle ja antaa muita säännöksiä täydentävää tietoa rakentajille ja 
suunnittelijoille. Joissakin hankkeissa on tarpeen soveltaa rakennusjärjestyksen 
kanssa rinnan muun lainsäädännön antaman valtuutuksen kautta laadittuja 
kunnallisia määräyksiä, kuten esimerkiksi ympäristönsuojelumääräyksiä ja 
jätehuoltomääräyksiä. 

1.2 § Rakennusvalvontaviranomainen 

Sauvon kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen- ja 
ympäristölautakunta, jonka alaisena toimii tekninen toimisto. Päätösvallan 
siirtämisestä määrätään hallintosäännössä. 

 
2 LUKU RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUS JA 
ILMOITUSMENETTELY 

2.1 § Rakennuslupa (MRL 125 §)  

Rakennuslupa tarvitaan 

• uudisrakennuksen rakentaminen 
• sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen 

rakentamiseen, laajennukseen tai sen kerrosalan lisäämiseen 
• korjaus- ja muutostyöhön, jolla voi olla vaikutusta käyttäjien 

turvallisuuteen tai terveellisyyteen tai joka lisää rakennuksen käyttöikää 
uutta vastaavaksi 

• rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen 
• asuintilan rakentamiseen entiseen ullakkoon, autotalliin tms. tilaan 



 

• kattilahuoneen tai siihen verrattavaan rakentamiseen 
• tulisijallisen talousrakennuksen rakentamiseen 
• yöpymiseen tarkoitetun tilan, esim. vierasmajan rakentamiseen. 

2.2 § Toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus 

Seuraavissa kohdissa esitetyt toimenpiteet käsitellään toimenpidelupana tai - 
ilmoituksena vain, mikäli kyseessä on rakennelma. Rakennelmia ovat 
esimerkiksi katos, vaja, kasvihuone, maakellari, huvimaja, grillikatos, 
kylpytynnyri, leikkimökki, kattamaton terassi, patio, pergola, kuivakäymälä, 
jätevesijärjestelmä, jätesuoja. Rakennelmia eivät ole autosuojina, saunoina tai 
vierasmajoina käytettävät tilat, jotka edellyttävät lupamenettelyä. 

Rakennelman tulee kohdistua olevaan rakennuspaikkaan ja niitä voi olla 
enintään kolme. Maankäyttö- ja rakennuslain 126 ja 129 §:n ja asetuksen 61 §:n 
nojalla määrätään toimenpideluvan hakemisesta tai ilmoitusmenettelyn 
soveltamisesta, mikäli toimenpide ei perustu oikeusvaikutteiseen kaavaan, 
seuraavasti: 

1) Asemakaavan ulkopuoliset alueet, lukuun ottamatta rantaosayleiskaavaa 
2) Asemakaavoitetut alueet 
3) Rantaosayleiskaava 

 
1. R= Rakennuslupa 
2. TL= Toimenpidelupa 
3. I= Ilmoitus 

 1 2 3 

1 RAKENNELMA JA RAKENNUS    

Katos: 

- Katokset < 30m² 
- Rakennettaessa kiinni olemassa olevaan rakennukseen voi 

rakentaminen olla lisärakentamista/laajennus tai julkisivumuutos 
- < 30m² suuruinen autokatos ei kuluta rakennusoikeutta 

 

I 

 

 

 

 

TL 

 

 

 

 

TL 

 

 

 

Talousrakennus, ilman tulisijaa 7-15 m²: 

- esim. vaja, varasto, grillikota, huvimaja, grillikatos, kioski, maakellari, 
ym. vastaavanlainen rakennus/rakennelma 

 

 

I 

 

 

TL 

 

 

I 



 

Talousrakennus 15-40 m²: 

- esim. vaja, varasto, grillikota, huvimaja, grillikatos, kioski, maakellari, 
ym. vastaavanlainen rakennus/rakennelma 

 

 

TL 

 

 

R 

 

 

TL 

Jätesuoja > 7 m² < 30m² I TL TL 

Ulkokuivakäymälä, huussi I TL I 

    

Kasvihuone, pergola tai muu vastaava rakennelma 15-100 m². Tätä 
suuremmat tarvitsevat rakennusluvan  

 

TL 

 

TL 

 

TL 

Kevytrakenteinen kasvutunneli, kausihuone tai vastaava  TL  TL 

Kylpytynnyri, uima-allas yli 15 m² ynnä muut vastaavat rakennelmat I TL I 

 

2 YLEISÖRAKENNELMA 

Esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentaminen (pysyvä tai yli 1 
kk) 

I TL TL 

Urheilu- tai kokoontumispaikan rakentaminen (esim. minigolf- tai 
motocrossrata, ratsastuskenttä) 

 

TL 

 

TL 

 

TL 

Asuntovaunualueen tai vastaavan alueen perustaminen (muu kuin 
ulkoilulaissa 606/1973 tarkoitettu) 

 

TL 

 

TL 

 

TL 

Yleisöteltan, katsomon tai vastaavan perustaminen tai rakentaminen  

(tarkoitettu yli 1 kk ajan paikallaan olevaksi) 

 

TL 

 

TL 

 
TL 

 

3 LIIKUTELTAVA LAITE 

Asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista 
käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn 

 

TL 

 

TL 

 

TL 

 

4 ERILLISLAITE 

Maston tai erillisen piipun rakentaminen yli 10 m. Yli 24 m korkea masto tai 
muu vastaava vaatii rakennusluvan. Suunnittelutarveratkaisun tarve 
harkitaan tapauskohtaisesti. 

 

 

TL 

 

 

TL 

 

 

TL 



 

Varastointisäiliö yli 6 m³, alle 60 m³ TL TL TL 

Antennin, tuulivoimalan, valaisinpylvään tai vastaavan rakentaminen < 10 
m rakentamista varten ei tarvita lupaa. 

Yli 10 m korkea tuulivoimala tai muu vastaava vaatii rakennusluvan. 
Suunnittelutarveratkaisun tarve harkitaan erikseen. 

