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Abstract 
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Title of the Publication: Challenges of Seaside Construction and Building regulations in the Raahe Archipel-
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The subject of this thesis became topical in connection with the construction project of a new holiday 
home to be built on the island of Pikku-Kraaseli in the Raahe archipelago. There can be found some mu-
nicipality-specific documents and reports on construction in the maritime archipelago, building instruc-
tions and regulations. As the building instructions and regulations differ between municipalities, they are 
not universally valid. One influential factor in this is that island population is different in different areas. 
For example, the Turku archipelago is inhabited all year round, in the Raahe archipelago that is not the 
case. 
 
The aim of this thesis was to study and analyze the challenges of seaside construction and find out how 
building a holiday home in the Raahe archipelago differs from building on the mainland, what should be 
taken into account when planning a holiday home on the island and create guidance documentation on 
building regulations for the Raahe archipelago, including the required planning permissions, construction 
project supervision and waste management. 
 
The thesis contains collected and analyzed information about Raahe archipelago holiday homes, typical 
structural solutions of old holiday homes, the impact of seaside conditions on construction and buildings. 
In addition, the construction regulations governing construction and building regulations for the Raahe 
archipelago are discussed as well. 
 
The result of the thesis is a summary of the Raahe archipelago's building stock, building regulations in the 
Raahe archipelago, necessary building permits and a report of the challenges posed to construction by 
seaside conditions. It also contains information about what should be considered when selecting con-
struction solutions and materials for a site in the archipelago. In addition, a separate instruction docu-
ment was compiled on the building regulations and building permits used in the Raahe archipelago.   
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1 Johdanto 

Raahen saaristo sijaitsee Raahen kaupungin edustan merialueella mantereen läheisyydessä. Saa-

riston kokonaismaapinta-ala on noin 260 hehtaaria. Saaria ja luotoja on kaikkiaan noin 60 kpl ja 

uloimmalle saarelle on mantereelta matkaa 6 km. Raahen saaristossa on yhteensä 268 raken-

nusta, joista vapaa-ajan asuntoja on 164 ja saunarakennuksia 104. Loma-asuminen on keskitetty 

pääasiassa kolmeen saareen: Preiskari-Louekari-Unilettoon, Pikku-Kraaseliin ja Maapauhaan. 

Raahen saariston loma-asuntokanta on pääosin vanhaa ja osa loma-asunoista alkaa olla elinkaa-

rensa lopussa. Loma-asunnoilla vietetty aika on kasvattanut suosiotaan viime vuosien aikana 

myös Raahen saaristossa, joten loma-asunnon peruskorjaus tai uuden rakentaminen ovat ajan-

kohtaisia monelle Raahen saaristossa loma-asunnon omistavalle. Osa loma-asunnoista sijaitsee 

Natura-alueella, mikä asettaa rajoituksia sallituille korjaus- ja uudisrakennustoimille. 

Henkilölle, joka on ollut vähän tai ei ollenkaan tekemisessä rakentamisen ja tähän liittyvien hal-

linnollisten asioiden kanssa, on usein haastavaa löytää kattavasti tietoa kaikista tarvittavista lupa 

ym. toimista ja toimenpiteistä, jotka liittyvät Raahen saaristossa sijaitsevan vanhan rakennuksen 

kunnostamiseen, purkamiseen ja uudiskohteen rakentamiseen. 

Raahen rakennusvalvonnan verkkosivut sisältävät ajantasaisia ohjeita Raahen kaupungin raken-

nuslupa-asioista ja asioiden hoitamisesta. Verkkosivuilta löytyy yleistietoa rakentamiseen liitty-

vistä luvista, kattava kokoelma lupa- ja ilmoituslomakkeita, voimassa oleva maksu- ja taksahin-

nasto, rakennusvalvonnan yhteystiedot sekä linkki sähköiseen asiointiin. Raahen rakennusvalvon-

nan verkkosivuilta ei ole kuitenkaan löydettävissä selkeää kuvausta ja tietopakettia siitä, miten ja 

missä järjestyksessä rakentajan tulee hoitaa Raahen saaristossa sijaitsevan rakennuskohteen 

lupa- ja muut hallinnolliset asiat, mitä rakentamismääräyksiä tulee noudattaa ja mitä rakenta-

mista rajoittavia asioita tulee ottaa huomioon vanhaa loma-asuntoa remontoitaessa ja uudiskoh-

detta suunniteltaessa. Ohjedokumentaation tarpeellisuus tuli ajankohtaiseksi Raahen saaristoon, 

Pikku-Kraaseli saareen, rakennettavan loma-asunnon rakennushankkeen yhteydessä. 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ja analysoida merenrantarakentamisen haasteita, mi-

ten vapaa-ajan asunnon rakentaminen Raahen saaristoon poikkeaa mantereelle rakentamisesta, 

mitä tulee huomioida, kun rakennusratkaisuja ja -materiaaleja valitaan saaristossa sijaitsevaan 

kohteeseen sekä tuottaa kuvaus ja ohjedokumentaatio Raahen saaristoa koskevista rakentamis-

määräyksistä, tarvittavista luvista, rakennushankkeen valvonnasta ja jätehuollosta.  
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2 Raahen saaristo 

Raahen saaristossa ei ole pysyvää ympärivuotista asutusta. Sen sijaan saaristossa on ollut loma-

asuntoja ja loma-asutusta 1930-luvulta lähtien. Raahen saaristo sisältyy valtakunnalliseen ranto-

jensuojeluohjelmaan. Pohjois-Pohjanmaan maakuntavaltuuston hyväksymässä maakuntakaa-

vassa Raahen saaristo on merkitty luonnonsuojelualueeksi. Raahen saaristossa on kaksi yksityis-

maiden luonnonsuojelualuetta, Rääpäkkä (1.7 hehtaaria) ja Raahen saariston suojelualue (1796 

hehtaaria). Raahen saariston suojelualue kattaa valtaosan koko alueesta. Lisäksi pieni Jyryn saari 

on valtionmaan luonnonsuojelualue (0.5 hehtaaria). Raahen saariston suojelu toteutetaan luon-

nonsuojelulain, vesilain sekä rakennuslain nojalla. [1.] Raahen saariston suojelualueeseen kuulu-

vat saaret on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Raahen saaristo, erityisten suojelutoimien alue [2] 
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2.1 Raahen saariston rakennuskanta 

Raahen saariston rakennukset ovat pääosin vanhoja. Noin 84 % loma-asunnoista ja 81 % sauna-

rakennuksista on rakennettu ennen vuotta 1980. Suurin osa rakennuksista on rakennettu ajan-

kohtana, joka ei ole Raahen rakennusvalvonnan tiedossa. 1960-luvulla Raahen saaristoon raken-

taminen on ollut vilkasta, joten hyvin todennäköisesti suurin osa 1960-luvulla rakennetuista ra-

kennuksista kuuluu ryhmään ”tarkka rakennusajankohta ei ole viranomaisten tiedossa”. Raahen 

saaristossa ei ole vapaita loma-asuntotontteja. Uudet ja parina viime vuosikymmenenä rakenne-

tut uudiskohteet ovat pääsääntöisesti vanhojen rakennusten tilalle rakennettuja uudisrakennuk-

sia tai tontilla jäljellä olevan rakennusoikeuden käyttämistä. Kuvassa 2. on esitetty Raahen saaris-

tossa sijaitsevien vapaa-ajan asuntojen ja saunarakennusten lukumäärät ja rakennusajankohdat, 

Raahen kaupungin rakennusvalvonnasta saatujen tietojen perusteella. 

 

 

Kuva 2. Raahen saariston rakennusten rakennusajankohta ja rakennusten lukumäärä 

Ennen 1980-lukua rakennettujen loma-asuntojen keskimääräinen koko on ollut 35–40 m2 ja eril-

listen saunarakennusten keskimääräinen koko on ollut 12–17 m2. 1980–1990-luvuilla on raken-

nettu vain muutamia uudiskohteita. 1980–1990 rakennettujen loma-asuntojen keskimääräinen 

koko on ollut lähes puolet pienempi verrattuna aiempina vuosikymmeninä rakennettuihin loma-

asuntoihin.  Erillisten saunarakennusten keskimääräinen koko pysyi lähes ennallaan. 2000-luvulla 

ja tämän jälkeen rakennettujen loma-asuntojen ja erillisten saunarakennusten keskimääräinen 

koko on kasvanut ja ylittänyt ennen 1980 rakennettujen kohteiden keskimääräisen koon. 
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Kuvassa 3. on esitetty Raahen saaristossa sijaitsevien rakennusten keskimääräinen koko raken-

nusajankohdan mukaisesti. 

 

Kuva 3. Raahen saariston rakennusten rakennusajankohta ja rakennusten keskimääräinen koko 

2.2 Vanhojen loma-asuntojen tyypillisiä rakenteita 

Raahen saaristossa sijaitsevat loma-asunnot ovat pääsääntöisesti puurakenteisia. Suurin osa ra-

kennuksista on rakennettu ajankohtana, jolloin rakennusmääräykset ja rakentamisen valvonta 

ovat olleet huomattavasti väljempiä kuin tänä päivänä. Rakennusmateriaaleina on saatettu käyt-

tää materiaaleja, mitä kulloinkin on ollut saatavilla ja mitkä ovat olleet rakentajan mielestä käyt-

tötarkoitukseen sopivia, mutta eivät ole välttämättä täyttäneet kaikkia tarvittavia rakennusvaati-

muksia. Rakennustyöt on usein tehty itse tai talkoovoimin, ilman aiempaa tai riittävää kokemusta 

rakentamisesta. 

Vanhojen loma-asuntojen tyypillinen alapohjarakenne on pilarien varaan rakennettu puuraken-

teinen rossipohja. Pilareille on kaivettu lapiolla kuopat ja kuopan pohjalle on saattanut jäädä pai-

nuvia maakerroksia, jotka ovat aiheuttaneet perustusten pettämisen. Perustusten pettäminen 

näkyy pilarien epätasaisena painumana ja seinä- ja kattorakenteiden liikkumisena perustusten 

mukana. [3.] Kuvassa 4. on esimerkki 1960-luvulla rakennetusta loma-asunnosta, jonka pilaripe-

rustuksia on korjattu 1980-luvun lopussa. Kuvassa 6. on esitetty sama rakennus purkukuntoisena 

2020-luvun vaiheilla. 
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Kuva 4. Loma-asunnon pilariperustukset 

 

Kuva 5. Purkukuntoinen loma-asunto 

1940–1960 luvun rakennusten seinärakenteet ovat perinteisesti sahatavarasta rakennettuja pys-

tyrunkoja. Kantavat yläpohjarakenteet on tehty kappaletavarasta. 1960-luvun lopussa rakenta-

misessa tulivat käyttöön kattoristikot, joissa oli yläpohjan kantavarakenne sekä vesikaton kannat-

timet. Ennen mineraalivillan käytön yleistymistä seinissä, lattioissa ja kattorakenteissa on käytetty 
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eristeenä sahanpurua ja kutterilastua. Rakenteiden tuulensuojana ja tiivisteenä toimivat yleensä 

tervapaperi ja pinkopahvi. Aikakauden rakennuksissa julkisivut ovat tyypillisesti vaakasuuntaista 

lautaverhousta ja vesikatteen yleisimpiä materiaaleja ovat huopa ja pelti. [4.] Kuvassa 6. on esi-

merkki vanhan loma-asunnon seinärakenteesta. 

 

Kuva 6. Vanhan loma-asunnon seinärakenne 

1960-luvulla ikkunoissa on ollut saatavilla jo standardimittaisia tehdastuotteita, kaksilasisia si-

sään-ulos aukeavia tai kokonaan sisään aukeavia. Ulko-oville on ollut tyypillistä, että ne ovat ol-

leet pystypaneloituja ja ovi on sijainnut pienen katoksen tai avokuistin alla. Vanhoissa loma-asun-

noissa lämmönlähteenä on käytetty usein erilaisia kaasulämmittimiä, tulisijojen ollessa usein va-

raamattomia avotakkoja. [4.] 

