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I LUKU

Yleistä

1 §
Rakennusjärjestyksen tehtävä

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen sekä muiden maan käyttämistä ja rakentamis-
ta koskevien säännösten ja määräysten lisäksi Vantaan kaupungissa on noudatettava
tämän rakennusjärjestyksen määräyksiä.

2 §
Rakentamistapaohjeet

Rakentamisen ohjaamiseksi ympäristölautakunnan rakennuslupajaosto voi antaa alueel-
lisia tai koko kaupunkia koskevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden on edistettävä alueen
ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja kestävää rakentamista.

Aikaisemman rakennusjärjestyksen nojalla hyväksytyt rakentamistapamääräykset ovat
voimassa tämän rakennusjärjestyksen mukaisina rakentamistapaohjeina.



3 §
Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin

Yleis- ja asemakaavamääräykset ja rakentamistapaohjeet antavat lähtökohdan rakenta-
misen sopeuttamiseksi kunkin alueen luonteeseen ja ominaispiirteisiin. Sen lisäksi on
otettava huomioon lähiympäristö ja rakennetun ympäristön historiallinen kerroksellisuus.

4 §
Rakennuspaikan omistajan ja haltijan asema

Rakennuspaikan omistajan ja haltijan osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennus-
järjestyksessä on määrätty tontin omistajasta.

II LUKU
Rakennuksen rakentaminen

5 §
Kaupunkikuvalliset vaatimukset

Rakennuksen rakentamisen, rakennuksen laajennuksen ja rakennuksen rakentamiseen
verrattavan rakentamisen on sovelluttava ympäröivän alueen yleisesti noudatettuun ra-
kennustapaan sekä tonttiin rajoittuvaan katuun, puistoon, ja muuhun julkiseen kaupunki-
tilaan rakennuksen sijoituksen, koon, muodon, ulkomateriaalien, värityksen sekä julkisi-
vun jäsentelyn osalta.

Tontilla rakennusten on muodostettava kaupunkikuvaltaan sopusuhtainen ja alueen
luonnonarvot huomioon ottava kokonaisuus.

Ilmanvaihtokonehuoneet ja niihin liittyvät laitteet ja kanavat sekä muut tekniset laitteet on
suunniteltava rakennuksen luonteeseen ja kaupunkikuvaan soveltuviksi.

6 §
Tontin rajan ylittäminen katu- tai muulle yleiselle alueelle

Jos rakennus saadaan rakentaa kadun vastaiselle tontin rajalle, rakennus saa ulottua
tontin rajan yli katualueelle tai erityisestä syystä muulle yleiselle alueelle seuraavasti:

1. rakennuksen perustusrakenteet maanpinnan alapuolella 1,5 metrin syvyyteen
saakka 0,3 metrillä ja maanpinnasta 1.5 metriä syvemmällä olevat perustusra-
kenteet 1,2 metrillä

2. erkkerit, katokset, räystäät parvekkeet ja muut vastaavat ilmassa olevat raken-
nuksen osat 1,5 metrillä; julkisen rakennuksen ja liikerakennuksen pääsisään-
käynnin katos voi ulottua kevyenliikenteen väylällä enemmänkin. Vapaan ali-



kulkukorkeuden on oltavavähintään 3,2 metriä.

3. tekniset laitteet ja muut vastaavat 0,3 metrillä ja ulkoseinän lisäeristys harkin-
nan mukaan

4. olemassa olevan rakennuksen uudet portaat tai luiska enintään 0,3 metrillä,
milloin uudet portaat ovat tarpeelliset rakennuksen toimintojen muuttuessa ja
portaita ei voida ilman kohtuuttomia vaikeuksia ja kustannuksia rakentaa tontil-
le.

Ylityksistä ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun yleisen alueen käytölle.

7  §
Rakennuksen etäisyys rakennuspaikan rajasta ja tontin sisäisen rakennusrajan ylittämi-
nen

Ellei asemakaavassa toisin määrätä, tulee rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan ra-
jasta olla asemakaava-alueella vähintään 4 metriä ja asemakaava-alueen ulkopuolella 5
metriä.
Tästä voidaan poiketa rajanaapurin suostumuksella tai milloin rakennuksen sijoittaminen
lähemmäksi rajaa ei aiheuta haittaa naapurikiinteistölle  tai vaikeuta sen sopivaa raken-
tamista.

Rakennus saa ulottua asemakaavassa tai rakennusjärjestyksessä määrätyn tontin sisäi-
sen rakennusrajan yli seuraavasti:
1) rakennuksen perustusrakenteet ja kellarin rakenteet maanpinnan alapuolella tarpeen
mukaan
2) erkkerit, katokset, räystäät, parvekkeet, kuistit, portaat ja muut vastaavat rakennuksen
osat  1,2 metrillä
3) ulkoseinän lisäeristys, tekniset laitteet ja muu vastaava tarpeen mukaan.

Edellä mainituista ylityksistä ei saa aiheutua huomattavaa haittaa ympäristölle tai naapu-
reille.

8 §
Rakennuksen korkeusasema

Rakennuksen korkeusaseman on sopeuduttava olemassa olevan ympäristön ja asema-
kaavassa suunniteltuihin korkeusasemiin. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä pin-
tavaaituskartta tai vastaava selvitys, joka osoittaa tontin ja ympäröivän alueen olemassa
olevat korkeussuhteet.

Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennuslupahakemuksen arvioimiseksi edellyttää
luvanhakijalta, että tontin kulmapisteiden ja suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden
sijainti ja korkeusasema merkitään tontille ennen lupapäätöksen tekemistä.



9 §
Mainos- ja muut vastaavat laitteet.