Tuulivoimalan rakentaminen pientaloalueella ei ole sallittua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meluaidan, meluvallin tai muun vastaavan rakentaminen TL TL TL 

Puistomuuntamon tai muun vastaavan teknisen laitteen rakentaminen TL TL TL 

Muistomerkin tai muun vastaavan pystyttäminen I I I 

 

5 VESIRAJALAITE 

Laituri, yli 15 m tai yli 30 m² yksityiseen käyttöön TL TL TL 

Silta TL TL TL 

Vesirajaa muuttava tai siihen olennaisesti vaikuttava rakennelma yli  

15 m pitkä tai yli 30 m³ 

 

TL 

 

TL 

 

TL 

Luonnollisen rantaviivan muuttaminen rakentamalla tai maan pinnasta yli 
0,5 m korkeudelle rantaterassin rakentaminen tai koko yli 30 m³ 

 

TL 

 

TL 

 

TL 

 

6 SÄILYTYS- TAI VARASTOINTIALUE 

Erillinen suurehko varastointi- tai pysäköintialueen taikka tällaiseen 
alueeseen verrattavan alueen järjestäminen tai rakentaminen, yli 500 m² 

 

TL 

 

TL 

 

TL 

Jätteiden keräilypiste (yhteinen usean asunnon kanssa) I TL I 

    

7 JULKISIVUTOIMENPIDE 

Olennainen rakennuksen julkisivun muuttaminen (ei lisää kerrosalaa), 
esim. kattomuodon tai ikkunajaon muuttaminen, parvekkeen tai terassin 
lasittaminen, uuden terassin, parvekkeen tai portaiden rakentaminen. 
Kattamaton terassi, kun se on yli 0,5 m korkeudella maasta ja yli 30 m². 

 

 

 

TL 

 

 

 

TL 

 

 

 

TL 

Ulkoverhouksen muuttaminen, tekninen laite esim. aurinkopaneeli yli 10 
m² 

I TL I 



 

Rakennuksen värityksen vaihtaminen I I I 

Muun kuin maantielain 52 §:ssä säädetyn rakennelman, tekstin tai kuvan 
asettaminen ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa tarkoituksessa 
taikka ikkunaa peittävän mainoksen pysyvä tai pitkäaikainen asettaminen 
(mainostoimenpide) 

TL TL TL 

 

8 AITAAMINEN 

Tonttien välisen kevytrakenteisen aidan rakentaminen, kun aita 
perusmuureineen on yli 1,5 m korkea. Aita on kokonaan rakennettava 
oman tontin puolelle, mikäli naapuritontin omistajan tai haltijan kanssa ei 
muuta sovita.   

(ks. myös kohta 3.3) 

- TL - 

9 HUONEISTOJÄRJESTELY 

Huoneiston yhdistäminen tai jakaminen TL TL TL 

Yksittäisten kantavien rakenteiden muuttaminen TL TL TL 

Tulisijan tai hormin rakentaminen TL TL TL 

Ilmastoinnin tai vesi- ja viemärijärjestelmän rakentaminen tai uusiminen TL TL TL 

 

10 MAALÄMPÖ 

Energiakaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen. 
Pohjavesialueella lämpökaivojen poraaminen on kielletty. 

Rakennettaessa lämmönkeruuputkisto vesistöön tarvitaan myös ilmoitus 
ELY-keskukseen ja mahdollisesti vesilain mukainen lupa. 

TL TL TL 

 

11 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ 

Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentaminen tai muuttaminen TL TL TL 

 

Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupa- tai 
ilmoitusmenettelyä, on kuitenkin rakennettava säädösten ja määräysten 
mukaiselle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden on 
sopeuduttava ympäristöön eikä niistä saa aiheutua naapurille kohtuutonta 
haittaa eivätkä ne saa vaikeuttaa pelastustoimintaa kiinteistöllä. 

Rakennuksen etäisyys naapuritontin rajasta 



 

Rakennuksen vähimmäisetäisyydet naapurin rajasta 

asemakaavoittamaton alue, vähintään 5 m 

asemakaava-alueella kaavamääräysten mukaan 

teollisuusrakennuksen etäisyys 

vähintään puolet rakennuksen korkeudesta 

asemakaava-alueella kaavamääräysten mukaan 

Etäisyyksistä poikkeaminen edellyttää naapurin kirjallista suostumusta ja 
rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää. Lähelle rajaa rakennettaessa 
estettävä lumien putoaminen ja kattovesien valuminen naapuritontin puolelle. 

 

Menettelytapamääräyksiä / Ilmoitusmenettelyn käyttäminen 

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. Ilmoituksenvaraisen pinta-ala tarkoittaa 
kokonaisalaa. 

2.3 § Rakentaminen ilman rakennus- tai toimenpidelupaa 

Yleensä rakentaminen vaatii aina luvan. Seuraavassa on esitetty ne 
toimenpiteet, jotka voidaan suorittaa ilman rakennus- tai toimenpidelupaa tai 
ilman ilmoitusmenettelyä.  

Mainosbanderollin vetäminen katu- tai tiealueen yläpuolelle, mikäli kunta on 
luovuttanut alueen hallinnan ko. käyttöön korkeintaan yhden kuukauden ajaksi. 

Yleisiä tarpeita palvelevan opasteen pystyttäminen viranomaisen toimesta tai 
tämä luvalla. 



 

Tien tai kadun rakentamiseen kuuluvan sillan, meluesteen tai muun 
rakennelman rakentaminen, mikäli toimenpide perustuu kunnan hyväksymään 
katu- tai tiesuunnitelmaan tai hyväksyttyyn yleisten alueiden suunnitelmaan. 

Kompostorin tekeminen ja sijoittaminen rakennuspaikalle ei vaadi erillistä 
lupaa. Kompostorit eivät saa aiheuttaa haittaa ympäristölle ja etäisyys naapurin 
rajalle oltava vähintään 5m. 

Kiinteistön omistaja tai haltija on aina vastuussa lupien hakemisesta ja niiden 
ajantasaisuudesta. Luvan arvioimiseksi kannattaa aina ottaa yhteyttä kunnan 
rakennusvalvontaan. Rakennelmat, rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä 
lupa- tai ilmoitusmenettelyä, on kuitenkin sopeutettava ympäristöön, eikä niistä 
saa aiheutua naapurille kohtuutonta haittaa. 

Edellä mainittu lupaa tai ilmoitusta edellyttämätön rakennelma voidaan 
kuitenkin määrätä purettavaksi, mikäli se on haitaksi liikenteelle, ei sopeudu 
ympäristöön tai ei täytä terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan tai ulkonäöltään 
kohtuullisia vaatimuksia. 

 

LUKU 3 RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA 
YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN 

3.1 § Rakentamisen sopeutuminen ympäristöön 

Maisema ja luonnonympäristö 

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. 
Rakennuksen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevaan ympäristöön. 
Suunnittelussa on otettava huomioon katusuunnitelman mukaiset 
katukorkeudet. Lupapiirustuksissa tulee riittävällä tarkkuudella ilmetä 



 

rakennuspaikan ja ympäröivän alueen olemassa olevat ja suunnitellut 
korkeudet (mm. maanpinnan-, sokkeli- ja katukorkeudet). 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. 