 

Tyypillisimmät 1960-luvulla rakennettujen rakennusten homevauriot aiheutuvat mataliin perus-

tuksiin ja lattiarakenteisiin nousevasta kosteudesta. Tolpparunkoinen seinä on altis kosteusvau-

riolle, ulkoverhouslaudoituksen taustalta puuttuvan tuuletusraon vuoksi. Tuuletusraon puuttu-

essa sadevesi pääsee kastelemaan tuulensuojamateriaalin ja mahdollisesti lämmöneristeen sekä 

rungon, tunkeutuessaan ulkovuoren läpi. Myös lautaverhouksen läpi pääsevä vesi vaurioittaa ra-

kenteita. Erityisesti merenrannalla sadevesi on merkittävä rakennuksia rasittava kosteustekijä. 

[3.] 
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3 Merenrantarakentamisen haasteet 

Merenrannalla ilmastorasitukset ovat merkittävä rakennuksia rasittava tekijä ja merenrannalla 

ilmastorasitukset ovat suuremmat kuin sisämaassa. Merenrantarakentamisessa ilmastorasituk-

sista merkittävimpiä ovat voimakas tuuli, viistosade, kosteus ja pakkasrasitus. Rannikolla raken-

nuksille aiheuttavat rasitusta myös lämpötilavaihtelut, UV-säteily, meriveden kloridipitoisuus, 

rannikkoalueiden tulviminen ja jäät. [5.]  

Raahen saaristoon rakentamisessa haasteita tuovat myös maasto-olosuhteet ja rakennustarvik-

keiden kuljetus kohteeseen. Merenrannalla maasto on osittain vanhaa merenpohjaa, epätasaista, 

ja kivistä, jonka vuoksi perustukset joudutaan usein tekemään huonoihin perustamisolosuhtei-

siin. Rakennusten perustuksissa ei ole aina välttämättä huomioitu tuulesta ja muista vaakavoi-

mista aiheutuvien rasitusten siirtämistä maapohjalle. 

Kulkeminen ja rakennustarvikkeiden kuljetus Raahen saaristoon onnistuu sulan veden aikana ve-

siteitse ja hyvänä pakkastalvena jäitä pitkin. Runsaslumisena talvena tarvitaan jäätien auraus saa-

reen. Rakennustarvikkeiden ja -koneiden kuljetus saaristoon lisää rakentamiskustannuksia man-

tereelle rakentamiseen verrattuna. Omat haasteensa merenrannalle rakentamisessa tuovat ra-

kennustyön aikainen suojaus ja kosteudenhallinta. 

3.1 Tuuli 

Tuuli on merenrannalla rakennuksien merkittävä rasitustekijä. Rannikolla alueet ovat usein laa-

joja ja avonaisia sekä maastonmuodot otollisia tuulelle. Rannikkoalueella tuulennopeuden vaih-

teluväli voi olla suuri. [5.] 

Rakennuksen tuulikuormaan vaikuttavat rakennuksen sijainti eri ilman suuntiin nähden, ympärillä 

oleva kasvillisuus, rakennuksen korkeus, muoto ja koko.  Raahen rannikolla tuulee yleisimmin ete-

lästä tai lounaasta. Tuulen suunnalla on merkitystä siihen, missä ilmansuunnassa rakennuksen 

julkisivu sijaitsee ja mitä rasituksia julkisivulle kohdistuu. Voimakas tuuli aiheuttaa ongelmia eri-

tyisesti rakennuksien tuulenpitävyydelle sekä julkisivujen ja kattopintojen kiinnityksille. [5.] 
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Raahen Lapaluodon satamassa sijaitsevalla Ilmatieteenlaitoksen asemalla havaitaan tuulta joka 

ilmansuunnasta. Tuulen suunta- ja nopeustiedot voidaan esittää ns. tuuliruusuna. Etelä ja lou-

naistuulet ovat Raahessa vallitsevia. Tuuliruusua tulkitaan niin, että sektori osoittaa, mistä suun-

nasta tuulee mittauspisteeseen päin. Tuuliruusun keskipisteestä lähtevän janan pituus sektorin 

kehäviivalle vastaa ko. tuulisektorin tuulien prosentuaalista osuutta jakson tuulista. [6.] Raahen 

Lapaluodon vuoden 2020 tuulitilasto on esitetty kuvassa 7.  

 

Kuva 7. Lapaluodon tuuliruusut 2020 [6] 

3.2 Sade ja kosteus 

Rakennuksien kosteudenhallinta korostuu merenrannalla. Sadevesi on merkittävin rakennusta ra-

sittava kosteuden muoto. Suomessa yleisin sadetyyppi on pystysade, joka rasittaa erityisesti vaa-

kasuoria ja vinoja pintoja, sekä räystäättömissä taloissa myös pystysuoria seinäpintoja. Sopivan 

tuulen vaikutuksesta sadevesi ja lumi voivat nousta ylöspäin julkisivuverhouksen ulkopinnasta. 

[7.] 

Sateen aiheuttama vedenpaine kohdistuu eniten vesikattoon, vaakapintoihin sekä seinien ulko-

verhouksiin. Rakennuksen julkisivun kosteuslähteitä ovat sade, räntä, lumi, ulkoilman ja maape-

rän kosteus, pinta- ja roiskevesi, rakennuskosteus, vesivuodot rakenteista, diffuusio, konvektio 
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sekä tiivistynyt sisäilman kosteus. Sadetyypeistä rakennusta eniten kasteleva on räntä, joka saat-

taa jäädä usein pitkäksi aikaa vaikuttamaan loiville ja vaakasuorille pinnoille. [7.] Kuvassa 8. on 

esitetty rakennuksen kosteuslähteet. 

1. Sade ja tuulenpaine 

2. Roiskevesi ja pintavedet 

3. Maaperän kosteus 

4. Rakennekosteus ja kapilaarivesi 

5. Putki-, yms. vuodot 

6. Sisäilman kosteus 

7. Käyttötavat 

8. Diffuusio 

9. Ilmavuoto 

10. Puutteellinen tuuletus 

11. Katto-, liitos- ja läpimenovuodot 

12. Tuuletuksen puute ja kondensio 

 

Kuva 8. Rakennuksen kosteuslähteet [8] 

Merenrannalla merkittävimmät saderasitukset ja voimakkaimmat tuulet kohdistuvat rakennuk-

siin syksyllä, jolloin jopa puolet koko vuotuisesta sademäärästä voi sataa viistosateena. Syksyllä 

ulkoilman suhteellinen ja absoluuttinen kosteus ovat korkealla tasolla, mikä vaikuttaa omalta 

osaltaan seinärakenteiden kuivumiseen hidastavasti. Tuulen suunta vaikuttaa merkittävästi viis-

tosaderasitukseen. Viistosadetta voidaan pitää merkittävimpänä rakennuksen vaippaan kohdis-

tuvana rasitustekijänä ja kosteusvaurioiden aiheuttajana. Etelä- ja länsituulet voivat muuttua vaa-

kasateiksi ja muodostaa riskin julkisivun vedenpitävyydelle. Julkisivujen pinnalle kertynyt vesi 

sekä julkisivun läpäissyt kosteus tulee pyrkiä eliminoimaan rakenteiden riittävällä tuuletuksella ja 

huolehtimalla veden poistosta rakenteista. [5.] 

Tyypillisin ulkoverhouksen vaurioituminen aiheutuu korkeasta kosteusrasituksesta, joka syntyy 

huonosti toimivista rakenneliitoksista, rakennuksen yksityiskohdista sekä rasitustasoon nähden 

puutteellisesta rakenteen kuivatuksesta. Kosteusrasituksen aiheuttamassa vauriossa ulkover-

houksen taakse pääsee pitkäkestoisesti vuotamaan sadevettä. Kosteuden hidas kuivuminen ra-

kenteista mahdollistaa käsittelemättömien lautojen homehtumisen ja myöhemmin lahoamisen. 

[9.] 
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Tavallisia epätiiviyskohtia ovat ikkuna- ja oviliitokset, rakenteiden liitokset sekä leveissä ulko-ver-

houslaudoissa kosteusliikkeiden aiheuttamat muutokset. Puuverhouksien ulkopinnassa on käy-

tetty koristeluna erilaisia verhous-, kerros- ja pielilaudoituksia. Seinäpinnasta ulkonevia koriste-

osia ei ole yleensä suojattu pellityksillä eikä liitoskohtia ole erikseen tiivistetty. Tällainen rakenne 

mahdollistaa sen, että sadevesi pääsee valumaan seinäpintaa pitkin koristeosien taakse, joista 

kosteuden poistuminen on hidasta. Puurakennuksia, joissa on tuulettuva verhous, on perustettu 

matalalle, jolloin roiskevedet ja rankkasateet pääsevät lisäämään rakennusten alaosien kosteus-

rasitusta kastelemalla ja likaamalla ulkoverhouksen alaosia. Tiiviillä peittävällä maalilla maalattu-

jen koristeosien home- ja lahovaurioituminen on toinen tyypillinen vauriomekanismi. [9.] 

3.3 Lumi- ja pakkasrasitus 

Lumi voi veden ohella kulkeutua rakennuksen julkisivulla ja tunkeutua rakenteisiin. Lumen hait-

tavaikutuksista merkittävimpiä ovat katoille aiheutuva kuormitus sekä tuulen vaikutuksesta tuu-

letusraoista rakenteisiin kulkeutuva lumi. Kantavat rakenneosat ottavat vastaan rakennuksen 

runkoon kohdistuvat luonnonolosuhteista, kuten lumesta, tuulesta ja lämpötilaeroista johtuvat 

kuormat. Kuormat siirtyvät rakennuksen runkoa pitkin perustuksille laattojen, palkkien, pilarien, 

seinien ja muiden rakennusosien välityksellä. Perustuksilta kuormat siirtyvät lopuksi maaperälle. 

Rakennusten katoilla oleva lumikuorma on yleensä suurin kevättalvella. Kattorakenteet tulee 

suunnitella ja toteuttaa lumikuormat ja määräyksen huomioon ottaen. Lumikuormaa tulee seu-

rata aktiivisesti ja tehdä tarvittaessa lumen poisto kattopinnoilta. [10.] 

Rakennusten perustuksissa käytetään usein betonia. Betoni ei ole luonnostaan pakkasenkestä-

vää. Betonin kapillaarihuokosissa oleva vesi laajenee jäädytys-sulatussyklien aikana, jonka seu-

rauksena betonin sisäinen rakenne vaurioituu ja lujuus alenee. Betonin vaurioitumiseen vaikutta-

vat myös lämpötilasyklit, joihin kuuluvat jäätymis- ja sulamisvaihe. Mikäli betonirakenne altistuu 

pakkasrasituksen lisäksi suolalle, vaurioituminen kiihtyy merkittävästi. Vaurioituminen tapahtuu 

betonirakenteen pintakerroksessa, johon suola pääsee imeytymään ympäröivistä lähteistä, kuten 

merivedestä. Vaurio ilmenee betonipinnan säröilynä ja rapautumisena. [11.] 
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3.4 Lämpötilavaihtelut 

Tarkkojen lämpötila-asteiden sijasta merkittävämpi rasitustekijä rakennuksille on lämpötilan 

vaihteluiden tiheys. Rakenteiden tiheään tapahtuva jäätyminen ja sulaminen rasittavat etenkin 

rakennusten julkisivurakenteita ja -pintoja. [5.] 

Hirsiseinät ovat perinteisesti muodostaneet ulkoseinärakenteen ilman erillistä lämmöneristeker-

rosta tai ulkovuorausta. Käytetty rakenne on altistanut hirren ulkopinnan sään ja lämpötilavaih-

teluiden aikaansaamille rasituksille. Hirsien työstön tarkkuus ja seinän painuminen vaikuttavat 

hirsirakennuksen ulkoseinien ilman- ja sadevedenpitävyyteen. Yleisin hirsirakennusten vaurioitu-

minen aiheutuu hirsiseinän alaosan kosteusrasituksesta ja kosteuden aiheuttamasta alimpien hir-

sien homehtumisesta, mikä johtaa ajan kuluessa puun lahoamiseen. Mikäli hirsiseinä on maalattu 

kalvon muodostavalla maalilla, saattaa maalipintaan ilmestyä lähinnä esteettisesti haittaavia 

mustia homepilkkuja noin 5–15 vuoden kuluessa maalaamisesta. [9.] 