Myynti-, tiedotus- ja mainoslaitteen asettaminen edellyttää alueen haltijan luvan ja sen li-
säksi, on noudatettava seuraavaa:

1) laitteen muodon, värin ja rakenteen on sovelluttava ympäristöön,
2) laite ei saa haitata liikennettä tai katuvalaistusta eikä olla muutenkaan häiritsevä,
3) laite on kiinnitettävä tukevasti, rakennukseen kiinnitettävä laite, mikäli se kiinnitetään
katualueella 3200 mm:ä ja muualla 2400 mm:ä maanpintaa ylemmäksi, saa ulottua enin-
tään 600 mm:n päähän julkisivun pinnasta sekä muussa tapauksessa enintään 150
mm:n päähän julkisivunpinnasta. Laite ei kuitenkaan saa ulottua puolta metriä lähem-
mäksi ajoneuvoliikenteelle varattua kadun osaa.
4) laite on sijoitettava rakennuksen räystäslinjan alapuolelle.
Edellä 4 kohdassa mainitut rajoitukset eivät koske laitetta, joka asetetaan rakennuksen
sisäänkäynnin suojakatolle.

10 §
Tontin ja rakennuksen valaistus

Tontin valaistusjärjestelyissä valolaitteiden sijoitus, suuntaus ja valoteho on sovitettava
siten, että ne lisäävät alueen turvallisuutta ja viihtyisyyttä eivätkä tarpeettomasti ja haital-
lisesti häiritse alueen asukkaita, alueella liikkuvia tai naapurialueita.

Julkisivuvalaistuksen tulee tukea rakennuksen luonnetta ja sen kaupunkikuvallista merki-
tystä.

Valaisinten on sovelluttava kunkin alueen kaupunkikuvaan

11 §
Suunnittelijat, työnjohto ja valvojat

Suunnittelijoiden, työnjohtajien ja valvojien on oltava päteviä ja ammattitaitoisia.

12 §
Tontin ja rakennuksen osoitemerkinnät

Rakennetun tontin omistajan tai haltijan on asetettava kadulta, muulta liikenneväylältä ja
tontin sisäiseltä liikennealueelta hyvin näkyvään paikkaan tontin osoitenumero, joka on
pimeän aikana valaistava. Katujen kulmassa sijaitsevaan rakennukseen on jokaisen ka-
dun puolelle asennettava kyseiselle kadulle vahvistettu osoitenumero.

Osoitenumero on asetettava:

1) katuun tai muuhun liikenneväylään rajoittuvassa tai sen välittömässä läheisyydessä
olevassa rakennuksessa kadulle johtavan portin tai vastaavan kohdalle sekä



2) muussa tapauksessa tontille johtavan ajoväylän alkupäähän. Milloin tontilla on useita
rakennuksia, eivätkä kaikki rakennukset rajoitu katuun tai sen välittömään läheisyyteen,
tulee tontille johtavan ajoväylän alkupäähän tarvittaessa asettaa opastaulu. Osoitenume-
ro tulee merkitä opastauluun tai asettaa sen välittömään läheisyyteen. Osoitenumero on
lisäksi tarvittaessa kiinnitettävä kuhunkin rakennukseen.

Tontin rakennusten jokainen porrashuone on merkittävä juoksevasti isoin kirjaimin, mer-
kintä on pimeän aikana valaistava. Rakennuksen huoneistot on juoksevaa numerosarjaa
käyttäen kautta rakennuksen merkittävä numeroilla A portaan alimmasta kerroksesta al-
kaen. Asuinpientalon huoneistot voidaan merkitä kirjaimin. Kellari- ja ullakkokomerot se-
kä ulkovarastot on merkittävä samalla numerolla kuin huoneisto, jonka käytössä ne ovat.

Tontille valmistuvan rakennuksen osoitemerkinnät tulee olla asennettuna viimeistään
käyttöönottokatselmuksessa. Tontin omistajan tai haltijan tulee pitää osoitemerkinnät
toimintakuntoisina.

Porrashuoneen sisääntulokerroksessa tulee näkyvällä ja tarvittaessa erikseen valaista-
valla paikalla olla taulu, johon on merkitty kunkin huoneiston haltijan suku- tai toiminimi.
Huoltomiehen tai talonmiehen sekä isännöitsijän yhteystiedot tulee merkitä porrashuo-
neeseen näkyvälle paikalle. Huoltomiehen tai talonmiehen yhteystietomerkinnät pitää
pystyä lukemaan myös rakennuksen ulkopuolelta.

III LUKU

Pihamaa ja tontti

13 §
Pihamaan rakentaminen

Pihamaata rakennettaessa on huolehdittava siitä, että pihamaasta tulee tontin käyttötar-
koituksen edellyttämällä tavalla käyttökelpoinen ja viihtyisä.

Rakennuksen rakentamisen, siihen verrattavan rakentamisen, rakennuksen laajentami-
sen ja sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämisen yhteydessä on olemassa olevan pi-
hamaan käyttökelpoisuutta ja viihtyisyyttä tarvittaessa parannettava esimerkiksi jäsentä-
mällä olevia autopaikka-alueita, kohentamalla ja lisäämällä istutuksia, vähentämällä liik-
kumisesteitä tai rakentamalla pihamaan käyttökelpoisuutta parantavia rakennelmia. Pi-
hamaan muutoksissa tulee ottaa huomioon tontin asukkaiden lisäksi rajanaapurit.

Hulevesien hallinnan edistämiseksi tulee suosia vettä hyvin läpäiseviä pintamateriaaleja.

Rakennukset ja tontin käyttö on suunniteltava siten, että paikan kasvillisuus, pinnanmuo-
dot sekä erityiset luonnon- ja kulttuuriarvot säilyvät.



14 §
Pihamaan korkeusasema

Pihamaan korkeusaseman on sopeuduttava olemassa olevan ympäristön ja suunnitel-
tuihin katu- ja puistoalueen ja naapurikiinteistöjen korkeusasemiin.

Pihamaan korkeussuhteita ei saa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa olennai-
sesti muuttaa siitä, mitä rakennusluvan myöntämisen yhteydessä vahvistetut piirustukset
osoittavat.

Rakennuksen rakentamisen ja sen laajentamisen yhteydessä pihamaa on suunniteltava
ja toteutettava niin, ettei rakentamisella ilman erityistä syytä lisätä hulevesien valumista
tontin rajan yli naapurin puolelle.

15 §
Tukimuurit ja pengerrykset

Jos pihamaata on tarpeen tasata se on toteutettava pengertämällä tai tukimuureilla. Pi-
hamaata ei saa ilman erityistä syytä tasata niin, että asuintontin rajalle syntyy 0,5 metriä
suurempi korkeusero.