3.2 § Ympäristön hoito ja valvonta 

Ympäristön hoito 

Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja 
siistissä kunnossa (MRL 167 § 1 mom). 10 Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien 
ulkovarastojen, kompostointi- tai jätesäiliöiden tai -katosten ympärille on 
tarvittaessa istutettava näkösuoja tai rakennettava aita. Rakennusta ja sen 
ympäristöä sekä yleisiä alueita tulee hoitaa ja pitää asianmukaisessa kunnossa. 
Kiinteistön tai alueen haltijalla on velvollisuus huolehtia hallitsemansa alueen 
asiallisesta kunnosta. Rakennus ympäristöineen ei saa alentaa omaa tai 
ympäristönsä kulttuurista tai kaupallista arvoa. Terveellisyyden, turvallisuuden ja 
viihtyisyyden vuoksi ympäristö on pidettävä siistinä ja rakennukset 
rakennusluvan mukaisessa kunnossa. 

Ympäristön valvonta 

Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennettua ympäristöä ja julkisia 
alueita suorittamalla tarkastuksia ja katselmuksia. Havaituista 
puutteellisuuksista annetaan kunnossapitovelvolliselle korjauskehotus sekä 
määräaika, johon mennessä korjaukset on suoritettava. Mikäli laiminlyöntejä ei 
määräajassa korjata, rakennusvalvontaviranomaisella on oikeus ryhtyä 
maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:ssä säädettyihin keinoihin. 

3.3 § Aitaaminen ja istutukset 

Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua 
ympäristöön. Aidan luvanvaraisuudesta säädetään 2 §:ssä. Katua tai muuta 
yleistä aluetta vastassa oleva kiinteä aita on tehtävä kokonaan tontin tai 
rakennuspaikan puolelle. Aita on tehtävä niin, ettei siitä aiheudu haittaa 
liikenteelle eikä tienpidolle. Aidan, joka ei ole naapuritontin tai -rakennuspaikan 
rajalla tekee ja pitää kunnossa tontin tai rakennuspaikan haltija. Aidasta ei saa 
aiheutua haittaa tai vaaraa naapureille. Puita ei saa istuttaa teknisten 
verkostojen päälle. Tontille tai rakennuspaikalle rakennettava aita, ellei sitä 



 

sijoiteta rajalle, tulee sijoittaa siten, että se on piha-alueiden järjestelyjen 
kannalta tarkoituksenmukainen ja huollettavissa. Aita voidaan rakentaa kahden 
rakennuspaikan rajan päälle, jos naapurin kanssa sovitaan yhteisestä aidasta. 

Tonttien tai rakennuspaikkojen välisen aidan tekemiseen ja 
kunnossapitämiseen ovat kummankin tontin tai rakennuspaikan haltijat 
velvolliset osallistumaan puoleksi kumpikin, jollei velvollisuuden muunlaiseen 
jakamiseen ole erityistä syytä. Mikäli asiasta ei sovita, siitä päättää 
rakennusvalvontaviranomainen. Istutettavat puut ja pensaat tulee sijoittaa 
siten, etteivät ne ja niiden hoitaminen täysikasvuisenakaan häiritse 
kohtuuttomasti naapuria. Istutettavan aidan oksiston ja juuriston on 
täysikasvuisenakin pysyttävä omalla puolella, ellei naapurin kanssa muuta 
sovita. 

3.4 § Piha-alue / Pihamaa 

Rakennuspaikan kuivana pito 

Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittävään syvyyteen. Sade- ja sulamisvesien 
haitaton johtaminen on järjestettävä. Pinta- ja kuivatusvesiä ei saa johtaa 
jätevesiviemäriin. Pihamaan korkeusasema Pihamaan korkeusaseman tulee 
sopeutua ympäristön korkeusasemiin. Uudis- ja lisärakentamisen yhteydessä 
pihamaa tulee suunnitella ja toteuttaa niin, ettei rakentamisella lisätä pinta- ja 
sadevesien valumista tontin rajan yli naapurin puolelle Liikennejärjestelyt 
Liittymässä katuun tai tiehen sekä rakennuspaikan sisäisissä järjestelyissä on 
otettava huomioon liikenneturvallisuus. Maanalaiset johdot ja rakenteet 
Rakennuspaikalla ja sen läheisyydessä käytössä olevat maanalaiset johdot ja 
rakenteet on suunnittelun yhteydessä selvitettävä. 

3.5 § Osoitemerkintä ja valaistus 

Rakennuksen osoitemerkinnän on oltava valmis viimeistään 
käyttöönottokatselmuksessa. Osoitemerkintä sijoitetaan näkyvälle paikalle 
rakennuksen julkisivuun tai kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän. 
Kulmatalon osoitenumeroinnin on oltava näkyvä. Kulmatalon osoitenumerointi 
on kiinnitettävä kummankin kadun tai liikenneväylän puolelle. Asemakaava-
alueella osoitenumerot ja -kirjaimet on valaistava. Tontin ja rakennuksen 
valaistus on järjestettävä niin, että valaistus soveltuu ympäristöön eikä häikäise 
häiritsevästi naapureita tai alueella liikkuvia. Valaistus on sovitettava siten, että 
se lisää alueiden turvallisuutta. 



 

LUKU 4 RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN 
ULKOPUOLELLA 

4.1 § Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset 

Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maasto-olosuhteiltaan ja 
maaperältään tarkoitukseen sovelias sekä pinta-alaltaan rakentamiseen riittävä. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä etukäteen rakennuspaikan 
soveltuvuuteen ja luontoarvoihin liittyvät ennakkotiedot. Selvitykset on 
tarvittaessa esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennuspaikan 
muodostamisen mahdollisuus ratkaistaan tapauskohtaisesti hakemuksesta 
(suunnittelutarve-, poikkeamis- ja/tai rakennuslupapäätös). 

Uuden rakennuspaikan edellytykset: 

vähimmäispinta-ala on 5000 m² ellei yleiskaavassa toisin määrätty 

rakennuspaikalle tulee johtaa hälytys- ja huoltoajoneuvojen kulun 
mahdollistava tieyhteys 

Rakennuspaikan pinta-alan vähimmäisvaatimus ei koske uudelleen 
rakentamista, peruskorjausta eikä vähäistä lisärakentamista, jos rakennuspaikka 
pysyy samana ja rakennusluvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa. 

Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta alueella, jolla on voimassa 
rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. 

4.2 § Suunnittelutarve 

Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettujen 
suunnittelutarvealueiden lisäksi sekä 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen 
suunnittelutarvealueiden lisäksi sekä 16 §:n 3 momentin mukaisesti 
suunnittelutarpeen arviointi on suoritettava erityisesti asemakaavoitettujen 
(Sauvon keskusta, Foudila, Osmalahti ja Rantola) sekä Lautkankareen alueiden 
välittömään läheisyyteen suunnitellulle rakentamiselle, ellei 
oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa ole erityisesti määrätty kaavan tai sen osan 
käyttämistä rakennusluvan ratkaisemisen perusteena. 

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien 
tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten 
teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden 
järjestämiseen. Suunnittelutarvealuetta koskevia säännöksiä sovelletaan myös 



 

sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi 
edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Rakennettaessa 
suunnittelutarvealueelle on rakennushankkeesta hankittava viranomaisen 
suunnittelutarveratkaisu, jonka jälkeen voi hakea rakennuslupaa. 