3.5 UV-säteily 

Rakennuksen julkisivuun kohdistuu auringosta suoraa säteilyä, hajasäteilyä sekä heijastunutta sä-

teilyä. Rannikolla aurinko paistaa eniten kesäkuukausina, aiheuttaen tänä ajankohtana suurim-

man UV-säteilyn määrän. Rannikolla veden läheisyys, vähäisempi pilvisyys sisämaahan verrattuna 

ja suurempi auringonpaistelukema vuodessa saavat rannikolla aikaan voimakkaamman UV-sätei-

lyn kuin sisämaassa. Rakennuksen julkisivuun kohdistuvan UV-säteilyn voimakkuuteen vaikutta-

vat vuodenajan lisäksi julkisivun ilmansuunta. Rakennuksen lounaan puoleiset seinät ovat eniten 

alttiita auringonsäteilylle, kun taas pohjoisen puoleiset seinäpinnat vähiten. [5.] 

Auringosta tuleva UV-säteily katkoo useiden maalityyppien molekyyliketjuja pienemmiksi samalla 

vahingoittaen maalien rakennetta. Maalipinta halkeilee ja sadevesi pääsee kulkeutumaan julkisi-

vuverhouksessa käytettyyn puumateriaaliin. Puun kosteusliikkeistä johtuen maalipinnan hal-

keamat kasvavat edelleen. Puun kastuessa ja kosteuden vuoksi vaurioituessa, heikkenee maali-

pinnan tartunta puuhun ajan kuluessa. [9.] 
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3.6 Merivesi ja pohjavesi 

Merivedessä suolat esiintyvät ioneina. Rannikolla tuuli kuljettaa ioneita sisältävää merivettä ra-

kennusten julkisivurakenteisiin ja betonipinnoille, aiheuttaen rakenteille suolarasituksen. Ranni-

kolla julkisivurakenteille aiheutuu kosteus- ja suolarasitusta myös aalloista lentävistä pärskeistä. 

Pitkäkestoisesti suolainen kostea ilma sekä merivesi ovat haitallisia erityisesti betonille ja julkisi-

vumateriaaleille. Sisämaassa ei esiinny vastaavaa rasitustekijää. [5.] 

Pohjavesi tarkoittaa maanpinnan alla olevaa vettä, joka täyttää avoimet tilat maa- ja kalliope-

rässä. Pohjavettä esiintyy Suomessa lähes kaikkialla. Runsaimmin pohjavettä muodostuu alueilla, 

joissa maaperä koostuu hyvin vettä johtavista sora- ja hiekkamuodostumista. Tällaisia alueita ovat 

harjut, moreeni- ja reunamuodostumat. Pohjaveden pinnalla tarkoitetaan rajaa, jonka alapuolella 

kaikki maa- ja kallioperän huokoinen tila on täysin vedellä kyllästynyt. Pohjaveden pinnan syvyys 

maanpinnasta on yleensä 2–5 metriä, mutta se voi vaihdella noin metristä jopa yli 50 metriin.  

[12.] 

Pohjaveden pinnan korkeus tulee ottaa huomioon rakennuksen perustamissyvyyttä määriteltä-

essä. Maaperässä kapillaarivoimat pyrkivät nostamaan vettä pohjaveden pinnan yläpuolelle. Ka-

pillaarisen vedennousun suuruus riippuu maalajin karkeusasteesta. Rakenteellisessa suunnitte-

lussa tulee kosteuden kapillaarinen siirtyminen huokoiseen aineeseen estää kapillaarisuutta kat-

kaisevalla kermillä, muovilla, bitumisivelyllä, riittävän tiiviillä pintakerroksella, puun päätysulke-

misella tai muulla tavoin. [7.] 

3.7 Maaperän routiminen 

Routiminen on maanpinnan liikkumista tai maan fysikaalisten ominaisuuksien muuttumista rou-

taantumisen tai roudan sulamisen yhteydessä. Routiminen johtuu maaperässä olevan jäätyvän 

veden tilavuuden muutoksista. Kun vesi laajenee, liikkuvat maaperässä olevat kiinteät ainekset, 

mitä kutsutaan routaliikkeeksi. Routaliike voi puolestaan liikuttaa rakenteita ja aiheuttaa vauri-

oita rakennuksille ja teille. Routimisen vaikutuksia voi vähentää eristeiden lisäksi myös rakenta-

malla routimattomalle tai vähän routivalle maapohjalle, esimerkiksi kalliolle. Myös rakenteiden 

perustaminen routarajan alapuolelle ehkäisee routavaurioita. [13.] 
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Rakennuspaikan sijainti, maaperän laatu, perustamistapa ja kohteen käyttötarkoitus vaikuttavat 

käytettävän eristeen laatuvaatimuksiin ja vahvuuteen. Raahen leveysasteella roudan syvyys vaih-

telee 2–2,3 metrin välillä, joten routaeristys on tarpeellista lähes aina. Rakennuksen ulkonurkissa 

routa tunkeutuu syvemmälle kuin seinälinjoilla, joten nurkissa routaeristys tulee olla 1,5–2,0 met-

rin etäisyydellä 40 % paksumpi kuin muualla rakennuksessa. Kylmissä rakennuksissa ja raken-

teissa routaeristyspaksuus on noin kaksinkertainen lämpimään rakennukseen verrattuna. Eriste-

materiaali tulee valita kohteen mukaan ja eristemateriaaliksi tulee valita viranomaisten hyväksy-

miä ja luokittelemia EPS-tuotteita. [14.] 

3.8 Ilmastonmuutos 

Ilmastonmuutos tarkoittaa maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä, joka johtuu ihmisen tuot-

tamien kasvihuonekaasujen määrän voimakkaasta kasvusta ilmakehässä. Kasvihuonekaasut toi-

mivat ilmakehässä kasvihuoneen lasiseinien tavoin päästäen auringosta tulevan valon läpi maa-

pallolle, mutta eivät päästä kaikkea maapallosta heijastuvaa lämpösäteilyä takaisin avaruuteen. 

[15.] 

Ilmastonmuutoksen merkittävimmät vaikutukset rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvät maa-

perän ominaisuuksien ja tulvavaara-alueiden muuttumiseen. Talvien muuttuessa leudommiksi 

maan routiminen heikkenee ja lumettomien alueiden keskimääräinen roudan syvyys pienenee 

nykyisestä noin 0,5–1,0 metrillä. Talvien vaihtelevuuden vuoksi rakennusten routasuojaus on tar-

peellista myös tulevaisuudessakin, joskin routasuojausten paksuuteen tullaan mahdollisesti teke-

mään tarkennuksia. Etenkin talviaikaan maaperän vesipitoisuus tulee kasvamaan sateiden lisään-

tyessä. Tämä puolestaan vähentää maaperän lujuutta ja alentaa sen kantavuutta. Kesäisin kui-

vuuden lisääntyminen voi aiheuttaa pohjaveden pinnan alentumista, joka puolestaan voi aiheut-

taa maan painumisen. [16.] 

Talvien muuttuminen leudoimmiksi ja sateisemmiksi aiheuttaa muutoksia vedenkorkeuden vuo-

denaikaisvaihteluun ja tulvien voimakkuuteen sekä sademäärien kasvu, ja rankkasateiden yleis-

tyminen lisäävät paikallisia tulvia. Merenpinnan nousut ja myrskytuulten aiheuttamat meritulvien 

lisääntymiset vaikuttavat rakentamiseen rannikkoalueilla. [16.] 

Ilmastonmuutos aiheuttaa maapallon lämpötilan nousemisen, viistosaderasituksen kasvamisen 

julkisivupinnoille ja pilvisyyden lisääntymisen. Suurimmat muutokset tapahtuvat talvella. Kosteu-
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den lisääntyessä ja lämpötilan noustessa homeen kasvulle otolliset olosuhteet lisääntyvät varsin-

kin rakenteiden ulko-osissa. Kosteuden siirtyminen ulkoa sisälle päin lisääntyy erityisesti julkisi-

vuissa, joihin pääsee imeytymään sadevettä. Näissä rakenteissa lisääntyy myös homehtumis- ja 

kondenssiriski rakenteiden sisäpinnan lähellä. Jaksoittain vaihteleva lumi- ja vesisade saavat ai-

kaan rakennusten tasoille ja ulokkeille vesialtaita, jotka pääsevät kastelemaan rakenteita. Suh-

teellisen kosteuden ollessa korkealla, rakenteiden kuivuminen hidastuu syksyllä ja talvella. [17.] 
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4 Rakentamista ohjaavat kaavat, lait ja järjestykset 

Suomessa rakentamista ja maankäyttöä ohjaavat lainsäädäntö ja sen noudattamista valvovat vi-

ranomaiset. Lähes kaikki rakentaminen on luvanvaraista. Keskeinen lainsäädäntö perustuu maan-

käyttö- ja rakennuslakiin sekä -asetukseen. Tarkemmat asetuksena annettavat rakentamisen 

säännökset sekä niitä täydentävät ministeriön ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräysko-

koelmaan. Lisäksi kuntien kaavoitus ja rakennusjärjestys ohjaavat rakentamista erilaisten raken-

nustapaohjeiden ja rakennussäädöksien lisäksi. Suunnittelijoille, työnjohdolle ja rakentajille ase-

tetaan vaatimuksia koulutustason, työkokemuksen, sekä erilaisten pätevyyksien suorittamiseksi. 

[18.] [19.] 

Maankäyttö- ja rakennuslaki on Suomessa vuonna 2000 voimaan astunut laki, joka säätelee ra-

kentamista ja maankäyttöä. Lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, 

että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudelli-

sesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. [19.] 

4.1 Rantayleiskaava 

Rantayleiskaavan laatii kunta. Rakentamiseen oikeuttavassa yleiskaavassa rakennuspaikkojen 

määrä, sijainti ja rakennusoikeus osoitetaan kiinteistökohtaisesti. Tämän lisäksi kaavassa voi olla 

määräyksiä rakennustavoista ja jätevesien käsittelystä. [20.] 

Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaavan suunnittelualue sijoittuu valtatien 8 ja Perämeren 

väliselle rantavyöhykkeelle rajautuen pohjoisessa Kuljunlahteen ja etelässä Pyhäjoen kunnan ja 

Raahen kaupungin väliseen rajaan.  Raahen eteläisen ranta-alueen osayleiskaavan tavoitteena on 

ollut rakentamisen määrän ja mitoituksen tarkistaminen, eri suojeluohjelmien kannalta merkittä-

vien kohteiden määrittäminen ja yleiseen virkistyskäyttöön tarkoitettujen alueiden kartoittami-

nen. Rantavyöhykkeen rakentaminen mitoitetaan ja määrä osoitetaan yksityiskohtaisesti kaa-

vassa. [21.] 

Raahen pohjoisen saariston osayleiskaavan kuntatason tärkeimmät tavoitteet ovat saariston ylei-

sen virkistyskäytön turvaaminen, keskitetty loma-asuminen sekä matkailupalveluiden sijoittami-

nen saaristoon [22]. 
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4.2 Rakennusjärjestys 

Kunnassa tulee olla rakennusjärjestys. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat olla erilaisia kun-

nan eri alueilla. Rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvat suunnitelmallisen 

ja sopivan rakentamisen, kulttuuri- ja luonnonarvojen huomioon ottamisen sekä hyvän elinym-

päristön toteutumisen ja säilyttämisen kannalta tarpeelliset määräykset. Rakennusjärjestyksen 

määräykset eivät saa olla maanomistajalle tai muulle oikeuden haltijalle kohtuuttomia. [19.] 

Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen si-

joittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita 

rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen 

määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja. Ra-

kennusjärjestyksessä olevia määräyksiä ei sovelleta, jos oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa, ase-

makaavassa tai Suomen rakentamismääräyskokoelmassa on asiasta toisin määrätty. [19.] 

Raahen kaupungin ja Siikajoen kunnan rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtu-

via määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maan käyttöä ja rakentamista Raahen kaupungissa ja 

Siikajoen kunnassa. Tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistää eko-

logisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä. Raahen kaupungissa omaleimaisia 

piirteitä ovat merellisyys, saaristo ja vanha kaupunkiperinne. Rakennusjärjestys pitää sisällään 

määräyksiä ja ohjeita liittyen rakentamiseen ranta‐alueella ja rantavyöhykkeellä. [23.] 

4.3 Ympäristönsuojelulaki 

Ympäristönsuojelulain tarkoituksena on: 

– ympäristön pilaantumisen ja sen vaaran ehkäiseminen, päästöjen ehkäiseminen ja vähen-

täminen, pilaantumisesta aiheutuvien haittojen poistaminen ja ympäristövahinkojen tor-

juminen 

– terveellisen, viihtyisän sekä luonnontaloudellisesti kestävän ja monimuotoisen ympäris-

tön turvaaminen, kestävän kehityksen tukeminen sekä ilmastomuutoksen torjuminen  

– luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen, jätteiden määrän ja haitallisuuden vähen-

täminen sekä jätteistä aiheutuvien haitallisten vaikutusten ehkäiseminen 
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– ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arvioinnin tehostaminen ja huomioon otta-

minen kokonaisuutena 

– kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ympäristöä koskevaan päätöksen-

tekoon. [24.] 

4.3.1 Jätevesien käsittely viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 

Jos kiinteistöä ei ole liitetty viemäriverkostoon eikä toimintaan tarvita ympäristölupaa, jätevedet 

on johdettava ja käsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa [24]. 

Talousjätevedet on käsiteltävä ennen niiden johtamista maahan, vesistöön, tekolammikkoon, 

ojaan tai vesilain 1 luvun 3 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaiseen noroon. Muut kuin vesikäymälän 

jätevedet voidaan johtaa puhdistamatta maahan, jos niiden määrä on vähäinen eikä niistä ai-

heudu ympäristön pilaantumisen vaaraa. [24.] 

Kiinteistön omistajan vastuulla on huolehtia siitä, että kiinteistöllä on talousjätevesien käsittelyä 

varten kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestelmän soveltuvuuden 

arvioinnissa tulee huomioida kiinteistön käytön aiheuttama käsittelemättömästä jätevedestä ai-

heutuva kuormitus, muun jätevesijärjestelmän ominaisuudet, kiinteistön sijainti meren tai muun 

vesistön läheisyydessä tai vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialu-

eella ja muut ympäristöolosuhteet. [24.] 

Kiinteistön jätevesien käsittelyjärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava ja sitä on ylläpidet-

tävä siten, että perustason puhdistusvaatimus täyttyy. Kiinteistön omistajan vastuulla on huoleh-

tia siitä, että enintään 100 metrin etäisyydellä merestä tai muusta vesistöstä olevalla alueella tai 

vedenhankintakäytössä olevalla tai siihen soveltuvalla pohjavesialueella ennen vuotta 2004 voi-

massa olleisiin rakentamisajankohdan mukaisiin vaatimuksiin tai myönnettyyn rakennuslupaan 

perustuva jätevesien käsittelyjärjestelmä täyttää perustason puhdistusvaatimuksen. Etäisyys on 

määritettävä keskivedenkorkeuden mukaisesta rantaviivasta sitä lähinnä sijaitsevan sellaisen ra-

kennuksen, jossa muodostuu talousjätevesiä, seinään. [24.] 



18 

4.4 Luonnonsuojelulaki 

Rantarakentamista ja rantojen suojelua säädellään luonnonsuojelulailla ja maankäyttö- ja raken-

nuslailla. Lakien tarkoituksena on estää liian tiheä ranta-asumisen syntyminen ja turvata luonnon-

suojelullisten kohteiden ja jokamiehen oikeuden käyttömahdollisuuden säilyminen. Lisäksi lailla 

pyritään estämään vesien likaantuminen ja muu ympäristön pilaantuminen. [20.] Luonnonsuoje-

lulakia sovelletaan luonnon ja maiseman suojeluun sekä hoitoon ja lain tavoitteena on: 

– ylläpitää luonnon monimuotoisuutta 

– vaalia luonnonkauneutta ja maisema-arvoja 

– tukea luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävää käyttöä 

– lisätä luonnontuntemusta ja yleistä luonnonharrastusta 

– edistää luonnontutkimusta. [25.] 

4.5 Vesilaki 

Vesilakia sovelletaan vesitalousasioihin ja lain tavoitteena on: 

– vesivarojen ja vesiympäristön käytön edistäminen, järjestäminen ja yhteen sovittaminen 

niin, että se on taloudellisesti, ekologisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää 

– vedestä ja vesiympäristön käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäiseminen ja vähentäminen 

– vesivarojen ja vesiympäristön tilan parantaminen. [26.] 

4.6 Jätelaki 

Jätelain tarkoituksena on vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä roskaantumista, 

edistää luonnonvarojen käytön kestävyyttä ja kiertotaloutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta 

aiheutuvaa haittaa ja vaaraa terveydelle ja ympäristölle sekä varmistaa toimiva jätehuolto. Lakia 

sovelletaan jätteeseen, roskaantumiseen, jätehuoltoon sekä toimintaan ja tuotteisiin, joista syn-
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tyy jätettä. Jätteellä tarkoitetaan esinettä tai ainetta, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo pois-

taa käytöstä tai on velvollinen poistamaan käytöstä. Rakentamisessa syntyy rakennus- ja purku-

jätettä rakennuksen tai muun kiinteän rakennelman uudis- ja korjausrakentamisessa ja purkami-

sessa. [27.] 

4.7 Raahen saaristossa noudatettavat rakennuslait, -kaavat ja -järjestykset 

Taulukossa 1. on esitetty luettelo Raahen saaristossa noudatettavasta rakennuslaista, -kaavoista 

ja -järjestyksestä. 

Nimi Internet osoite 

Maankäyttö- ja raken-

nuslaki 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 

Raahen pohjoinen saa-

risto, osayleiskaava 

https://www.raahe.fi/sites/raahe.fi/files/liitetiedostot/kaavoi-

tus/2018/Raahen%20pohjoinen%20saaristo%20osayleiskaa-

van%20selostus.pdf 

Raahen eteläisen 

ranta-alueen osayleis-

kaava 

https://www.raahe.fi/kaavoitus/raahen-etelaisen-ranta-alueen-

osayleiskaava 

Rakennusjärjestys https://www.raahe.fi/sites/raahe.fi/files/Raahen-ja-Siikajoen-raken-

nusj%C3%A4rjestys-2021.pdf 

Ympäristönsuojelulaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527 

Luonnonsuojelulaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096 

Vesilaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587 

Jätelaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646 

Taulukko 1. Raahen saaristossa noudatettavat rakennuslait, -kaavat ja -järjestykset 
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5 Rakennuslupamuodot 

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen 

muutos- ja korjaustyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuksen ker-

rosalaan laskettavan tilan lisäämiseen tai rakennuksen laajentamiseen. Muuta kuin edellä säädet-

tyä rakennuksen muutos- ja korjaustyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä voi olla vaiku-

tusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Rakennuslupa tarvitaan 

myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten. Luvanvarai-

suutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteutta-

miseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Käyttötarkoi-

tuksen muutoksen vuoksi loma-asunnon muuttaminen pysyvään asumiseen vaatii myös luvan. 

[19.]  

Rakentamisen edellytyksistä, tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä saa tietoa kunnan raken-

nustarkastajalta. 

5.1 Rakentamiseen ja maankäyttöön liittyvät luvat 

Rakennuslupa 

– rakennuksen rakentamiseen verrattavissa oleva korjaus- ja muutostyö 

– voimassa viisi vuotta, työt on aloitettava kolmen vuoden kuluessa. [19.] 

Toimenpidelupa 

– pienet rakennushankkeet (rakennuksen julkisivun muuttaminen yms.) 

– voimassa kolme vuotta. [19.] 

Ilmoitusmenettely 

– kunta voi määrätä rakennusjärjestyksessä ilmoitusmenettelyn käyttämisestä, mikäli mai-

nintaa ei ole, ilmoitusmenettelyä ei sovelleta 

– voimassa kolme vuotta. [19.] 
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Rakennuksen purkamislupa 

– rakennuksen tai sen osan purkaminen 

– jos lupaa ei tarvita, on purkamisesta kuitenkin tehtävä purkamisilmoitus viranomaiselle 

vähintään 30 pv ennen purkutyöhön ryhtymistä 

– voimassa kaksi vuotta, jos purkutyö on osana rakennuslupaa, on sen voimassaoloaika ra-

kennusluvan voimassaolon mukaisesti viisi vuotta. [19.] 

Maisematyölupa 

– koskee maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista asemakaava-alu-

eella tms. [19.] 

Maa-aineslupa 

– maa-ainesten (kivi, sora, hiekka, savi ja multa) ottamiseen tarvitaan maa-aineslain tar-

koittama lupa, ellei aineksia oteta tavanomaista kotitarvekäyttöä varten. [19.] 

Ympäristölupa 

– hakemus tehdään aluehallintovirastolle tai kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 

– esim. puuteollisuus, metalliteollisuus, kemianteollisuus, varastot, kaivokset, elintarvike-

teollisuus, eläinsuoja, kaatopaikat, isot polttolaitokset, jne. [19.] 

Vesitalouslupa 

– vesitaloushankkeella on oltava lupa, jos se voi muuttaa vesistön asemaa, vedenkorkeutta, 

syvyyttä, virtaamaa, rantaa, vesiympäristöä, pohjaveden määrää tai laatua, ja tämä muu-

tos aiheuttaa vesistön tai pohjavesiesiintymän tilan huononemista, tai luonnon vahingol-

lista muuttumista 

– esim. suuret laiturit, penkereet, merituulivoimapuistot, jne. [19.] 
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6 Rakennushankeen valvonta 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennuksen suunnittelu ja toteutus 

tapahtuvat rakentamista koskevien määräysten, säännösten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. 

Lähes kaikkeen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa tai muu viranomaisen hyväksyntä. Raken-

tamisen valvontamenettelyillä pyritään varmistamaan, että rakentamisessa ja tähän liittyvissä 

hankkeissa noudatetaan lainsäädäntöä, säännöksiä ja kaavojen määräyksiä, jotka koskevat tur-

vallisuutta, terveellisyyttä, viihtyisyyttä ja ympäristöön sopeutumista. Rakennushankkeeseen ryh-

tyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset hankkeen toteutta-

miseen ja hänen vastuullaan on huolehtia, että rakennushankkeessa on kelpoisuusvaatimukset 

täyttävät suunnittelijat, työnjohtajat ja muut toimijat. [18.] [28.] 

6.1 Lupa ja valvontaprosessi 

Pienissä rakennuskohteissa voi sama henkilö toimia pääurakoitsijana, vastaavana työnjohtajana 

ja rakennustyönvalvojana. Suositeltavaa on, että rakennuttajalla on erikseen rakennustyön val-

voja sellaisissa tapauksissa, joissa vastaava työnjohtaja toimii pääurakoitsijana. Rakennuslainsää-

däntö määrittää henkilön tehtävät ja vastuut. [29.] 

Pienissä kohteissa ei yleensä tarvita erillistä kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston (KVV) valvojaa, 

jolloin KVV-valvojana toimii kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston työjohtaja [29]. Raahen saaris-

tossa sijaitsevat mökit eivät ole kunnallisessa vesi- ja viemäriverkostossa. Osaan saarista on ve-

detty kesävesiliittymä.  