Pengertäminen ja tukimuurin rakentaminen on toteutettava niin, etteivät maa-ainekset
eivätkä sade- ja pintavedet valu naapurin puolelle.

16 §
Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen

Tontille on rakennettava hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmä, josta vedet on
imeytettävä kokonaan tai osittain omalla tontilla, jos maaperäolosuhteet sen sallivat, jollei
siitä aiheudu alueen rakennuksille kosteusvauriovaaraa ja jollei vesihuoltolaista muuta
johdu. Imeyttäminen tontilla edellyttää pohjatutkimusta ja sen perusteella tehtyä pohjara-
kennesuunnitelmaa.

Ne hulevedet ja perustusten kuivatusvedet, joita ei imeytetä tai viivästetä  tontilla, on
johdettava kiinteistöjen yhteiseen hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmään, ja
jos tämä ei ole mahdollista, niin kuntatekniikan keskuksen tai vesihuoltolaitoksen (HSY)
luvalla kaupungin yleiseen hulevesijärjestelmään.

Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen on toteutettava siten, ettei luonnol-
lisen vedenjuoksun muuttamisesta aiheudu huomattavaa haittaa naapurille. Hulevesiä ja
perustusten kuivatusvesiä ei saa johtaa ajoradalle, pyörätielle eikä jalkakäytävälle. Kun-
tatekniikan keskus voi perustellusta syystä sallia hule- ja perustusten kuivatusvesien joh-
tamisen katuojaan. Tonttien väliset rajaojat on säilytettävä osana hulevesijärjestelmää.

Rakennuksen rakentamista ja peruskorjaamista koskevaan rakennuslupahakemukseen
on liitettävä selvitys hulevesi- ja perustusten kuivatusvesijärjestelmän rakentamisesta tai
olemassa olevasta järjestelmästä, sen riittävyydestä, toimivuudesta ja kunnossapidosta.



17 §
Tontin liikennejärjestelyt

Tontin ajoneuvoliikenne on suunniteltava ja toteutettava siten, että ajoneuvoliikenteestä
ei aiheudu vaaraa.

Pelastuslaitoksen nostokalustolla on oltava vapaa pääsy kolmikerroksisen tai sitä korke-
amman rakennuksen viereen siten, että pelastustoimenpiteet ovat mahdollisia. Kolmiker-
roksisen tai sitä korkeamman rakennuksen ulkoseinään tai pihamaalle on sijoitettava
kyltti, josta ilmenee pelastustien sijainti.

Tontilta on varattava riittävästi tilaa polkupyörien asianmukaista säilyttämistä varten.
Asuinkerrostalotontilla polkupyörien säilytystilaa on oltava vähintään 1 paikka/ 30 kerros-
neliömetriä. Paikoista vähintään puolet on sijoitettava pihatasossa olevaan ulkoiluvä-
linevarastoon.

18 §
Vajojen ja muiden rakennelmien rakentaminen

Vaja, katos tai muu rakennelma on sijoitettava naapuritontin rajasta vähintään niin kau-
aksi, että piirrettäessä tontin rajalta 45 asteen kulmassa suora, rakennelman on jäätävä
kokonaan sen alle.

19 §
Aidan rakentaminen kadun vastaiselle rajalle

Rakennuksen rakentamisen yhteydessä tontin kadun vastainen raja on erotettava istu-
tuksin tai rajalle on istutettava pensasaita tai rakennettava aita, jollei asemakaava muuta
määrää tai jollei perustellusta syystä muuta johdu. Aidan sijoittamisessa ja korkeudessa
on huomioitava kadun näkemäalueet. Pensasaita tai rakennettava aita perustuksineen
on sijoitettava kokonaan tontin puolelle kadun, puiston tai muun yleisen alueen rajalla.

20 §
Tontin rannan rakentaminen

Tonttiin kuuluvaa rannan luonnollista rantaviivaa ei saa vähäistä enempää muuttaa ran-
taa täyttämällä, kaivamalla tai muulla vastaavalla tavalla vastoin asemakaavaa tai muuta
yleisen alueen suunnitelmaa ilman rakennusvalvontaviranomaisen lupaa.

21 a §
Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta kaikilla tonteilla

Seuraavat toimenpiteet on vapautettu toimenpideluvan hakemisesta:



1) korkeintaan 30 neliömetrin suuruisen aitauksen, katoksen tai suojan rakentaminen jät-
teiden keräilyä varten;

2) kadun, puiston tai muun vastaavan yleisen alueen vastaisen aidan rakentaminen, kun
aita tukimuureineen on katua vasten enintään 1,2 metriä korkea ja puistoa ja muita aluei-
ta vasten enintään 1,6 metriä korkea, ja kun kuntatekniikankeskus hyväksyy niiden ra-
kentamisen. Aita ja tukimuuri perustuksineen on rakennettava  kokonaan tontin puolelle

3) tonttien välisen aidan rakentaminen, kun aita tukimuureineen on enintään 1,6 metriä
korkea, ja kun naapuritontin omistaja tai haltija hyväksyy niiden rakentamisen, sekä ton-
tin sisäisten aitojen ja tukimuurien rakentaminen;

4) ilmalämpöpumpun, maalämpöpumpun ja aurinkokeräimen sijoittaminen rakennuk-
seen, rakennelmaan tai pihamaalle;

5) asuinhuoneiston kokonaan sisäänvedetyn parvekkeen lasittaminen.

6) rakennuksen 1. kerroksen huoneiston korkeintaan 400 mm korkean irtokirjainmainos-
laitteen asentaminen välittömästi huoneiston näyteikkunan yläpuolelle;

7) rakennuksen 1. kerroksen huoneiston korkeintaan 600 x 600 mm korkean mainoslait-
teen asentaminen välittömästi huoneiston näyteikkunan viereen tai yläpuolelle julkisivua
vasten kohtisuorassa;

8) rakennuksen 1. kerroksen julkisivun pintaan kiinnitettävän korkeintaan 400 x 600 mm
suuruisen kilven asentaminen;

9) rakennuksen 1. kerroksen huoneiston näyteikkunoiden ja oven yläpuolelle sijoitettavi-
en, suorien ja sivulta auki olevien markiisien asentaminen.