4.3 § Rakentamisen määrä 

Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen ja enintään 
kaksikerroksisen asuinrakennuksen. Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu 
kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Sen estämättä, 
mitä edellä tässä pykälässä on rakennusten tai asuntojen lukumäärästä 
määrätty, rakennusvalvontaviranomainen voi antaa luvan rakentaa 
maatalouskäytössä olevan maatilan tilakeskuksen yhteyteen siihen sopeutuvia 
maatilamatkailua palvelevia rakennuksia. Maatilan alueelle voidaan sijoittaa 
myös muita maataloutta palvelevia rakennuksia. 

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. 

4.4 § Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseen asumiseen 
tarkoitetuksi asuinrakennukseksi 

Maankäytön suunnittelua ohjataan ensisijaisesti yleis- ja asemakaavoin. 
Rakennusjärjestyksen määräyksin ei voida muodostaa vakituisia 
rakennuspaikkoja alueilla, joissa yleiskaava ei sitä mahdollista. Rakennuspaikan 
soveltuminen pysyvään asumiseen ratkaistaan suunnittelutarve- ja/tai 
poikkeamismenettelyssä, ellei asiaa ole ratkaistu yleiskaavassa. 
Rakennuslupamenettelyssä ratkaistaan, soveltuuko rakennus 
ominaisuuksiltaan pysyvään asumiseen. Loma-asumisesta vakituiseen 
asumiseen muutettavan rakennuspaikan tulee sijaita hälytys- ja 
huoltoajoneuvoilla ympärivuotisesti ajettavan tien varrella tai pitää olla 
mahdollisuus sellaisen tieyhteyden järjestämiseen. 

4.5 § Maatalousrakentaminen 

Maatalouteen sekä pienimuotoiseen muuhun eläinten pitoon liittyvän 
rakentamisen osalta noudatetaan lisäksi seuraavia määräyksiä: 



 

Uutta eläinsuojaa ja eläinten jaloittelutarhoja ei saa rakentaa 50 metriä 
lähemmäksi naapurin rajaa, mikäli naapurikiinteistöllä on rajan tuntumassa 
asuinrakennus, oleskelupiha tai vastaava. 

Rakennuspaikan, jolla pidetään hevosia tai muita eläimiä, tulee olla 
tarkoitettuun toimintaan riittävän suuri. 

Rakennuspaikalla tulee voida osoittaa riittävät ulkotarhat ja/tai laitumet 

4.6 § Hevostallit ja -aitaukset 

Hevostallille ja siihen liittyville rakenteille on haettava rakennuslupa. 

Hevostallin 1-3 hevoselle saa rakentaa vähintään 1-2 hehtaarin suuruiselle 
rakennuspaikalle riippuen maiseman rakenteesta. Sitä suuremmalle 
hevosmäärälle rakennuspaikan vaatima vähimmäiskoko arvioidaan 
tapauskohtaisesti. Taajaan asutuilla alueilla hevostalli, maneesi, ulkotarha ja 
lantala tulee sijoittaa vähintään 50 metrin etäisyydelle naapurin rajasta, mikäli 
naapurikiinteistöön sijoittuu asumista, loma-asumista tai julkisia ja yksityisiä 
palveluja. Etäisyys rajaan voi olla tätä pienempi, mikäli naapuri on antanut 
suostumuksen tähän. Ratsastuskenttä on sijoitettava vähintään 20 metrin 
etäisyydelle naapurin rajasta ja laitumen vastaava etäisyys on vähintään 10 
metriä. Myös nämä etäisyydet voivat olla pienempiä, mikäli rajanaapuri on 
antanut suostumuksensa tähän. 

LUKU 5 RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE 

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten 
korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Alin suositeltava 
rakentamiskorkeus Sauvossa merenrannalla on +2,40 m N 2000 järjestelmässä. 
Lisäksi alimmissa rakentamiskorkeuksissa on huomioitava rakennuspaikka- ja 
rakennustyyppikohtaiset olosuhdelisät, kuten aaltoiluvarat. Sisävesien rannoilla 
lähtökorkeus alimmaksi suositeltavaksi rakentamiskorkeudeksi on kerran 100 
vuodessa toistuva tulva, johon lisätään rakennustyypistä ja vesistön 
ominaispiirteistä johtuva harkinnanvarainen lisäkorkeus. Rakennuspaikalla 
tulee rantavyöhykkeen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain harventaminen on 
sallittua. 

Rakennuspaikan vähimmäiskoon tulee olla 3000 m² ja rakennuspaikalla tulee 
olla rantaviivaa vähintään 50 m. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu 
kerrosala saa olla enintään 175 m², josta loma-asunto saa olla enintään 120 m², 
saunarakennus enintään 25 m² ja kevytrakenteinen kylmä varastorakennus 



 

enintään 30 m². Lomaasunnon rakennusoikeudesta saa käyttää enintään 25 m² 
erilliseen vierasmajaan, joka on sijoitettava loma-asunnon pihapiiriin. Loma-
asunto, vierasmaja ja talousrakennus on sijoitettava vähintään 25 m ja sauna 
vähintään 15 m päähän rantaviivasta. Rakennusten on muodoltaan, 
väritykseltään ja materiaaleiltaan sopeuduttava ympäristöön ja 
rantamaisemaan. 

15 LUKU 6 VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA 
POHJAVESIALUEILLA RAKENTAMINEN 

Asuinkäyttöön tarkoitetulla rakennuksella tulee olla riittävästi laadultaan 
soveltuvaa vettä. Talousjätevesien käsittelyssä vesihuoltolaitoksen 
viemäriverkostoon liittymättömillä kiinteistöllä on noudatettava: 
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten 
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (157/2017). Lisäksi saostuskaivojen, 
umpisäiliöiden tai muiden vastaavien jätevesisäiliöiden tyhjennyksessä ja 
lietteen toimituksessa jatkokäsittelyyn on noudatettava Sauvon kunnassa 
voimassa olevia jätehuoltomääräyksiä. Viemäriin johdettavien aineiden osalta 
on noudatettava vesi- ja viemärilaitoksen ohjeita. Pohjavesialueilla on 
pääsääntöisesti talousjätevesien imeyttäminen maaperään kielletty. 
Kiinteistöllä puhdistelut jätevedet on johdettava pohjavesialueen ulkopuolelle. 
Suojaetäisyys pohjavesialueesta ratkaistaan tapauskohtaisesti huomioon ottaen 
jäteveden määrä, maaston kaltevuus ja maaperän laatu. Sauvossa on kaksi 
pohjavesialuetta, Nummenpää ja Mäntykankare (liitekartta). Jos kiinteistöllä 
sijaitsee vapaa-ajan tai vakituiseen asumiseen tarkoitettu asuinrakennus 
enintään 100 m päässä vesistöstä tai merestä tai pohjavesialueella, on 
järjestelmä kunnostettava vaatimusten mukaiseksi. Kiinteistön sijaitessa näiden 
alueiden ulkopuolella, on järjestelmä uusittava puhdistusvaatimukset 
täyttäväksi, kun kiinteistöllä tehdään vesijärjestelmiä tai muuta suurempaa 
luvanvaraista remonttia tai tietynlaisia korjaus- tai muutostöitä. 