Kuvassa 9. on esitetty rakennuksen valvonta-, tiedonkulku- ja toimintomalli pienissä rakennus-

kohteissa. 
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Kuva 9. Rakennuksen valvonnan malli pienissä rakennuskohteissa 

6.2 Valvonta-asiakirjat ja dokumentointi 

Dokumentoinnin tarkoituksena on rakentamiseen liittyvien asioiden kirjaaminen ja tallentaminen 

myöhempää käyttöä varten. Valvojan tärkeimpiin dokumentointiin liittyviin tehtäviin kuuluvat ra-

kennuttajalle luovutettavien asiakirjojen vastaanottaminen, tarkastus ja niiden edelleen luovut-

taminen työn valmistuttua. [36.] 

Valvonta-asiakirjat ja dokumentointi sisältävät: virhe- ja puuteluettelot, valvonnan kannalta olen-

naisten tapahtumien ja työmaatilanteen säännöllinen merkitsemisen muistiin, kokeiden, näyttei-

den ja kuvien ottamisen tärkeistä rakennusvaiheista, työmaapäiväkirjan, urakka-asiakirjat ja tar-

kastuslistat. [36.] 

6.3 Viranomaisvalvonta  

Valvontatyön tarpeellisuuden määrittävät rakennuslainsäädäntö ja kunkin osa-alueen viranomai-

nen. Viranomaisvalvonta vaihtelee rakennushankkeen mukaisesti. Valvonta kohdistuu viranomai-
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sen päättämissä työvaiheissa ja laajuudessa rakentamisen hyvän lopputuloksen kannalta merkit-

täviin seikkoihin. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa ra-

kennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan voimassa olevia la-

keja, määräyksiä ja asetuksia. [19.] 

Valvontatehtävän laajuutta ja laatua harkittaessa on otettava huomioon rakennushankkeen vaa-

tivuus, luvan hakijan ja hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden am-

mattitaito ja asiantuntemus sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. [19.] 

Rakennustyön viranomaisvalvonta alkaa luvanvaraisen rakennustyön aloittamisesta ja päättyy 

loppukatselmukseen. Rakennustyön viranomaisvalvontaa suorittavat omalla osa-alueellaan ra-

kennusvalvonta-, ympäristö-, palo-, terveys- ja työturvallisuusviranomainen. [19.] 

6.4 Rakennuttajan valvonta  

Rakennushankkeeseen ryhtyvä (rakennuttaja/tilaaja) voi palkata asiantuntijan tai asiantuntijoita 

hoitamaan rakennustyön ja urakoitsijoiden suorittaman työn sopimuksenmukaisuuden ja edus-

tamaan rakennushankkeeseen ryhtyvää rakennusprojektin eri vaiheissa. Pienimmissä rakennus-

hankkeissa riittää yksi valvoja. Isommissa hankkeissa valvonta voidaan jakaa esimerkiksi maanra-

kennus-, talonrakennus- ja LVIS-töiden valvontaan. Valvonta-aineistoa ovat suunnitelmat, työseli-

tykset, urakkasopimukset ja muut hankkeen aikana syntyneet asiakirjat. [30.] 

Valvonta sisältää työmaan teknisen, taloudellisen ja ajallisen valvonnan. Tekninen valvonta koh-

distuu kaikkeen urakoitsijan toimintaan työmaalla. Työmaavalvonnan kaikilla osa-alueilla on py-

rittävä mahdollisimman kattavaan ja ennakoivaan toimintaan rakennuttajan edun varmista-

miseksi. [30.] 

6.5 Rakennuttajavalvonta  

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi hakemuksesta sallia, että muu kuin asuinrakennuk-

sen rakentaminen saadaan hyväksytyn valvontasuunnitelman mukaisesti uskoa rakennuttajan 

valvottavaksi (rakennuttajavalvonta). Hyväksyessään valvontasuunnitelman rakennusvalvontavi-

ranomainen päättää, miltä osin viranomaisvalvontaa ei tarvita. Rakennuttajan on huolehdittava 

siitä, että valvontasuunnitelmaa noudatetaan ja rakennusvalvontaviranomaiselle hyvissä ajoin 
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kirjallisesti ilmoitetaan tarpeesta poiketa siitä. Rakennuttajavalvontaa koskeva päätös voidaan 

peruuttaa, jos havaitaan, ettei ole edellytyksiä näin järjestetylle rakennustyön valvonnalle. Ra-

kennuttajavalvonnan myöntämisen pääasiallinen peruste on rakennushankkeessa mukana ole-

vien yritysten ja henkilöiden pätevyys sekä aikaisempi kokemus vastaavanlaisesti toteutetuista 

hankkeista [19]. 

Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä rakennuttajavalvonta vapauttaa rakennus-

hankkeeseen ryhtyvän osaksi tai kokonaan rakennustyöhön kohdistuvasta rakennusaikaisesta vi-

ranomaisvalvonnasta. Tällöinkin tarpeellisessa loppukatselmuksessa tarkastetaan, että rakennut-

taja on huolehtinut valvontatehtävästään ja että rakennus on myönnetyn luvan mukainen ja otet-

tavissa käyttöön. Rakennuttajavalvontaa koskevassa valvontasuunnitelmassa esitetään selvitys 

rakennushankkeesta, rakennuttajasta, tämän käyttämästä valvontaorganisaatiosta ja asiantunti-

joista sekä rakennustyön suorittajista ja vastuullisesta työnjohdosta siltä osin kuin nämä ovat ha-

kijan tiedossa. [19.] 

Hyväksyntää harkittaessa tulee ottaa huomioon rakennuttajan edellytykset huolehtia rakennus-

työn valvonnasta esitetyn valvontasuunnitelman mukaisesti. Hyväksytty rakennuttajavalvonta tai 

asiantuntijatarkastus ei supista rakennusvalvontaviranomaisen toimivaltaa tarvittaessa puuttua 

luvanvastaiseen säännöksistä tai määräyksistä poikkeavaan rakentamiseen. Rakennusvalvontavi-

ranomaisen tehtävänä on yleisesti seurata rakennuttajavalvontaa työn aikana. Ennakkoarviointi 

rakentamisen lopputuloksesta rakennushankkeessa mukana olevien tahojen aikaisemman koke-

muksen ja heidän pätevyytensä selvittämiseen hyvän rakentamisen edellytysten täyttämisessä. 

19.] 

6.6 Omavalvonta  

Rakennuttajan oman toiminnan rakentamisvaiheen laadunvarmistukseen vaikuttavat rakennut-

tajan oma laatujärjestelmä sekä viranomaisten vaatimukset. Rakennuttaja laatii hankekohtaisen 

rakennuttajan laatusuunnitelman ja siihen liittyvän laadunvalvontasuunnitelman. Laatusuunni-

telman ensisijainen tarkoitus on tukea rakennuttajan omaa toimintaa. Rakennuttajan laatusuun-

nitelma voidaan yhdistää hankkeen alussa laadittuun projektisuunnitelmaan. [31.] 

Rakennuttajan rakentamisvaiheen toiminnassa korostuu työmaavalvonta sekä myötävaikutusvel-

vollisuus. Rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuus on merkitykseltään urakoitsijan suorituksen 

edellytyksiä parantavaa tai ylläpitävää. Rakennuttajan myötävaikutusvelvollisuus on edellytys 
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sille, että urakoitsija pystyy täyttämään sopimuksen mukaiset velvollisuudet. Urakoitsijalta puut-

tuu joko osaksi tai kokonaan mahdollisuudet omien velvollisuuksien täyttämiseen, mikäli raken-

nuttaja ei täytä myötävaikutusvelvollisuuttaan ajoissa. [31.]  
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7 Saareen rakennettavan vapaa-ajan asunnon suunnittelu 

Raahen saaristossa loma-asuntoalue muodostuu Raahen kaupungin vuokraamista loma-asunto-

tonteista. Kaavoitus ja poikkeuslupakäytännöt rajoittavat merkittävästi rantarakentamista. Ra-

kennusluvan saaminen normaalin kunnassa tapahtuvan rakennuslupamenettelyn kautta vaatii 

vähintään rakentamista ohjaavan rantayleiskaavan. Korjaukset suunnitelmiin on helpointa tehdä 

jo suunnitteluvaiheessa, joten rakennussuunnitelmat kannattaa esittää rakennustarkastajalle jo 

luonnosvaiheessa. [20.] 

Uusista loma-asunnoista rakennetaan noin 60 % talviasuttaviksi ja loma-asuntojen varustelutaso 

vastaa omakotitalojen varustelua. Rakentamismääräyksien mukaisesti ympäri vuoden käytettä-

väksi tarkoitettu loma-asunto on rakennettava mm. lämmöneristävyydeltään uutta omakotitaloa 

vastaavaksi. Mikäli rakennettava alue on kaavoitettu tai lupa on alun perin myönnetty loma-asun-

nolle, loma-asunnon rakentaminen vakituisesti asuttavaksi vaatii lähes poikkeuksetta poik-

keamispäätöksen. Tämä johtuu mm. vakituisen asumisen suuremmasta kuormituksesta ympäris-

tölle. Tulevaisuudessa rakentamisessa tulee korostumaan entistä enemmän myös rakennuksen 

elinkaariajattelu, eli rakennusten koko käytön aikaiseen energiankulutukseen tullaan kiinnittä-

mään enenemissä määrin huomiota. [20.] 

7.1 Tarveselvitys ja hankesuunnittelu 

Tarveselvitys ja tämän jälkeen käynnistyvä hankesuunnittelu ovat tärkeimpiä rakennushankkeen 

vaiheita. Hankesuunnitteluvaiheessa määritetään reunaehdot rakennushankkeen toteuttami-

selle. Rakennushankkeen suunnitteluvaiheessa tehdään tärkeimmät rakennushanketta koskevat 

päätökset. Huolellinen suunnittelu auttaa pienentämään rakennushankkeen kokonaiskustannuk-

sia ja helpottaa kustannuksien seuraamista sekä parantaa lopputuloksen laatua. Huolellisesti 

tehty hankesuunnittelu nopeuttaa ja helpottaa rakennushankkeen jatkosuunnittelua, rakennus-

lupakäsittelyä, toteutussuunnittelua sekä rakentamista. [32.] 

Hankesuunnitteluvaiheessa määritellään rakennettavan uudisrakennuksen tai korjauskohteen 

elinkaaren aikaiset keskeisimmät laatuun ja kustannuksiin liittyvät tavoitteet ja ominaisuudet. 

Hankesuunnittelu sisältää myös vaihtoehtojen tarkastelun esimerkiksi rakenne- ja taloteknisten 

järjestelmien osalta. Hankeaikataulussa esitetään rakennushankkeen vaiheet ja niiden ajateltu 

kesto ja aikataulu. Hankesuunnitelma sisältää arvion hankkeen kustannuksista. [32.] 
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7.2 Rakennuksen sijoittuminen ympäristöön 

Rantavyöhykkeen leveys on meren rannikolla 200 metriä keskiveden mukaisesta rantaviivasta. 

Merenrannikon ranta‐alue on määritelty yleensä rantayleiskaavan laatimisen yhteydessä ja ranta‐

alue on laajempi kuin rantavyöhyke. Ranta‐alueen leveys on kuitenkin enimmillään 300 metriä.  

Rantaan ulottuvan rakennuspaikan leveyden (rantaraja) on oltava vähintään 40 metriä. Kosteu-

delle alttiiden rakenneosien rakentamiskorkeuden tulee olla meren rannalla vähintään korkeu-

della +2,60 m (N2000). Raahen saaristossa loma-asunnon ja saunarakennuksen vesivahingoille 

alttiiden rakennusosien korkeusasema tulee olla korkeustason N60 +2.10 yläpuolella. Talousra-

kennusten korkeusasema tulee olla korkeustason N60 +1.40 yläpuolella. [23.] 