10) rakenteellisen terassin, joka on enintään 50 cm korkea ja vähintään 2,5 metrin etäi-
syydellä  rajasta

Vaikka toimenpiteen toteuttaminen ei vaadi lupaa, niin rakentamisessa on noudatettava
voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen rakentamiseen liittyviä sään-
nöksiä.

21 b §
Rajamerkkien, kiintopisteiden ja viranomaisten,  laitosten, energia- ja puhelinyhtiöiden
asettamien merkkien rakennusaikainen poistaminen tai merkkien turmeltuminen raken-
nustyössä

Jos rakennustyön yhteydessä tontilla tai muulla rakennuspaikalla joudutaan poistamaan
kiintopisteitä, on asiasta ilmoitettava maanomistajalle  ja kaupungingeodeetille.

Jos rajamerkki häviää tai liikkuu, se voidaan sijoittaa paikalleen vain asianomaisen vi-
ranomaisen suorittamassa mittaustoimituksessa.



Palopostien, johtojen ja niihin kuuluvien laitteiden sijaintia osoittavien merkkien poistami-
seen on saatava asianomaisen viranomaisen,  laitoksen tai yhtiön suostumus.

IV LUKU

Erityiset määräykset pientalon rakentamisesta

22 §
Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta asuinpientalotontilla

Sen lisäksi mitä 21 a §:ssä on säädetty, niin millään asuinpientalotontilla ei tarvitse ha-
kea lupaa seuraavien toimenpiteiden toteuttamiseen:

1) asuinpientalojen ja niiden talousrakennusten julkisivujen ja katon värin sekä katon ma-
teriaalin muuttaminen, jos rakennusta ei ole asemakaavassa tai rakennussuojelulain no-
jalla suojeltu;

2) korkeintaan 20 neliömetrin suuruisen piharakennelman rakentaminen. Tontilla saa olla
kerrallaan vain yksi tämän määräyksen nojalla rakennettu piharakennelma;

Vaikka edellä mainittujen toimenpiteiden toteuttaminen ei vaadi lupaa, niin rakentami-
sessa on noudatettava voimassa olevan asemakaavan määräyksiä ja kyseiseen raken-
tamiseen liittyviä säännöksiä sekä otettava huomioon rakentamisen soveltuvuus ympä-
ristön kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

23 §
Rakennetun ympäristön kunnossapito

Rakennus ympäristöineen on pidettävä jatkuvasti siistissä kunnossa. Tämän toteamisek-
si rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa järjestää kaupunginosa- tai aluekohtai-
sia tarkastuksia, joiden yhteydessä havaitut puutteet kirjataan ja ryhdytään asian vaati-
miin toimenpiteisiin.

Tontit ja rakennuspaikat on pidettävä niiden käyttötarkoituksen ja ympäröivän alueen
maankäytön edellyttämässä asiamukaisessa kunnossa.

Asuin- tai asuin- ja liikerakennusta varten tarkoitettua tonttia ei saa käyttää linja-auton,
yhdistelmäajoneuvon tai työkoneen eikä useamman kuin kahden kuorma-auton tai pie-
nehkön työkoneen pitempiaikaiseen paikoitukseen tai säilytykseen. Jos kuorma-autoja
tai pienehköjä työkoneita on tarpeen pysäköidä tontilla toistuvasti enemmän kuin kaksi,
on pysäköintijärjestelyt hyväksytettävä lupa-asiana. Kuitenkin tontilla, jonka pinta-ala on
alle 1000 m2, on kuorma-autojen ja pienehköjen työkoneiden pysäköintijärjestelyt hyväk-
sytettävä aina lupa-asiana.

Asemakaavassa pelkästään asumiseen osoitetuilla tonteilla rekisteristä poistettujen ajo-
neuvojen, yli kolme metriä korkeiden veneiden ja ympäristöä rumentavan tavaran ul-



kosäilytys on kielletty peitettynä ja ilman peitettä. Kuitenkin tontilla käytettävän poltto-
puun kuivatus ja tavanomaisten määrien varastointi siististi pinottuna on sallittua.

V LUKU

Erityiset määräykset rakentamisesta asemakaava-alueen ulkopuolella

24 §
Rakennuspaikalle asetettavat vaatimukset

Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella rakennuspaikan on oltava kooltaan yleiskaavassa
- kyläalueeksi, AT, ja pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi, A3, A4, osoitetulla alueella

vähintään 2000 m2,
- maa- ja metsätalousalueeksi, M, ja maatalousalueeksi, MT, osoitetulla alueella vähin-
tään yksi (1) hehtaari ja
- muiksi alueiksi osoitetuilla alueilla vähintään kaksi (2) hehtaaria.

Kuitenkin käytettäessä rakennuspaikkaa hevostalliksi tai lantalaksi on tilan tai useiden
tilojen muodostaman toiminnallisen kokonaisuuden oltava pinta-alataan vähintään kaksi
hehtaaria. Tallin tai lantalan vähimmäisetäisyys naapurin asuinrakennuksesta, yleiskaa-
van tai vahvistetun asemakaavan asuintarkoitukseen varatusta alueesta tulee olla 100
metriä. Tämän momentin säännöksiä ei sovelleta silloin, kun rakentaminen perustuu
myönnettyyn poikkeamispäätökseen  tai suunnittelutarveratkaisuun.

Rakennuspaikan on sijaittava, mikäli mahdollista, olemassa olevan asutuksen tai tilakes-
kuksen yhteydessä ja olemassa olevan kulkuyhteyden varrella.
Rakennuspaikalla tulee rakennukset, lukuun ottamatta välttämättömiä maa- ja metsäta-
louden sekä hevostalouden harjoittamiseen tarvittavia talousrakennuksia, sijoittaa puus-
ton suojaan pellon ja metsän reunaan sekä metsäsaarekkeisiin.

Vesijohtoverkoston ulkopuolella rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee ennen rakennus-
töihin ryhtymistä huolehtia siitä, että rakennuspaikalta on saatavissa tai sille johdettavis-
sa riittävästi laadultaan soveltuvaa talousvettä rakennuksen käytön sitä edellyttäessä.