Uuden jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai vanhan jätevesijärjestelmän 
uusimiseen tulee hakea toimenpidelupa ja liittää siihen suunnitelma. 
Tarvittaessa on pyydettävä naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset 
käsiteltyjen jätevesien johtamiselle. Jäteveden käsittelyjärjestelmä tulee tehdä 
ja asentaa huolellisesti ja esittää rakennusvalvontaviranomaisen 
tarkastettavaksi käyttöönottotarkastuksen yhteydessä. Pohjavesialueilla 
tapahtuvassa rakentamisessa tulee varmistua, etteivät pohjaveden 
korkeusasema eikä laatu pysyvästi muutu ja pohjaveden tila voidaan turvata 



 

myös rakennuksen käytön aikana. Rakennuslupahakemukseen on tarvittaessa 
liitettävä selvitys rakentamisen vaikutuksista pohjaveden laatuun ja 
pohjavesipinnan tasoon sekä pohjaveden tarkkailuohjelma. Maan kaivussa 
pohjaveden ylimmän luonnollisen pinnan ja maanpinnan välille on jätettävä 
riittävä suojakerros. Täyttöjä tehtäessä täyttömaa-ainesten on oltava laadultaan 
täyttöön soveltuvia maa-aineksia. 

LUKU 7 HYVÄ RAKENTAMISTAPA 

Suunniteltaessa uudis- tai korjausrakentamista Sauvon kunnan alueella on 
otettava huomioon erityisesti aiotun rakennuspaikan lähiympäristö, sen luonto 
ja ympäristön rakennukset. Erityisesti ranta-alueilla on kiinnitettävä huomiota 
rakennusten sopeutumiseen luonnontilaiseen ja rakennettuun ympäristöön. 
Kyläalueilla rakennusten on sovittava kylän ominaiseen rakennustapaan. 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan 
ja rakennetaan myönnetyn luvan, säännösten ja määräysten mukaisesti 
suunnittelijoiden sekä vastaavan työnjohtajan myötävaikutuksella. 

Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon kunkin rakennuksen 
ominaispiirteet, eikä korjaaminen saa ilman erityisiä perusteita johtaa tyylillisesti 
alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen. Vanhojen 
rakennusten korjaustöissä tulee pyrkiä säilyttämään rakennusten alkuperäiset 
yksityiskohdat ja rakennusosat, kuten esimerkiksi ulko-ovet ja ikkunat. 

LUKU 8 RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT 

Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat tulee 
suojata työmaa-aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi 
edellyttää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai rakennustyötä 
valvottaessa rakentajaa laatimaan tarvittavan suojaussuunnitelman. 
Liikenteeseen vaikuttavat aitaamiset tms. on hyväksyttävä 
rakennustarkastajalla ja ilmoitettava pelastuslaitokselle. 

LUKU 9 MAISEMATYÖLUPA 

Maisematyölupa on tarpeen maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen 
asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, 
sekä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai 
muuttamiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista ja muuttamista varten on niin 
määrätty. Maisemaa muuttava toimenpide voi olla kaivamista, louhimista, 



 

tasoittamista, täyttämistä taikka yksittäisten tai suurten puiden tai 
suurikokoisten pensaiden kaatamista. 

Maisematyölupaa ei tarvita, jos toimenpide perustuu rakennus- tai 
toimenpidelupaan, maa-aineslupaan tai yleisistä teistä annetun lain mukaiseen 
hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan taikka katualueen tai muun yleisen alueen 
suunnitelmaan. 

Tontilta tai rakennuspaikalta voidaan kaataa puita ilman rakennusvalvonnan 
lupaa, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät: 

Asemakaavassa ei ole kyseisiä puita koskevia suojelu-, lukumäärä- tai muita 
määräyksiä eikä määräyksiä ympäristön säilyttämisestä. 

Asemakaavan mahdollisesti vaatimaa puiden minimilukumäärää ei aliteta. 

Kaadettavat puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä, esimerkiksi 
komeita vanhoja yksittäispuita, puuryhmiä, puukujanteita tai vastaavia, joiden 
häviämisellä olisi ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus. 
Maisemakuvallisen merkittävyyden määrittelee 
rakennusvalvontaviranomainen. 

Puita kaadetaan enintään viisi ja tontille jää puita vielä kaatotoimenpiteen 
jälkeenkin. 

Ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa. Puun vaarallisuus on 
tarvittaessa pystyttävä todistamaan jälkeenpäin. 
Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena 
kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun. 

Tämä ohje ei anna oikeutta kaataa tontilta puita ilman lupaa esimerkiksi useana 
peräkkäisenä vuotena. 

Tontin tai rakennuspaikan rajalinjalla kasvavien puiden kaatamisesta on aina 
sovittava naapurin kanssa. 

Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, on puiden kaatamiselle haettava 
rakennusvalvonnasta maisematyölupa tai arvio toimenpiteen vähäisyydestä. 

LUKU 10 PURKAMISLUPA JA PURKAMISILMOITUS 

10.1 § Purkamislupa 



 

Rakennuksen purkamiseen tarvitaan yleensä purkamislupa. 
Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestä syystä purkamislupahakemusta 
käsitellessään edellyttää, että hakija toimittaa selvityksen rakennuksen ja sen 
sisätilan historiallisesta tai rakennustaiteellisesta arvosta. Purkamisluvan 
hakemisesta tiedotetaan tarvittaessa alueelliselle elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskukselle. Purkujätteet on lajiteltava purkupaikalla voimassa 
olevien ympäristösuojelumääräysten mukaisesti. Jätteet on toimitettava 
asianmukaisen jätehuollon piiriin, ja dokumentit purkujätteen sijoituspaikoista 
tulee säilyttää viiden vuoden ajan. 

Rakennusvalvontaviranomainen voi myös edellyttää, että ennen purkamistyön 
aloittamista laaditaan purkamissuunnitelma. Suunnitelmassa on selvitettävä 
työn turvallinen järjestäminen sekä materiaalien ja rakennusosien lajittelu ja 
hyötykäyttö. Jos maaperään on saattanut joutua ongelmajätteitä, 
suunnitelmassa on selvitettävä myös maaperän mahdollinen pilaantuneisuus. 