Rantarakennusten rakentamisen minimietäisyydet ja pinta-alaehdot vaihtelevat kunnittain. Pää-

sääntöisesti rakennusta ei saa rakentaa 20 metriä lähemmäksi rantaa. Saunamökin, jonka koko 

on enintään 20 m² voi usein rakentaa lähemmäksi rantaa, mutta etäisyys rantaviivasta tulee olla 

vähintään 10 metriä ja rantaviivan pituuden tulee olla riittävä. Raahen merenrannalla saunamö-

kin etäisyyden tulee olla vähintään 15 metriä keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta. 

Useissa kunnissa rantaviivan minimimitta rakennusluvan myöntämiselle on noin 40–50 metriä. 

Rantarakentamisen määräykset koskevat uudisrakentamista, joten lähellä rantaa olevien vanho-

jen rakennusten tai niiden pohjien hyväksikäytöllä pyritään toisinaan kiertämään edellä mainit-

tuja minimivaatimuksia. [23.] 

Rakennusmääräyksien ohella ilmansuunta, rakennuspaikalla tyypillisesti vallitseva tuulen suunta 

ja voimakkuus, tuulikuorman vaikutus rakennuksen tuulenpitävyyteen sekä julkisivujen ja kat-

topintojen kiinnityksiin tulee ottaa huomioon sekä suunnittelu että toteutusvaiheessa. 

7.3 Vesialueen ruoppaus 

Toisinaan on tarpeellista suorittaa ennen rakennushankkeen aloittamista tai rakennushankkeen 

aikana rakennuskohteen vesialueella ruoppausta. Ruoppauksella tarkoitetaan maa-aineksen ja 

lietteen koneellista poistamista vesialueen pohjasta. Vedenalaisen kallion louhinta ei sen sijaan 

ole ruoppausta ja louhinta saattaa vaatia aluehallintoviraston (AVI) luvan. Ruoppauksen toteut-

taja on vastuussa hankkeen lainmukaisuudesta ja mahdollisesti aiheuttamistaan haitallisista seu-

rauksista. Ruoppauksesta saattaa aiheutua haittaa luonnolle ja ruoppauskohteen naapurikiinteis-

töille, ja siksi työ tulee suunnitella ja valmistella huolellisesti ja suunnitteluun kannattaa mukaan 
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ottaa vesialueen omistaja, rajanaapurit ja osakaskunnan edustaja. Ruoppaus on luvanvaraista toi-

mintaa, joten rannan parantamistoimenpiteitä suunniteltaessa tulee olla yhteydessä kunnan vi-

ranomaisiin. Kaikista ruoppauksista tulee tehdä ilmoitus ympäristökeskukselle vähintään 30 vuo-

rokautta ennen töiden aloittamista. Lisätietoja ranta-alueiden parantamisesta saa kunnan ympä-

ristönsuojeluviranomaiselta ja ympäristökeskukselta. [20.] 

7.4 Rakennusratkaisut ja materiaalivalinnat 

Suomessa vapaa-ajan asuntojen rakentaminen on lähes täysin puurakentamista. Noin 70 % uu-

sista vapaa-ajan asunnoista on hirsirakennuksia ja tämän lisäksi puurunkoisia loma-asuntoja on 

varsinkin talviasuttavissa rakennuksissa. Noin 2/3 loma-asunnon ja saunan rakentajista päätyy 

hankkimaan teollisen valmistajan tuotteen. Puun käyttöä pidetään rakentamisessa ympäristöys-

tävällisenä ratkaisuna. Kilo puuta sitoo kasvaessaan noin 1,8 kiloa hiilidioksidia ja puun käyttö 

rakentamisessa toimii hiilivarastona vuosikymmenten ajan. Tyypillinen hirsimökki sitoo hiilidiok-

sidia noin 30 tonnia koko elinkaarensa ajan, mikä vastaa noin 250 000 kilometriä henkilöautolla 

ajoa. [20.] 

Markkinoilla on useita eri loma-asuntojen valmistajia ja valmispaketteja. Loma-asunnon valintaan 

vaikuttavat sopivan mallin löytyminen, mallin muunneltavuus, ympäristöön sopivuus, ekologi-

suus, hinta-laatusuhde, valmistajan luotettavuus, toimitusvarmuus sekä arvostus. Loma-asunnon 

valintaan vaikuttaa myös, millaisesta materiaalista loma-asunto tehdään. Esimerkiksi hirrestä on 

valittavissa useita eri vaihtoehtoja, kuten lämpöhirsi, pyöröhirsi, massiivihirsi ja liimahirsi. [20.]  

Merenrannalle rakennettaessa tulee rakennusratkaisuissa ja materiaalivalinnoissa huomioida 

käyttötarkoituksen lisäksi erityisesti ympäristöolosuhteiden aiheuttamat rasitustekijät. Rakenta-

misessa tulee pyrkiä käyttää materiaaleja, joiden kestävyydestä, korjattavuudesta, huollettavuu-

desta sekä käytöstä poistamisesta on luotettavaa tietoa tai kokemusta. Esimerkiksi valittaessa 

rakennuksen julkisivumaalia, valinnassa tulee huomioida kyseisiin olosuhteisiin ja käyttötarkoi-

tukseen soveltuva maali. 

Merenrannalla rakennuksiin kohdistuva korkea kosteusrasitus tulee pyrkiä minimoimaan estä-

mällä liian kosteuden tunkeutuminen rakenteisiin, huolehtimalla veden poisto rakenteista sekä 

varmistamalla rakenteiden riittävä tuuletus. Ikkuna- ja oviliitokset sekä rakenteiden liitokset tulee 

tehdä riittävän tiiviiksi sekä leveissä ulkoverhouslaudoissa tulee huomioida kosteusliikkeiden ai-

heuttamat muutokset. Paksumpi ulkoverhouslauta kestää paremmin saariolosuhteissa ja suojaa 
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taloa. Seinäpinnasta ulkonevat koristeosat tulee tiivistää ja tarvittaessa suojata pellityksellä. Kat-

torakenteet tulee suunnitella ja toteuttaa alueella vallitsevat lumikuormat ja määräyksen huomi-

oon ottaen. Katemateriaalina bitumikate on yksi varteenotettava vaihtoehto mm. katteen ympä-

ristöön sopivuuden sekä äänettömyyden perusteella. Loma-asuntoon kannattaa asentaa myös 

räystäät ja sadevesijärjestelmä. [5.] [10.] [33.] 

Ikkuna- ja ulko-ovivalinnassa tulee huomioida käytettävyys- ja ulkonäkökysymysten ohella ener-

giatehokkuus ja lämmöneristävyys. Mitä pienempi lämmönläpäisykerroin U-arvo on, sitä tehok-

kaampi lämmöneristävyys on.  

7.5 Talotekniset järjestelmät 

Uudet loma-asunnot varustetaan nykyään talotekniikalla. Talotekniikan varustelutaso vaihtelee 

loma-asunnon käyttöasteesta ja tarpeesta. Saatavilla on monenlaisia lämmitys-, vesi-, ilmastointi- 

ja sähköratkaisuja, joista läheskään kaikki eivät välttämättä sovellu saariympäristöön. 

Markkinoilla on tarjolla runsaasti vaihtoehtoja turvata loma-asunto murron, tulipalon tai vesiva-

hingon varalta. Kun loma-asunnolla ei olla paikalla, mahdollistavat tämän päivän automatiikka ja 

turvalaitteet kätevän tavan valvoa loma-asuntoa esimerkiksi matkapuhelimen avulla olinpaikasta 

riippumatta. [20.] 

7.5.1 Ilmanvaihto 

Loma-asuntoon voidaan toteuttaa painovoimainen ilmanvaihto tai asentaa koneellinen ilman-

vaihto. Koneellinen ilmanvaihto edellyttää sähköä, jota ei välttämättä ole saatavilla kaikissa saa-

rikohteissa. Painovoimainen ilmanvaihto ei tarvitse erillistä konetta, mutta usein tähän järjestel-

mään liitetään liesituuletin, jolla voidaan poistaa ruoanlaiton yhteydessä syntyvät käryt. Paino-

voimaisessa ilmanvaihdossa ilman vaihtuminen perustuu ulko- ja sisäilman lämpötilaeroihin ja 

hormiston luomaan paine-eroon. Painovoimaisen ilmanvaihdon ongelma on ilmanvaihdon vaikea 

säätö, sillä ilman vaihtuminen riippuu ulko-olosuhteista. Painovoimaisen ilmanvaihdon oikea toi-

minta edellyttää jokaiseen huoneeseen asennettavan poisto- tai korvausilmaventtiilin. [20.] 
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7.5.2 Lämmitysratkaisut ja käyttösähkö 

Rakennuksen suunnitteluvaiheessa on hyvä huomioida rakennuksen energiatehokkuus. Olennai-

nen energiankulutukseen vaikuttava asia on rakennuksen koko ja lämmitettävä kuutiotilavuus. 

Rakennusten energiankulutusta voidaan tehokkaasti pienentää esimerkiksi rakennuksen yksin-

kertaisella muodolla, sopivalla sijoituksella, hyvällä eristävyydellä ja tiiviydellä. [20.] 

Lämmitysvalinta on tehtävä jo suunnitteluvaiheessa, sillä ympärivuotiseen käyttöön soveltuva 

lämmönlähde vaatii yli 50 m2:n mökiltä energiasäännösten mukaiset suunnitelmat ja laskelmat. 

Loma-asunnon käyttötarkoitus ja käyttötiheys asettavat erilaiset vaatimukset loma-asunnon läm-

mitykselle. [20.] 

Loma-asunnoissa lämmitysratkaisuina suositaan perinteisesti uusiutuvaa energiaa puulämmit-

teisten varaavien takkojen muodossa. Tulisijavalmistajat ovat kiinnittäneet paljon huomiota puun 

puhtaaseen palamiseen ja uusien takkojen hyvään lämmöntalteenoton hyötysuhteeseen. Talvi-

asuttavissa loma-asunnoissa käytetään puulämmityksen lisäksi usein sähköpattereita tai lattia-

lämmitystä. Ilmalämpöpumppujen käyttö talvella lämmitykseen ja kesällä viilennykseen on yleis-

tynyt viime vuosina, ja ne kuuluvat monen uuden loma-asunnon vakiovarustukseen. [20.] 

7.6 Jätehuolto 

Jätehuollossa on noudatettava kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. Loma-asunnon rakennuttajalla, 

omistajalla / jätteen haltijalla on velvollisuus huolehtia jätteiden lajittelu ja kuljetus mantereelle 

ja edelleen luovuttaminen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen vastaanottopaikkaan. Tämä kos-

kee niin rakennusaikaista jätteidenkäsittelyä kuin valmiin loma-asunnon käytön aikana syntyviä 

jätteitä. [23.] 

Pienistä jätevesimääristä, kuten kantovedellisten mökkien ja pihasaunojen pesuvedet, ei katsota 

aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ne voidaan pääsääntöisesti johtaa hallitusti maa-

perään ilman erillistä käsittelyä. Jätevesiä ei saa laskea vesistöön, vaan ne on johdettava yhden 

sakokaivon kautta maaperäkäsittelyyn vähintään 30 metrin päässä rantaviivasta. Loma-asunnon 

talvikäyttö aiheuttaa haasteita myös jätevesien käsittelylle. Jätevesien käsittelyssä talviaikaan tu-

lee huomioida riittävä eristys ja mahdollisesti tarvittava lämmityskaapelointi. [22.] [34.] 
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Raahen saariston alueelle ei saa rakentaa vesikäymälää. Käymälänä on käytettävä joko komposti- 

tai kuivakäymälää [22]. Markkinoilla on tarjolla lukuisia käymälämalleja korvaamaan vesivessan. 

Valinnassa tulee ottaa huomioon olemassa olevat rakenteet, käyttötarkoitus ja käyttäjämäärä.  

Jätevesimäärän ei katsota olevan vähäinen, mikäli kiinteistössä on käytössä vesikäymälä, paineel-

linen lämminvesivaraaja, suihku, kylpyamme tai painevettä käyttävä sähköllä toimiva laite kuten 

pyykin- tai astianpesukone tai vastaava. Mikäli näitä laitteita otetaan käyttöön, tulee myös jäte-

vesijärjestelmä päivittää vastaavasti. [34.]  