25 §
Rakennusten koko ja käyttötarkoitus

Samalle rakennuspaikalle saa sijoittaa enintään kaksi asuntoa ja niitä palvelevia talous-
rakennuksia. Asuin- ja talousrakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla 10 % raken-
nuspaikan pinta-alasta ellei yleiskaavasta muuta johdu.

Rakennuspaikalle saa edellä 24 §:ssä sallitun rakennusoikeuden lisäksi rakentaa tilalla
harjoitettavaa maa- ja metsätaloutta, hevostaloutta tai muuta niihin verrattavaa elinkei-
noa palvelevia talousrakennuksia. Ennen rakennusluvan myöntämistä pyydetään kunnan
maaseutuelinkeinoviranomaiselta lausunto tilalla harjoitettavasta maa- ja metsätaloudes-
ta.



26 §
Rakennuksen etäisyys rantaviivasta

Rakennukset ja rakennelmat on sijoitettava vähintään 20 metrin päähän keskivedenkor-
keuden mukaisesta rantaviivasta.

Ranta-alueelle rakennettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota jätevesien ja hulevesi-
en asianmukaiseen käsittelyyn.

27 §
Rakennuksen korkeusasema ranta-alueella.

Vesistöjen ja pienvesien tuntumaan rakennettaessa on selvitettävä tulvarajan korkeus.
Alimman lattiatason on oltava 1m tulvarajan tason yläpuolella. Tulva-alueelle rakentami-
nen ei ole sallittua ilman erittäin painavia perusteita.

28 §
Suunnittelutarvealue

Koko Vantaan kaupungin asemakaavoittamaton alue on maankäyttö- ja rakennuslain 16
§:n mukaista suunnittelutarvealuetta.

29 §
Rakennuspaikan rinnastaminen tonttiin

Rakennuspaikan osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusjärjestyksessä on
määrätty tontista.

VI LUKU

Rakennuksen elinkaari

30 §
Rakennuksen käyttöikä

Rakennuksen suunnittelun lähtökohtana on rakennukselle määriteltävä käyttöikä, jonka
on oltava rakennuksen tarkoitukseen nähden riittävän pitkä.

31 §
Tontin luonnon- ja kulttuuriarvojen huomioonottaminen rakentamisessa



Rakennukset ja tontin käyttö on suunniteltava ja toteutettava siten, että paikan kasvilli-
suus, pinnanmuodot sekä erityiset luonnon- ja kulttuuriarvot mahdollisuuksien mukaan
säilyvät.

Rakennustyön yhteydessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pihamaas-
ta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin saatettava kokonaisuuteen sopi-
vaan asuun.

Maisemallisesti arvokkaat puut ja merkittävät luonnontilaiset tontinosat on suojattava
työmaa-aikana huolellisesti. Rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää lupahake-
muksen käsittelyn yhteydessä tai rakennustyötä valvottaessa, että rakentaja laatii tarvit-
tavan suojaussuunnitelman

32 §
Materiaalivalinnat

Rakentamisessa on käytettävä materiaaleja, joiden kestävyydestä, huollettavuudesta,
korjattavuudesta ja käytöstä poistamisesta on pitkä kokemus tai luotettavaa tietoa.

Koerakentamisessa voidaan käyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän vastuulla muitakin
materiaaleja edellyttäen, että niiden käyttäytymistä seurataan asiantuntijan laatimalla
mittaus-, tarkkailu- ja raportointiohjelmalla. Seurannan tulokset on toimitettava
rakennusvalvontavirastoon.

Rakentamiseen ei saa käyttää vaurioituneita eikä kunnostamattomia materiaaleja tai ra-
kennusosia.

33 §
Rakennuksen kunnossapito ja korjaaminen

Rakennusta on hoidettava ja pidettävä kunnossa, eikä sitä saa päästää rapistumaan kor-
jauskelvottomaksi. Rakennuksen korjaamisessa on otettava huomioon sen ominaispiir-
teet eikä korjaaminen saa harkitsemattomasti johtaa tyylillisesti alkuperäisestä rakennuk-
sesta poikkeavaan lopputulokseen.

Kaavassa tai rakennussuojelulain nojalla suojeltua rakennusta tai sen ympäristöä ei saa
muuttaa tai käyttää niin, että rakennuksen kaupunkikuvallinen tai historiallinen arvo vä-
henee. Tarvittaessa on riittävän ajoissa pyydettävä museoviranomaisen lausunto muu-
toshankkeesta ja kohteen kulttuurihistoriallisesta arvosta.

Kun rakennus on asemakaavassa suojeltu ja siinä on määrätty, että rakennuksen julkisi-
vun tyyliä ei saa muuttaa, tyylin muuttamiseksi katsotaan, ellei erityisistä syistä muuta
johdu, rakennuksen julkisivun, katon, ovien ja ikkunapuitteiden ja -karmien materiaalin,
värityksen sekä ikkunajaon muuttaminen. Erityisiä syitä harkittaessa voidaan ottaa huo-
mioon korjaustavan toimivuus pitkällä aikavälillä sekä korjausmateriaalien kestoikä, huol-
totarve ja energiataloudellisuus.



Kun suojelu koskee rakennuksen sisätiloja, katsotaan vastaavasti tyylin muuttamiseksi
sisäkaton, seinien, lattian, listojen, helojen ja valaisinten sekä kiinteiden kalusteiden
muuttaminen.

Mitä 30–32 §:ssä on määrätty rakennuksen rakentamisesta, noudatetaan soveltuvin osin
myös korjausrakentamisessa. Korjausrakentamista suunniteltaessa on selvitettävä ra-
kennuksen rakenteiden mahdollinen saastuneisuus.

Töhryt rakennuksen julkisivuista on poistettava niin pian kuin se on teknisesti mahdollis-
ta.

34 §
Rakennuksen tai sen osan purkaminen

Rakennusvalvontaviranomainen voi erityisestä syystä rakennuksen purkamisen sisältä-
vää rakennuslupahakemusta tai erillistä purkamislupahakemusta käsitellessään edellyt-
tää, että hakija toimittaa selvityksen rakennuksen ja sen sisätilan historiallisesta tai ra-
kennustaiteellisesta arvosta.

Rakennusvalvontaviranomainen voi lupapäätöksessä edellyttää, että ennen purkamis-
työn aloittamista on laadittava purkamissuunnitelma.