Purkamissuunnitelmasta on tarvittaessa hankittava kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto. Purkamisessa on pyrittävä 
rajoittamaan työstä aiheutuvia melu- ja pölyhaittoja. Jos uuden rakennuksen 
rakentamista ei aloiteta, rakennuspaikka on rakennuksen tai sen osan 
purkamisen jälkeen siistittävä ja vaurioitunut katualue ja muu yleinen alue on 
viivytyksettä korjattava. Purkaminen on saatettava päätökseen yhden vuoden 
kuluessa purkamisen aloittamisesta. 

10.2 § Purkamisilmoitus 

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, 
kirjallisesti ilmoitettava kunnalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää 
ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Tänä aikana 
viranomaisella on mahdollisuus vaatia hakemaan purkulupaa ilmoituksen 
sijasta. 

LUKU 11 JÄTEHUOLTO 

Rakennuslupahakemuksessa tulee esittää rakennusten käyttötarkoitus ja koko 
huomioon ottaen riittävät tilat jätteiden keräystä ja lajittelua varten. Jätehuolto 
tulee toteuttaa siten, ettei sen järjestäminen aiheuta haittaa terveydelle eikä 
ympäristölle. Lisäksi on noudatettava Sauvon kunnan jätehuoltomääräyksiä 
(Jätehuoltomääräykset Lounais-Suomessa, voimassa 1.6.2017 lähtien). 



 

LUKU 12 MÄÄRÄYSTEN VALVONTA, 
NOUDATTAMINEN, POIKKEAMINEN 

12. 1 § Määräyksistä poikkeaminen 

Tekninen- ja ympäristölautakunta tai luvan myöntävä muu viranomainen voi 
poiketa tämän rakennusjärjestyksen määräyksestä, jollei se merkitse 
määräyksen tavoitteen olennaista syrjäyttämistä tai vaikeuta kaavoitusta (MRL 
175 §). Poikkeamisesta peritään rakennusvalvontaviranomaisen taksan 
mukainen hinta. 

12.2 § Voimaantulo 

Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan 15.07.2021. Tällä rakennusjärjestyksellä 
kumotaan Sauvon kunnan joulukuun 12 päivänä 2001 hyväksytty 
rakennusjärjestys (kvalt 12.12.2001 § 62) 

 

 

 

LIITTEET 

• Suunnittelutarvealueet (erillinen liite) 
• Rantaosayleiskaava löytyy Sauvon karttapalvelusta 
• Pohjavesialueet löytyvät Sauvon karttapalvelusta 

(https://kuntanetcloud02.cgisaas.fi/webgis.sauvo/)  
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	LUKU1 SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET
	1.1 § Soveltamisala

	Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) ja maankäyttö- ja rakennusasetuksen (MRA) säännösten sekä muiden maankäyttöä ja rakentamista koskevien säännösten lisäksi Sauvon kunnassa on noudatettava tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä, jos asemakaavassa, oikeu...
	1.2 § Rakennusvalvontaviranomainen

	Sauvon kunnan rakennusvalvontaviranomainen on tekninen- ja ympäristölautakunta, jonka alaisena toimii tekninen toimisto. Päätösvallan siirtämisestä määrätään hallintosäännössä.
	2 LUKU RAKENTAMISEN LUVANVARAISUUS JA ILMOITUSMENETTELY
	2.1 § Rakennuslupa (MRL 125 §)

	Rakennuslupa tarvitaan
	 uudisrakennuksen rakentaminen
	 sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, laajennukseen tai sen kerrosalan lisäämiseen
	 korjaus- ja muutostyöhön, jolla voi olla vaikutusta käyttäjien turvallisuuteen tai terveellisyyteen tai joka lisää rakennuksen käyttöikää uutta vastaavaksi
	 rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen
	 asuintilan rakentamiseen entiseen ullakkoon, autotalliin tms. tilaan
	 kattilahuoneen tai siihen verrattavaan rakentamiseen
	 tulisijallisen talousrakennuksen rakentamiseen
	 yöpymiseen tarkoitetun tilan, esim. vierasmajan rakentamiseen.
	2.2 § Toimenpiteiden luvan- ja ilmoituksenvaraisuus

	Seuraavissa kohdissa esitetyt toimenpiteet käsitellään toimenpidelupana tai - ilmoituksena vain, mikäli kyseessä on rakennelma. Rakennelmia ovat esimerkiksi katos, vaja, kasvihuone, maakellari, huvimaja, grillikatos, kylpytynnyri, leikkimökki, kattama...
	Rakennelman tulee kohdistua olevaan rakennuspaikkaan ja niitä voi olla enintään kolme. Maankäyttö- ja rakennuslain 126 ja 129 §:n ja asetuksen 61 §:n nojalla määrätään toimenpideluvan hakemisesta tai ilmoitusmenettelyn soveltamisesta, mikäli toimenpid...
	1) Asemakaavan ulkopuoliset alueet, lukuun ottamatta rantaosayleiskaavaa
	2) Asemakaavoitetut alueet
	3) Rantaosayleiskaava
	1. R= Rakennuslupa
	2. TL= Toimenpidelupa
	3. I= Ilmoitus
	1 RAKENNELMA JA RAKENNUS
	2 YLEISÖRAKENNELMA
	3 LIIKUTELTAVA LAITE
	4 ERILLISLAITE
	5 VESIRAJALAITE
	6 SÄILYTYS- TAI VARASTOINTIALUE
	7 JULKISIVUTOIMENPIDE
	8 AITAAMINEN
	9 HUONEISTOJÄRJESTELY
	10 MAALÄMPÖ
	11 JÄTEVESIJÄRJESTELMÄ
	Sellaiset pihamaan rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupa- tai ilmoitusmenettelyä, on kuitenkin rakennettava säädösten ja määräysten mukaiselle etäisyydelle naapurin rajasta ja rakennuksista, niiden on sopeuduttava ympäristöön eikä niistä sa...
	Rakennuksen etäisyys naapuritontin rajasta
	Rakennuksen vähimmäisetäisyydet naapurin rajasta
	asemakaavoittamaton alue, vähintään 5 m
	asemakaava-alueella kaavamääräysten mukaan
	teollisuusrakennuksen etäisyys
	vähintään puolet rakennuksen korkeudesta
	asemakaava-alueella kaavamääräysten mukaan
	Etäisyyksistä poikkeaminen edellyttää naapurin kirjallista suostumusta ja rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyntää. Lähelle rajaa rakennettaessa estettävä lumien putoaminen ja kattovesien valuminen naapuritontin puolelle.
	Menettelytapamääräyksiä / Ilmoitusmenettelyn käyttäminen
	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 kan...
	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 toimenp...
	2.3 § Rakentaminen ilman rakennus- tai toimenpidelupaa