Lahoavat jätteet on kompostoitava. Kompostointi on järjestettävä jätehuoltomääräysten mukai-

sesti ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. [22.]  

7.7 Logistiikka ja rakennustarvikkeiden kuljetus saareen 

Ennen loma-asunnon rakentamisen aloittamista saareen, kannattaa huolehtia sähkön ja veden 

saannista. Kunnollinen laituri helpottaa rantautumista ja rakennustarvikkeiden toimittamista. 

Rakennustarvikkeiden kuljettaminen saareen on usein hankalampaa ja kalliimpaa kuin mante-

reelle. Perinteinen tapa rakennustarvikkeiden kuljetukselle on viedä tarvikkeet saareen talvella 

jäätä pitkin tai avoveden aikana lautalla ja veneellä. Venettä tarvitaan myös avoveden aikana ra-

kentajien kuljettamiseen rakennuskohteeseen ja takaisin mantereelle. Moderni ja viime vuosina 

joillakin paikkakunnilla yleistynyt tapa on käyttää rakennustarvikkeiden kuljetuksessa apuna heli-

kopteria. Esimerkkinä Porvoossa saareen rakennetussa 100 m2:n loma-asunnossa rakennustarvik-

keiden kuljetuskustannukset jäivät rakennuttajan laskelmien mukaan alle 10 prosenttiin projektin 

kokonaiskustannuksista. Rakennustarvikkeiden kuljetuksessa kustannustehokkuuden saavutta-

minen vaatii huolellista suunnittelua. [35.] 

7.8 Rakennuskustannukset 

Merkittävin vaikuttaja mökin rakentamiskustannusten syntymiseen on rakentaja itse valinnoil-

laan. Kustannukset syntyvät monista eri tekijöistä, joista suurimpia ovat loma-asunnon koko ja 

muoto, toteuttamistapa ja varustelutaso. Kustannusten erot syntyvät tonttiolosuhteista, tilojen 

sijoittelusta, lämmitys- ja ilmastointiratkaisuista, materiaalivalinnoista, kodinkoneiden ja kiinto-

kalusteiden valinnasta sekä rakennushankkeen toteutustavasta. Rakennuskustannuksiin voidaan 
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vaikuttaa eniten suunnitteluvaiheessa, jolloin tehdään rakentamiseen ja materiaalivalintoihin liit-

tyvät päätökset. Saarirakentamisessa kokonaiskustannukset kasvavat noin 5–30 % mannerraken-

tamiseen verrattuna. Kuvassa 10. on esitetty keskiarvoisen kesäasuttavan mökin ja talvimökin ra-

kentamiskustannukset teetettynä 2019 hinnoin. [20.] 

  

Kuva 10. Keskiarvoisen kesäasuttavan mökin ja talvimökin rakentamiskustannukset teetettynä 

2019 hinnoin [20] 
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8 Johtopäätökset ja pohdinta 

Raahen saariston rakennuskanta on pääosin vanhaa. Suurin osa loma-asunnoista on rakennettu 

useita vuosikymmeniä sitten, jolloin rakennusmääräykset, valvonta ja käytetyt rakennusmateri-

aalit eivät ole olleet tämän päivän vaatimusten tasolla. Rakennuksen kunto ja voimassa olevat 

rakentamismääräykset vaikuttavat siihen, voidaanko ja kannattako rakennus peruskorjata tai ra-

kentaa tilalle uusi. 

Loma-asunnoille asetetaan tänä päivänä huomattavasti enemmän vaatimuksia kuin muutama 

vuosikymmen sitten. Uudet loma-asunnot ovat isompia, ne rakennetaan ympärivuotinen käyttö 

huomioiden ja varustellaan usein lähes samoin kuin omakotitalot. Rakentamismääräykset ja ra-

kentamisen valvonnan tarkentuminen ovat lisänneet byrokratiaa lupa- ja valvonta-asioihin, mutta 

positiivisena asiana ovat parantaneet loma-asuntojen turvallisuutta, vaikuttavat loma-asuntojen 

käyttöikään pidentävästi ja ottavat huomioon ekologisen kestävyyden.  

Sisämaahan rakentamiseen verrattuna merenrannalle ja etenkin saaristoon rakennettaessa ym-

päristö- ja luonnonolosuhteet ja rakennusmateriaalien kuljetus saareen vesiteitse tai talvella jäitä 

pitkin lisäävät rakentamisen haasteita rakentamiskustannuksia. 

Tuuli ja viistosade ovat merenrannalla merkittävämpiä rakennusta rasittavia tekijöitä. Kovemman 

viistosateen takia, merenrannan rakennusten julkisivurakenteiden kosteustekninen toimivuus on 

koetuksella ja erityisesti vaipan yksityiskohdat vaikuttavat merkittävästi julkisivun veden- ja tuu-

lenpitävyyteen. Saaristossa rakennusten julkisivut ovat lähes poikkeuksetta puuta ja vaativat ti-

heämpää huoltoa sisämaan vastaaviin julkisivuihin verrattuna. Vallitsevat ilmastorasitukset ja tu-

levaisuudessa ilmastomuutoksen aiheuttamat vaikutukset tulee pyrkiä huomioimaan mahdolli-

simman hyvin jo rakennuksen suunnitteluvaiheessa.  

Tarvittavat rakennusluvat ja lupakäytännöt eivät juurikaan poikkea mantereella merenrannalle ja 

saareen rakennettavien loma-asuntojen välillä. Raahen saaristo kuuluu luonnonsuojelualuee-

seen, mikä rajoittaa omalta osaltaan saaressa sijaitsevien loma-asuntojen kunnostusta ja uudis-

rakentamista. Rakennuslupa-asioiden hoitaminen on edelleen byrokraattista, mutta internet-ai-

kakausi on tuonut asioiden hoitamiseen huomattavasti joustavuutta. 

Rakentamisen valvontamenettely saattaa toisinaan tuntua raskaalta, mutta valvonnalla on tärkeä 

tehtävä varmistaa, että rakennuksen suunnittelu ja toteutus tapahtuvat rakentamista koskevien 

säännösten, määräysten sekä myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Sekä rakennushankkeeseen 
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ryhtyvä että viranomaisen hyväksymä valvoja ovat molemmat velvollisia huolehtimaan edellä 

mainittujen vaatimusten täyttymisestä. 

Opinnäytetyön aihe oli mielenkiintoinen ja opettavainen. Aihealue muodostui yllättävän laajaksi 

ja olisi kannattanut rajata pienenpään kokonaisuuteen, jolloin aihetta olisi pystynyt käsittelemään 

syvällisemmin ja kattavammin. Aiheeseen tutustuessani löysin loma-asunnon rakentamisesta 

runsaasti yleistä tietoa. Loma-asunnon rakentamisesta merenrannalle ja saaristoon löytyi yllättä-

vän vähän materiaalia. Löytämissäni aihetta sivuavissa opinnäytetöissä käsiteltiin lähinnä asuin-

kiinteistöjen rakentamista sekä vapaa-ajan asunnon rakentamista kaavoitetun alueen ulkopuo-

lelle ja tähän liittyviä rakennuslupa-asioita. Merenrannalla olevien vapaa-ajan asuntojen korjaa-

misesta ja uudiskohteiden rakentamisesta löytyi yllättävän vähän tietoa ja tälle tiedolle on mie-

lestäni selkeästi tarvetta.  
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Loma-asuntojen rakennusoikeus Raahen Pohjoisessa saaristossa 

Tontin koko 

m2 

Kokonais rakennus-

oikeus kerros-m2 

Rakennus Rakennus-

oikeus max. 

kerros-m2 

Huomioitavaa  

– tontilla saa olla 

~1000 80 loma-asunto 50 loma-asunto ja kaksi muuta rakennusta 

  loma-asunto, sauna samassa raken-

nuksessa 

65 loma-asunto ja kaksi muuta rakennusta 

~3000–4000 220–240  160 kaksi loma-asuntoa ja kolme muuta rakennusta 

 220  160 kaksi loma-asuntoa ja kolme muuta rakennusta 

 240 loma-asunto 180 toinen enintään 60 k-m2:n suuruinen loma-asunto ja kolme 

muuta rakennusta, mikäli nykyinen kulttuurihistoriallisesti ja/ tai 

rakennustaiteellisesti arvokas loma-asunto säilytetään 

– ranta-alueilla sijaitsevien loma-asuntojen kerrosluku on yksi 

– saarten sisäosissa sijaitsevien loma-asuntojen kerrosluku voi olla kaksi 

– määräys ei ole täysin ehdoton, vaan peruskorjattaessa, laajennettaessa tai uudisrakennettaessa tulee jokainen hanke tutkia suhteessa nykyiseen raken-

nuskantaan ja määräyksestä voidaan näin ollen poiketa perusteltujen syiden pohjalta. [22.] 
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Raahen Pohjoinen saaristo, rakennusten etäisyys merenrannasta 

– Rantaan ulottuvan rakennuspaikan leveyden (rantarajan) on oltava vähintään 40 metriä 

– Raahen saaristossa loma-asunnon ja saunarakennuksen vesivahingoille alttiiden rakennus-

osien korkeusasema tulee olla korkeustason N60 +2.10 yläpuolella 

– Talousrakennusten korkeusasema tulee olla korkeustason N60 +1.40 yläpuolella 

– Pääsääntöisesti loma-asuntoa ei saa rakentaa 20 metriä lähemmäksi rantaa 

– Saunamökin, jonka koko on enintään 20 m² voi usein rakentaa lähemmäksi rantaa, mutta 

etäisyys rantaviivasta tulee olla vähintään 15 metriä keskiveden korkeuden mukaisesta ran-

taviivasta. [22.] 

Raahen saaristossa sijaitsevien loma-asuntojen korjaus ja ylläpito 

Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen vesivahingoille alttiiden rakennusosien korkeus-

asema N60 + 2.10 tarkoittaa loma-asuntojen ja saunarakennusten sokkelikorkeutta, joka N43 

-järjestelmän mukaisissa, Raahen kaupungin laatimissa osayleiskaavan pohjakartoissa on N43 

+ 1.96. Alin mahdollinen perustamiskorkeus maanpinnan tasona on näin ollen N60 + 1.40, 

mikä vastaa N43 -järjestelmän tasoa + 1.26 ja edellyttää esimerkiksi pilariperustusta käytettä-

essä pilareiden maksimikorkeutta 70 cm. Osayleiskaavakartoissa on osoitettu tulvariskialueen 

raja N60 + 1.40 m esitettynä likimääräisesti N 43 -järjestelmän mukaisessa kartassa. Ympäris-

tökeskuksen N60 + 2.10 ja N60 + 1.40-korkeusasemat ovat suoraan pohjakartoilla. [22.] 

Uudisrakennettaessa tulee rakennusten korkeusasemien olla kaavamääräyksen mukaiset. 