Purkamisesta ei saa aiheutua haitallisia melu-, pöly- tai muita vastaavia vaikutuksia ym-
päristölle.

Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta välittömästi rakennuksen tai sen osan
purkamisen jälkeen, niin tontti on viivytyksettä siistittävä purkamisen jäljiltä ja mahdolli-
sesti vaurioitunut katu-, puisto- ja muu yleinen alue on viivytyksettä korjattava.

VII LUKU

Julkinen kaupunkitila

35 §
Julkisen kaupunkitilan määritelmä

Julkisella kaupunkitilalla tarkoitetaan tilaa, joka on asemakaavassa määritelty katu-, ka-
tuaukio-, tori-, puisto-, virkistys- tai liikennealueeksi tai joka on asemakaava-alueen ulko-
puolella edellä mainitussa käytössä.

Tässä luvussa tarkoitetun julkisen kaupunkitilan rakentamisesta, käytöstä ja
suunnittelusta vastaa Vantaan kaupungin kuntatekniikan keskus.

36 §
Kadut, torit ja muut vastaavat liikennealueet



Katujen, torien ja muiden vastaavien liikennealueiden päällystemateriaalit ja muut raken-
teet on suunniteltava ja rakennettava kunkin alueen kaupunkikuvaan ja ominaispiirteisiin
sopiviksi ja esteettömiksi.

Kun katu päällystetään uudelleen, ei kadun pinnan korkeutta saa ilman erityistä syytä
muuttaa niin, että kadun varrella olevat tontit jäävät katuun nähden olennaisesti alem-
maksi tai ylemmäksi kuin mitä ne olivat ennen kadun uudelleen päällystämistä.

37 §
Julkisen kaupunkitilan rakennelmat ja laitteet

Julkiseen kaupunkitilaan sijoitettavien rakennelmien koko, rakenne ja ulkoasu on suunni-
teltava ja rakennettava kunkin alueen kaupunkikuvaan sopivaksi ja siten, etteivät ne
muodosta estettä liikkumiselle tai toimimiselle.

Jakokaapit ja muut vastaavat tekniset laitteet on sijoitettava rakennuksiin. Jollei näin voi-
da menetellä ilman kohtuuttomia vaikeuksia, ne voidaan sijoittaa katu- tai puistoalueelle
siten kuin kuntatekniikan keskus luvittaa.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 § 1 - 6 ja 8 - 10 momenteissa tarkoitetut toimenpi-
teet eivät ole katu-, puisto-, tori tai muilla yleiseen käyttöön tarkoitetuilla kaupungin tai
valtion omistamilla alueilla luvan varaisia. Kadulla, puistossa, torilla tai muulla yleisellä
alueella tehtävään kauppaan liittyvät rakennelmat tai siirrettävät rakennukset luvittaa yk-
sityisoikeudellisin sopimuksin kuntatekniikan keskus saatuaan rakennusvalvonnalta lau-
sunnon rakennusluvanvaraisuudesta. Torikauppaan tarkoitetuille toreille päivittäisen to-
riajan paikallaan pidettävät rakennelmat eivät tarvitse edellä mainittua kuntatekniikan
keskuksen luvitusta.
.
Sijoitettaessa mainos- ja muita vastaavia laitteita julkiseen kaupunkitilaan on soveltuvin
osin noudatettava 9 §:n määräyksiä.

38 §
Puistot ja muut vastaavat virkistysalueet

Puistoihin ja muille vastaaville virkistysalueille rakennettavien rakennusten, rakennelmi-
en, laitosten ja muiden rakenteiden sekä puistokäytävien pinnoitteiden on sovelluttava
kunkin puiston tai muun vastaavan virkistysalueen luonteeseen.

Rakennelmien, laitosten ja rakenteiden on oltava tarkoitukseensa käyttökelpoisia, turval-
lisia ja kestäviä.

39 §
Julkisen kaupunkitilan rannat ja laiturit

Julkiseen kaupunkitilaan sisältyvän rannan luonnollista rantaviivaa ei saa vähäistä
enempää muuttaa rantaa täyttämällä, kaivamalla tai muulla vastaavalla tavalla vastoin



asemakaavaa tai muuta yleisen alueen suunnitelmaa ilman rakennusvalvontaviranomai-
sen ja tarvittaessa ympäristöviranomaisen lupaa.

40 §
Mastojen rakentaminen

Mastot ja vastaavat tekniset pylväät on sijoitettava niin, etteivät ne riko tarpeettomasti
maisemaa eivätkä aiheuta haittaa naapureille tai kaupunkikuvalle.

41 §
Julkisen kaupunkitilan valaistus

Julkisen kaupunkitilan valaistusjärjestelyissä on noudatettava soveltuvin osin mitä tontti-
en valaistuksesta on 10 §:ssä määrätty.

42 §
Tapahtumien järjestäminen

Tapahtumien järjestämistä varten voidaan julkiseen kaupunkitilaan pystyttää yleisöteltto-
ja ja muita vastaavia siirrettäviä rakennuksia ja rakennelmia ilman rakennusvalvontavi-
ranomaisen lupaa niin, että ne voivat olla pystytettyinä paikallaan ja käytössä enintään
yhden kuukauden.

Tapahtumien järjestämisellä on aina oltava maanomistajan tai -haltijan lupa ja muut
mahdollisesti tarvittavat luvat.

Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava riittävistä turvallisuus-, jätehuolto- ja käymälä-
järjestelyistä, häiritsevän melun ehkäisystä ja paikan siistimisestä viivytyksettä tapahtu-
man jälkeen.

VIII LUKU

Työmaat

43 §
Työmaan perustaminen ja hoitaminen

Työmaa on, ottaen erityisesti huomioon jalankulkuliikenteen sujuvuus, erotettava ympä-
ristöstään turvallisesti ja tarkoituksenmukaisesti, tarvittaessa aitaamalla. Työmaa-aidan
koon, rakenteen, materiaalin ja värin on sovelluttava ympäristöön.

Työmaa on pidettävä hyvässä ja siistissä järjestyksessä. Työmaata on hoidettava niin,
ettei siitä aiheudu henkilö- tai omaisuusvahinkoja, liikenne- tai muita häiriöitä eikä koh-
tuutonta muuta haittaa ympäristölle.