	Yleensä rakentaminen vaatii aina luvan. Seuraavassa on esitetty ne toimenpiteet, jotka voidaan suorittaa ilman rakennus- tai toimenpidelupaa tai ilman ilmoitusmenettelyä.
	Mainosbanderollin vetäminen katu- tai tiealueen yläpuolelle, mikäli kunta on luovuttanut alueen hallinnan ko. käyttöön korkeintaan yhden kuukauden ajaksi.
	Yleisiä tarpeita palvelevan opasteen pystyttäminen viranomaisen toimesta tai tämä luvalla.
	Tien tai kadun rakentamiseen kuuluvan sillan, meluesteen tai muun rakennelman rakentaminen, mikäli toimenpide perustuu kunnan hyväksymään katu- tai tiesuunnitelmaan tai hyväksyttyyn yleisten alueiden suunnitelmaan.
	Kompostorin tekeminen ja sijoittaminen rakennuspaikalle ei vaadi erillistä lupaa. Kompostorit eivät saa aiheuttaa haittaa ympäristölle ja etäisyys naapurin rajalle oltava vähintään 5m.
	Kiinteistön omistaja tai haltija on aina vastuussa lupien hakemisesta ja niiden ajantasaisuudesta. Luvan arvioimiseksi kannattaa aina ottaa yhteyttä kunnan rakennusvalvontaan. Rakennelmat, rakenteet ja laitteet, jotka eivät edellytä lupa- tai ilmoitus...
	Edellä mainittu lupaa tai ilmoitusta edellyttämätön rakennelma voidaan kuitenkin määrätä purettavaksi, mikäli se on haitaksi liikenteelle, ei sopeudu ympäristöön tai ei täytä terveellisyydeltään, turvallisuudeltaan tai ulkonäöltään kohtuullisia vaatim...
	LUKU 3 RAKENTAMISEN SIJOITTUMINEN JA YMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN
	3.1 § Rakentamisen sopeutuminen ympäristöön

	Maisema ja luonnonympäristö
	Rakennusten sijainnin rakennuspaikalla tulee olla sellainen, että maiseman luonnonmukaisuus mahdollisuuksien mukaan säilyy. Maisemallisesti merkittävillä peltoalueilla rakentaminen tulee sijoittaa mahdollisuuksien mukaan olemassa olevien pihapiirien j...
	Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Rakennuksen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa olevaan ympäristöön. Suunnittelussa on otettava huomioon kat...
	Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pihamaasta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saatettava kokonaisuuteen sopivaan asuun.
	3.2 § Ympäristön hoito ja valvonta

	Ympäristön hoito
	Rakennettu ympäristö on pidettävä rakennusluvan mukaisessa käytössä ja siistissä kunnossa (MRL 167 § 1 mom). 10 Ympäristöön olennaisesti vaikuttavien ulkovarastojen, kompostointi- tai jätesäiliöiden tai -katosten ympärille on tarvittaessa istutettava ...
	Ympäristön valvonta
	Rakennusvalvontaviranomainen valvoo rakennettua ympäristöä ja julkisia alueita suorittamalla tarkastuksia ja katselmuksia. Havaituista puutteellisuuksista annetaan kunnossapitovelvolliselle korjauskehotus sekä määräaika, johon mennessä korjaukset on s...
	3.3 § Aitaaminen ja istutukset

	Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkoasultaan soveltua ympäristöön. Aidan luvanvaraisuudesta säädetään 2 §:ssä. Katua tai muuta yleistä aluetta vastassa oleva kiinteä aita on tehtävä kokonaan tontin tai rakennuspaikan puolelle. Ai...
	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 asias...
	3.4 § Piha-alue / Pihamaa

	Rakennuspaikan kuivana pito
	Rakennuspaikka tulee salaojittaa riittävään syvyyteen. Sade- ja sulamisvesien haitaton johtaminen on järjestettävä. Pinta- ja kuivatusvesiä ei saa johtaa jätevesiviemäriin. Pihamaan korkeusasema Pihamaan korkeusaseman tulee sopeutua ympäristön korkeus...
	3.5 § Osoitemerkintä ja valaistus
	Rakennuksen osoitemerkinnän on oltava valmis viimeistään käyttöönottokatselmuksessa. Osoitemerkintä sijoitetaan näkyvälle paikalle rakennuksen julkisivuun tai kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän. Kulmatalon osoitenumeroinnin on oltava näkyvä. ...
	LUKU 4 RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-ALUEEN ULKOPUOLELLA
	4.1 § Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset

	Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maasto-olosuhteiltaan ja maaperältään tarkoitukseen sovelias sekä pinta-alaltaan rakentamiseen riittävä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on selvitettävä etukäteen rakennuspaikan soveltuvuuteen ja luont...
	Uuden rakennuspaikan edellytykset:
	vähimmäispinta-ala on 5000 m² ellei yleiskaavassa toisin määrätty
	rakennuspaikalle tulee johtaa hälytys- ja huoltoajoneuvojen kulun mahdollistava tieyhteys
	Rakennuspaikan pinta-alan vähimmäisvaatimus ei koske uudelleen rakentamista, peruskorjausta eikä vähäistä lisärakentamista, jos rakennuspaikka pysyy samana ja rakennusluvan myöntämisen edellytykset ovat olemassa.
	Tämän pykälän määräyksiä ei sovelleta alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimista varten.
	4.2 § Suunnittelutarve

	Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettujen suunnittelutarvealueiden lisäksi sekä 16 §:n 2 momentissa tarkoitettujen suunnittelutarvealueiden lisäksi sekä 16 §:n 3 momentin mukaisesti suunnittelutarpeen arviointi on suoritettava eri...
	Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Suunnittelutarveal...
	4.3 § Rakentamisen määrä
	Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään yhden kaksiasuntoisen ja enintään kaksikerroksisen asuinrakennuksen. Rakennuspaikalle rakennettavaksi sallittu kerrosala saa olla enintään 10 % rakennuspaikan pinta-alasta. Sen estämättä, mitä edellä tässä pykälä...
	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 rakennet...
	4.4 § Lomarakennuksen muuttaminen vakituiseen asumiseen tarkoitetuksi asuinrakennukseksi

	Maankäytön suunnittelua ohjataan ensisijaisesti yleis- ja asemakaavoin. Rakennusjärjestyksen määräyksin ei voida muodostaa vakituisia rakennuspaikkoja alueilla, joissa yleiskaava ei sitä mahdollista. Rakennuspaikan soveltuminen pysyvään asumiseen ratk...
	4.5 § Maatalousrakentaminen

	Maatalouteen sekä pienimuotoiseen muuhun eläinten pitoon liittyvän rakentamisen osalta noudatetaan lisäksi seuraavia määräyksiä:
	Uutta eläinsuojaa ja eläinten jaloittelutarhoja ei saa rakentaa 50 metriä lähemmäksi naapurin rajaa, mikäli naapurikiinteistöllä on rajan tuntumassa asuinrakennus, oleskelupiha tai vastaava.
	Rakennuspaikan, jolla pidetään hevosia tai muita eläimiä, tulee olla tarkoitettuun toimintaan riittävän suuri.
	Rakennuspaikalla tulee voida osoittaa riittävät ulkotarhat ja/tai laitumet
	4.6 § Hevostallit ja -aitaukset