Alue, jolla nykyinen loma-asunto sijaitsee korkeustason N60 +1.40 alapuolella: 

– Rakennuksia voidaan korjata ja ylläpitää. Uudisrakentaminen, laajentaminen ja uudisraken-

tamiseen verrattava peruskorjaaminen ei ole sallittua. Jos olemassa oleva rakennus tuhou-

tuu tilalle ei saa rakentaa uutta rakennusta. [22.]
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Raahen saaristossa noudatettavat rakennuslait, -kaavat ja -järjestykset 

Nimi Internet osoite 

Maankäyttö- ja rakennuslaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 

Raahen pohjoinen saaristo, 

osayleiskaava 

https://www.raahe.fi/sites/raahe.fi/files/liitetiedos-

tot/kaavoitus/2018/Raahen%20pohjoinen%20saa-

risto%20osayleiskaavan%20selostus.pdf 

Raahen eteläisen ranta-alueen 

osayleiskaava 

https://www.raahe.fi/kaavoitus/raahen-etelaisen-ranta-

alueen-osayleiskaava 

Rakennusjärjestys https://www.raahe.fi/sites/raahe.fi/files/Raahen-ja-Siika-

joen-rakennusj%C3%A4rjestys-2021.pdf 

Ympäristönsuojelulaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527 

Luonnonsuojelulaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096 

Vesilaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587 

Jätelaki https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
https://www.raahe.fi/sites/raahe.fi/files/liitetiedostot/kaavoitus/2018/Raahen%20pohjoinen%20saaristo%20osayleiskaavan%20selostus.pdf
https://www.raahe.fi/sites/raahe.fi/files/liitetiedostot/kaavoitus/2018/Raahen%20pohjoinen%20saaristo%20osayleiskaavan%20selostus.pdf
https://www.raahe.fi/sites/raahe.fi/files/liitetiedostot/kaavoitus/2018/Raahen%20pohjoinen%20saaristo%20osayleiskaavan%20selostus.pdf
https://www.raahe.fi/kaavoitus/raahen-etelaisen-ranta-alueen-osayleiskaava
https://www.raahe.fi/kaavoitus/raahen-etelaisen-ranta-alueen-osayleiskaava
https://www.raahe.fi/sites/raahe.fi/files/Raahen-ja-Siikajoen-rakennusj%C3%A4rjestys-2021.pdf
https://www.raahe.fi/sites/raahe.fi/files/Raahen-ja-Siikajoen-rakennusj%C3%A4rjestys-2021.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961096
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110587
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110646
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Rakennuslupa 

Rakennuksen rakentamiseen on haettava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellai-

seen muutos- ja korjaustyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, rakennuk-

sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen tai rakennuksen laajentamiseen. Muuta kuin 

edellä säädettyä rakennuksen muutos- ja korjaustyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos 

työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Ra-

kennuslupa tarvitaan myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muutta-

mista varten. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen 

vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin 

ominaisuuksiin. Käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi loma-asunnon muuttaminen pysyvään 

asumiseen vaatii myös luvan. [19.] 

Rakentamisen edellytyksistä, tarvittavista luvista sekä lupamenettelystä saa tietoa kunnan ra-

kennustarkastajalta. 

Rakennuslupa- ja toimenpidelupahakemukset sekä ilmoitukset tulee tehdä kirjallisena.  

Rakennustarkastaja käsittelee lupahakemukset ja ilmoitukset. Päätökseen tyytymätön voi ha-

kea asiaan muutosta ympäristölautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Pe-

rustuen MRL 72 §, ilman vahvistettua yleis- tai asemakaavaa vesistön rantavyöhykkeelle ei 

saa rakentaa rakennusta. [19.] 

 
Ennen rakennussuunnitelmien tekemistä tulee varmistaa, että kyseiselle rakennuspaikalle voi-

daan rakennuslupa myöntää. Rakennusoikeuden voi tarkistaa rakennustarkastajalta. Raken-

nussuunnitelmat kannattaa esittää rakennustarkastajalle jo luonnosvaiheessa, koska korjauk-

set suunnitelmiin on helpointa tehdä jo suunnitteluvaiheessa. 

Poikkeusluvan hakeminen 

Jos rakentaja haluaa poiketa kaavasta tai muista maankäyttö- ja rakentamislain mukaisista tai 

sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, mää-

räyksistä, kielloista tai muista rajoituksista, kuten rakennusjärjestyksestä, hän tarvitsee poik-

keamispäätöksen ennen rakennuslupaa. Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeuksen. 

Poikkeamiseen tarvitaan aina erityinen syy. Poikkeamisesta ei saa aiheutua haittaa esimerkiksi 

alueen muulle käytölle tai luonnolle. Poikkeamispäätös on voimassa päätöksessä ilmoitetun 

ajan, joka on enintään kaksi vuotta. [19.] 
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Ennen poikkeamisen hakemista tulee olla yhteydessä kaavoitukseen ja kysyä etukäteen edel-

lytyksiä poikkeamiselle. Poikkeamista haetaan Raahen rakennusvalvonnan kautta (MRL 16 §:n 

mukaiset suunnittelutarvealueratkaisut sekä MRL 171 §:n mukaiset kunnan ratkaistaviksi kuu-

luvat poikkeamiset). Poikkeuslupia haetaan sähköisesti lupapiste.fi-palvelusta. [23.] 

Raahen kaupunki vastaa kaavoista poikkeamisista sekä käyttötarkoituksen muutoksen edellyt-

tämästä poikkeamispäätöksestä. Päätöksen tekee Rakennetun ympäristön lautakunta. Raken-

taminen vastoin voimassa olevaa asemakaavaa sekä rakentaminen kaavoittamattomilla ranta-

alueilla tarvitsee poikkeamisluvan. Poikkeamiseen tulee aina olla perusteltu syy. Myönteisen 

poikkeamisluvan lisäksi tarvitaan aina rakennuslupa. 

Vapaa-ajan asunnon rakennuslupa-asioiden hoitaminen ja vapaa-ajan asunnon valvonta 

Raahen kaupungin nettisivuille on koottu kattava kokoelma rakennushankkeisiin liittyviä lo-

makkeita: https://www.raahe.fi/rakennusvalvonta/lomakkeet 

Rakennuslupa-asioiden hoitaminen onnistuu helposti verkossa Lupapisteen verkkosivujen 

kautta: https://www.raahe.fi/rakennusvalvonta/sahkoinen-asiointi 

Alla olevissa kuvissa on esitetty lupapisteen prosessi tehtävätasolla sekä vapaa-ajan asunnon 

rakennushankkeen valvontaprosessi. 

 

Kuva 1. Lupapisteen prosessi tehtävätasolla 

https://www.raahe.fi/rakennusvalvonta/lomakkeet
https://www.raahe.fi/rakennusvalvonta/sahkoinen-asiointi
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Kuva 2. Rakentamisen valvonnan malli vapaa-ajan asunnon rakennuskohteissa 
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RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN LIITTEET KPL 

Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (todistus lainhuudosta, jäljennös 

kauppakirjasta tai vuokrasopimuksesta) 

1 

PIIRUSTUKSET 

Rakennuslupahakemukseen liitetään pätevän suunnittelijan (RakMK A2) laa-

timat ja allekirjoittamat pääpiirustukset, joiden on täytettävä Suomen raken-

tamismääräyskokoelman (RakMK) osan A2 suunnitelmille asettamat vaati-

mukset. 

 

Asemapiirros, mittakaava 1:500 tai 1:200 

Piirroksesta tulee ilmetä: 
- rakennettavaksi suunnitellut rakennukset ja rakennelmat 
- olemassa olevat ja purettavat rakennukset ja rakennelmat 
- uudisrakennuksen sijainti ja mitat 
- etäisyydet rakennuksista, rajoista ja rantaviivasta 
- vesijohdot, viemärit kaivoineen, jätevesien käsittelypaikat 
- kiinteistön viralliset tunnukset 
- rajat ja niiden pituudet, rajoittavien alueiden viralliset tunnukset ja 

nimet 
- rakennuspaikalla olemassa olevien ja sinne rakennettavien rakennus-

ten pinta-alat ja tilavuudet. 

2 

Rakennuksen pohjapiirros, mittakaava 1:50 tai 1:100 

 Piirroksesta tulee ilmetä: 
- rakennuksen päämitat 
- huoneiden käyttötarkoitus ja pinta-alat 
- rakennusosat tehoste- ja ainemerkein 
- savuhormit ja ilmanvaihdon yleisjärjestely 

2 

Rakennuksen leikkauspiirros, mittakaava 1:50 tai 1:100  

Piirroksesta tulee ilmetä: 
- huone- ja kerroskorkeudet  
- rakennusosat aine- ja tehostemerkein 
- rakennuksen vaipan rakennekerrokset 
- rakennuksen vaipan rakenteiden U-arvot, mikäli rakennuksen käyttö 

on yli neljä kuukautta vuodessa 
 

2 
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RAKENNUSLUPAHAKEMUKSEN LIITTEET KPL 

Rakennuksen julkisivupiirros, mittakaava 1:100 

Piirroksesta tulee ilmetä: 
- julkisivu- ja kattopintojen materiaalit käsittelytapoineen 
- hätäpoistumistikkaat 
- alkuperäisen maanpinnan korkeus julkisivupinnassa pistekatkovii-

valla esitettynä 
- värityssuunnitelma värimalleineen 

 

2 

Savuhormi- ja tulisijapiirros, mittakaava 1:20 tai 1:10 

Piirroksesta tulee ilmetä: 
- hormin ja tulisijan vaakaleikkaus 
- liittyminen palava-aineisiin rakennusosiin ja kalusteisiin 
- suojaetäisyydet, - hormin pystyleikkaus yläpohjan ja välipohjan koh-

dalta 

2 

Talotekniikkasuunnitelmat, mittakaava 1:50 2 

LVI-suunnitelmat 2 

Rakennushankeilmoitus (RH1) 1 

Ote alueen peruskartasta, johon on merkitty rakennuspaikka 1 

Selvitys naapurien kuulemisesta (naapureita kuullaan pääsääntöisesti kai-
kesta rakentamisesta)  

- Jos luvan hakija ei ole suorittanut naapurien kuulemista, suorittaa ra-
kennustarkastaja tämän. Viranomaisen suorittamasta naapurin kuu-
lemisesta peritään maksu. 

n 

Vastaavan työnjohtajan ja kvv-työnjohtajan hakemukset 1 

Mikäli rakennus edellyttää poikkeuslupaa, liitetään lupahakemukseen alkupe-

räinen, lainvoimaisuustodistuksella varustettu poikkeuslupapäätös 

1 

[37.]
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Jätevesien ja jätteiden käsittely Raahen saaristossa 

Kiinteistön / loma-asunnon omistajan on huolehdittava siitä, että talousjätevesien käsittelyä 

varten kiinteistöllä on kohteeseen soveltuva jätevesien käsittelyjärjestelmä. Käsittelyjärjestel-

män soveltuvuutta arvioitaessa otetaan huomioon kiinteistön käytön aiheuttama käsittele-

mättömästä jätevedestä aiheutuva kuormitus, ympäristön pilaantumisen vaara ja muun jäte-

vesijärjestelmän ominaisuudet, kiinteistön sijainti meren läheisyydessä. [24.] 

Pienistä jätevesimääristä, kuten kantovedellisten mökkien ja pihasaunojen pesuvedet, ei kat-

sota aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Ne voidaan pääsääntöisesti johtaa halli-

tusti maaperään ilman erillistä käsittelyä. Jätevesiä ei saa laskea vesistöön, vaan ne on johdet-

tava yhden sakokaivon kautta maaperäkäsittelyyn vähintään 30 metrin päässä rantaviivasta. 

Raahen saariston alueelle ei saa rakentaa vesikäymälää. Käymälänä on käytettävä joko kom-

posti- tai kuivakäymälää. [22.] 

Jätevesimäärän ei katsota olevan vähäinen, mikäli kiinteistössä on käytössä vesikäymälä, pai-

neellinen lämminvesivaraaja, suihku, kylpyamme tai painevettä käyttävä sähköllä toimiva laite 

kuten pyykin- tai astianpesukone tai vastaava. Mikäli näitä laitteita otetaan käyttöön, tulee 

myös jätevesijärjestelmä päivittää vastaavasti. [34.] 

Jätehuollossa on noudatettava kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. Loma-asunnon rakennutta-

jalla, omistajalla / jätteen haltijalla on velvollisuus huolehtia jätteiden lajittelu ja kuljetus man-

tereelle ja edelleen luovuttaminen jätteenkuljetukseen tai alueelliseen vastaanottopaikkaan. 

Tämä koskee niin rakennusaikaista jätteidenkäsittelyä kuin valmiin loma-asunnon käytön ai-

kana syntyviä jätteitä. 

Lahoavat jätteet on kompostoitava. Kompostointi on järjestettävä jätehuoltomääräysten mu-

kaisesti ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. [22.] 