Työmaalla rakennusmateriaalit on säilytettävä suojattuina valmistajan ohjeiden edellyt-
tämällä tavalla. Työkoneiden poltto- ja voitelunesteiden ja muiden aineiden varastointi
työmaalla on järjestettävä siten, ettei vaarallisia tai haitallisia aineita joudu maaperään.

44 §
Katu- tai muun yleisen alueen käyttäminen

Kuntatekniikan keskus  voi myöntää hakemuksesta oikeuden määräajaksi käyttää katu-
aluetta työmaata ja sen huoltotiloja varten. Puisto- ja muiden yleisten alueiden osalta lu-
van myöntää yrityspalvelut.

Hakemukseen on sisällytettävä tarpeelliset suunnitelmat työmaan aitaamisesta, jätehuol-
lon, ajoneuvo- ja jalankulkuliikenteen järjestämisestä sekä melu-, pöly- ja muiden haitto-
jen rajoittamisesta.

Perustellusta syystä kuntatekniikan keskus tai yrityspalvelut voi peruuttaa käyttöoikeu-
den, rajoittaa käyttöoikeutta tai muuttaa käyttöoikeuden ehtoja. Käyttöoikeuden hakijan
on suoritettava kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

45 §
Tilapäiset työmaarakennukset

Työmaata varten voidaan rakennettavalle tontille taikka siihen välittömästi liittyvälle katu-
tai muulle yleiselle alueelle, jolle kuntatekniikan keskus on 44 §:n nojalla myöntänyt käyt-
töoikeuden, sijoittaa tarvittavia tilapäisiä työmaarakennuksia

46 §
Katu- ja muun yleisen alueen kaivulupa

Kaupungin hallitsemalla katu, puisto- tai muulla yleisellä alueella suoritettavasta kaivami-
sesta ja louhimisesta on tehtävä kaivuilmoitus kuntatekniikan keskuksen asiakaspalve-
luun.

Ennen kaivutöiden aloittamista on varmistauduttava paikalla olevien kaapelien, johtojen
ja putkien sijainnista tilaamalla ao. näytöt mittausosaston maanalaisten johtojen sijainti-
tietopalvelusta. Samalla on varmistettava, onko alueella luonnonsuojelu- tai muinais-
muistolain nojalla suojeltuja kohteita.

Pohjavesialueella tehtävässä työssä on kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveden pi-
laantumisen estämiseen. Maata kaivettaessa on pohjaveden ylimmän pinnan ja maan-
pinnan välille jäätävä riittävä suojakerros. Täyttöjä tehtäessä on täyttöainesten oltava
laadultaan täyttöön soveltuvia kiviperäisiä maa-aineksia.

47 §



Työmaataulu

Rakennustyömaalle, joka vaikuttaa olennaisesti ympäristöön, on pystytettävä riittävän
ajoissa ennen työn aloittamista työmaataulu tai sijoitettava muu tiedotus suomeksi ja
ruotsiksi, josta ilmenevät ainakin työn kohde, rakennushankkeeseen ryhtyvä ja tämän
yhteystiedot sekä kohteen aloittamis- ja arvioitu valmistumisajankohta.

48 §
Työmaan jätehuolto

Työmaan jätehuollon on oltava suunnitelmallista. Työmaalla on oltava työmaan kokoon
suhteutetut, riittävät tilat jätehuollon järjestämiseen.

49 §
Työmaan purkaminen ja siistiminen

Rakennustyön valmistumisen jälkeen tilapäiset työmaarakennukset, työmaa-aidat ja vas-
taavat työmaarakenteet on viipymättä poistettava ja työmaa-alue siistittävä. Vaurioitunut
katu-, puisto-  tai muu yleinen alue on viivytyksettä pantava kuntoon.

IX LUKU

Ympäristön- ja terveydensuojelu

50 §
Tonttien jätehuolto

Rakennuslupahakemuksessa on osoitettava tontille rakennettavien rakennusten kokoon
ja käyttöön suhteutetut riittävät tilat jätteiden keräämistä ja lajittelua sekä jätehuollon
muuta järjestämistä varten.

Jos jätteiden keräysvälineet sijoitetaan tontin pihamaalle, niiden suojaksi on rakennetta-
va jätesuoja, -katos tai –aitaus tai ne on maisemoitava istutuksin.

51 §
Alueelliset jätteiden keräilypisteet

Julkiseen kaupunkitilaan voidaan sijoittaa alueellisia jätteiden keräilypisteitä. Keräilypis-
teiden sijoittamiselle on haettava kuntatekniikan keskuksen lupa, ellei sijoittaminen pe-
rustu oikeusvaikutteiseen kaavaan tai hyväksyttyyn katu- tai puistosuunnitelmaan.

52 §



Kiinteistön puiden kunnon valvonta

Kiinteistön haltijan on valvottava kiinteistön puiden kuntoa. Jos puu on ympäristölleen
vaarallinen, kiinteistön haltijan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.

53 §
Pohjaveden huomioon ottaminen rakentamisessa

Rakentamista suunniteltaessa on tarvittaessa tutkittava rakentamisen vaikutukset pohja-
veden laatuun, korkeusasemaan ja virtausmahdollisuuksiin. Tutkimus on liitettävä lupa-
hakemukseen.

Pohjaveden pysyvä alentaminen edellyttää aina asiantuntijan laatimaa pohjaveden hal-
lintasuunnitelmaa. Suunnitelmasta on käytävä ilmi pohjaveden alentamisen vaikutukset
ympäristön rakenteisiin, kasvillisuuteen ja kunnallistekniikkaan.

Pohjavesialueilla on imeytettävä puhtaita hulevesiä.

Rakentaminen on suunniteltava ja tehtävä siten, että sen haitalliset vaikutukset pohjave-
den laatuun, korkeusasemaan tai muodostumiseen minimoidaan.

54 §
Rakentaminen tärkeillä pohjavesialueilla

Haettaessa lupaa rakentamiseen tärkeillä pohjavesialueilla rakennusluvan hakemus-
asiakirjoihin ja tarvittaessa myös toimenpideluvan hakemusasiakirjoihin on liitettävä asi-
antuntijan laatima pohjaveden hallintasuunnitelma ja siihen liittyvä pohjaveden
tarkkailuohjelma.