	Hevostallille ja siihen liittyville rakenteille on haettava rakennuslupa.
	Hevostallin 1-3 hevoselle saa rakentaa vähintään 1-2 hehtaarin suuruiselle rakennuspaikalle riippuen maiseman rakenteesta. Sitä suuremmalle hevosmäärälle rakennuspaikan vaatima vähimmäiskoko arvioidaan tapauskohtaisesti. Taajaan asutuilla alueilla hev...
	LUKU 5 RAKENTAMINEN RANTA-ALUEELLE
	Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnittää rakennusten korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaaleihin ja väritykseen. Alin suositeltava rakentamiskorkeus Sauvossa merenrannalla on +2,40 m N 2000 järjestelmässä. Lisäksi alimmissa ra...
	Rakennuspaikan vähimmäiskoon tulee olla 3000 m² ja rakennuspaikalla tulee olla rantaviivaa vähintään 50 m. Rakennuspaikan rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 175 m², josta loma-asunto saa olla enintään 120 m², saunarakennus enintään...
	15 LUKU 6 VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN JA POHJAVESIALUEILLA RAKENTAMINEN
	Asuinkäyttöön tarkoitetulla rakennuksella tulee olla riittävästi laadultaan soveltuvaa vettä. Talousjätevesien käsittelyssä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon liittymättömillä kiinteistöllä on noudatettava: Valtioneuvoston asetus talousjätevesien k...
	Uuden jätevesijärjestelmän rakentamiseen tai vanhan jätevesijärjestelmän uusimiseen tulee hakea toimenpidelupa ja liittää siihen suunnitelma. Tarvittaessa on pyydettävä naapurikiinteistöjen omistajien suostumukset käsiteltyjen jätevesien johtamiselle....
	LUKU 7 HYVÄ RAKENTAMISTAPA
	Suunniteltaessa uudis- tai korjausrakentamista Sauvon kunnan alueella on otettava huomioon erityisesti aiotun rakennuspaikan lähiympäristö, sen luonto ja ympäristön rakennukset. Erityisesti ranta-alueilla on kiinnitettävä huomiota rakennusten sopeutum...
	Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon kunkin rakennuksen ominaispiirteet, eikä korjaaminen saa ilman erityisiä perusteita johtaa tyylillisesti alkuperäisestä rakennuksesta poikkeavaan lopputulokseen. Vanhojen rakennusten korjaustöissä tulee p...
	LUKU 8 RAKENNUSTYÖN AIKAISET JÄRJESTELYT
	Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat tulee suojata työmaa-aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää lupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tai rakennustyötä valvottaessa rakentajaa laatimaan ta...
	LUKU 9 MAISEMATYÖLUPA
	Maisematyölupa on tarpeen maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään, sekä alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai muuttamiseksi tai jolle yleiskaava...
	Maisematyölupaa ei tarvita, jos toimenpide perustuu rakennus- tai toimenpidelupaan, maa-aineslupaan tai yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan taikka katualueen tai muun yleisen alueen suunnitelmaan.
	Tontilta tai rakennuspaikalta voidaan kaataa puita ilman rakennusvalvonnan lupaa, kun kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:
	Asemakaavassa ei ole kyseisiä puita koskevia suojelu-, lukumäärä- tai muita määräyksiä eikä määräyksiä ympäristön säilyttämisestä.
	Asemakaavan mahdollisesti vaatimaa puiden minimilukumäärää ei aliteta.
	Kaadettavat puut eivät ole maisemakuvallisesti merkittäviä, esimerkiksi komeita vanhoja yksittäispuita, puuryhmiä, puukujanteita tai vastaavia, joiden häviämisellä olisi ympäristöä olennaisesti köyhdyttävä vaikutus. Maisemakuvallisen merkittävyyden mä...
	Puita kaadetaan enintään viisi ja tontille jää puita vielä kaatotoimenpiteen jälkeenkin.
	Ympäristölleen vaarallisen puun voi kaataa ilman lupaa. Puun vaarallisuus on tarvittaessa pystyttävä todistamaan jälkeenpäin. Rakennusvalvontaviranomainen voi velvoittaa istuttamaan vaarallisena kaadetun puun tilalle uuden vastaavan puun.
	Tämä ohje ei anna oikeutta kaataa tontilta puita ilman lupaa esimerkiksi useana peräkkäisenä vuotena.
	Tontin tai rakennuspaikan rajalinjalla kasvavien puiden kaatamisesta on aina sovittava naapurin kanssa.
	Mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty, on puiden kaatamiselle haettava rakennusvalvonnasta maisematyölupa tai arvio toimenpiteen vähäisyydestä.
	LUKU 10 PURKAMISLUPA JA PURKAMISILMOITUS
	10.1 § Purkamislupa

	Rakennuksen purkamiseen tarvitaan yleensä purkamislupa. Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestä syystä purkamislupahakemusta käsitellessään edellyttää, että hakija toimittaa selvityksen rakennuksen ja sen sisätilan historiallisesta tai rakennusta...
	Rakennusvalvontaviranomainen voi myös edellyttää, että ennen purkamistyön aloittamista laaditaan purkamissuunnitelma. Suunnitelmassa on selvitettävä työn turvallinen järjestäminen sekä materiaalien ja rakennusosien lajittelu ja hyötykäyttö. Jos maaper...
	Purkamissuunnitelmasta on tarvittaessa hankittava kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen lausunto. Purkamisessa on pyrittävä rajoittamaan työstä aiheutuvia melu- ja pölyhaittoja. Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta, rakennuspaikka on rakennuk...
	10.2 § Purkamisilmoitus

	Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). Tänä aikana viranomaisella on mahdollisuu...
	LUKU 11 JÄTEHUOLTO
	Rakennuslupahakemuksessa tulee esittää rakennusten käyttötarkoitus ja koko huomioon ottaen riittävät tilat jätteiden keräystä ja lajittelua varten. Jätehuolto tulee toteuttaa siten, ettei sen järjestäminen aiheuta haittaa terveydelle eikä ympäristölle...
	LUKU 12 MÄÄRÄYSTEN VALVONTA, NOUDATTAMINEN, POIKKEAMINEN
	12. 1 § Määräyksistä poikkeaminen

	Tekninen- ja ympäristölautakunta tai luvan myöntävä muu viranomainen voi poiketa tämän rakennusjärjestyksen määräyksestä, jollei se merkitse määräyksen tavoitteen olennaista syrjäyttämistä tai vaikeuta kaavoitusta (MRL 175 §). Poikkeamisesta peritään ...
	12.2 § Voimaantulo

	Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan 15.07.2021. Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Sauvon kunnan joulukuun 12 päivänä 2001 hyväksytty rakennusjärjestys (kvalt 12.12.2001 § 62)
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