Rakennustyöhön ryhtyvän on huolehdittava suunnitelman ja ohjelman asianmukaisesta
toteuttamisesta ja rakennustyön valvonnasta. Rakentamisessa on muutoinkin kiinnitettä-
vä erityistä huomiota pohjaveden pilaantumisen estämiseen.

Maata kaivettaessa pohjaveden ylimmän pinnan ja maanpinnan välille on jätettävä riittä-
vä suojakerros. Täyttöjä tehtäessä täyttömaa-ainesten on oltava laadultaan täyttöön so-
veltuvia kiviperäisiä maa-aineksia.

Jätevesiviemärijärjestelmän tiiviydestä on varmistuttava koestamalla se ennen käyttöön-
ottamista.

Tärkeillä pohjavesialueilla ei saa käyttää pohjavettä lämpöpumppujen energialähteenä.

Edellä mainittua on noudatettava soveltuvin osin haettaessa maisematyölupaa.

55 §
Puisten perustusrakenteiden huomioon ottaminen rakentamisessa



Alueilla, joilla on käytetty rakennusten perustamiseen puupaalutusta tai muita puisia
rakenteita, rakentamisella ei saa haitallisesti muuttaa vallitsevia pohjaveden pinnan
tasoja eikä estää pohjaveden virtausmahdollisuuksia.

Rakennustyön aikaiset pohjaveteen kohdistuvat lyhytaikaiset muutokset edellyttävät asi-
antuntijan laatimaa pohjaveden hallintasuunnitelmaa ja siihen liittyvää pohjaveden tark-
kailuohjelmaa. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava suunnitelman ja ohjel-
man asianmukaisesta toteuttamisesta.

56 §
Pilaantuneen maaperän ja maaperän haitallisten yhdisteiden huomioon ottaminen raken-
tamisessa

Jos tontin tai ympäröivän alueen maaperä on pilaantunut tai sen epäillään pilaantuneen,
maaperä on tutkittava ja tarvittaessa puhdistettava ennen rakentamiseen ryhtymistä.

Jos maaperän puhtautta ei ole pystytty tehtyjen tutkimusten perusteella yksiselitteisesti
selvittämään, rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä luvanhakijan varmistamaan
rakennuksen alapohjarakenteiden ja ilmanvaihdon suunnittelulla, että maaperässä mah-
dollisesti olevat haitalliset yhdisteet eivät pääse rakennuksen sisätiloihin.

Katujen, puistojen ja muiden yleisten alueiden rakentamista suunniteltaessa on varmis-
tettava maaperän soveltuvuus tarkoitettuun käyttöön.

57 §
Melun- ja tärinäntorjunta

Rakentamisen suunnittelulla ja rakennusten sijoittelulla on pyrittävä minimoimaan melun
aiheuttama haitta niin rakennuksen sisällä kuin asuinrakennuksen tai muun melulta suo-
jaisia alueita vaativan toiminnan piha-alueella.

Rautateiden ja katujen läheisyydessä rakennuspaikan maaperään liikenteestä aiheutuva
tärinä tulee ottaa huomioon rakennusten sijoittamisessa ja rakenteiden suunnittelussa.
Koko Vantaan alueella on voimassa meluntorjuntatarve lentomelua ja muuta liikenneme-
lua vastaan. Ulkovaipan ja sen rakenneosien tulee ääneneristävyydeltään olla sellaisia,
että ulko- ja sisämelutason erotus (äänitasoero) L on asuin-, potilas- ja majoitushuo-
neissa sekä opetus- ja kokoontumistiloissa vähintään 28 dB ja toimistotiloissa yleensä 25
dB.

Suunniteltaessa rakentamista alueelle, jolla esiintyy liikenne- tai muuta erityistä melua,
rakennusvalvonnalle on esitettävä selvitys siitä, miten vaadittava rakenteiden ääneneris-
tävyys saavutetaan. Lento-, tie- ja raideliikennemeluvyöhykkeittäin vaadittava eri tilojen
äänitasoero on esitetty oheisessa taulukossa. Asuinrakennuksissa äänitasoerovaatimus
koskee asuinhuoneita (ei keittiötä). Mitoittavaa ulkomelun äänitasoa valittaessa on otet-
tava huomioon rakennusajan kohdan sekä arvioitu äänitaso noin 20 vuoden aikajänteel-
lä.



Erillinen ääneneristysselvitys on tehtävä yleisesti hyväksytyllä menetelmällä, joka tarkas-
telee julkisivun kokonaisääneneristävyyttä. Mitoitusmenetelmästä ja melulähteestä riip-
pumatta rakennuksen vaipan ääneneristyslaskelmissa käytetään julkisivun ja siihen liitty-
vien rakennusosien ääneneristyslukuina liikennemelun ilmaääneneristyslukuja.

LENTOMELU
Yleiskaavan

mukainen len-
tomeluvyöhyke

Lentome-
luvyöhyke

Äänitasoero
Asuin- potilas- ja

majoitushuo-
neissa sekä

opetus- ja ko-
koontumistilois-

sa

Äänitasoero
 Toimistotiloissa

yleensä

LDEN •
(dB)

L••
(dB)

L••
(dB)

m1 > 60 - 35
m2 55 … 60 35 32
m3 50 … 55 32 28

Muut alueet - 28 25

TIE- JA RAIDELIIKENNEMELU
LAeq •••
(dB)

L••
(dB)

L••
(dB)

65 ... 100 erillinen selvitys
60 ... 64,9 35 30
55 ... 59,9 30 25

Liikennemelu-
vyöhyke

50 ... 54,9 -

• Lentomelun ilta- ja yöaikoja painottava keskiäänitaso.
••Ulkomelutason ja sallittavan sisämelutason erotus.
•••Keskiäänitaso, ekvivalentti A-äänitaso, sen jatkuvan tasaisen äänen A-painotetun
äänenpainetason arvo, jolla on määritellyllä aikavälillä sama äänenpaineen tehollisarvo
kuin tarkasteltavalla äänellä, jonka taso vaihtelee.

58 §
Maanalainen rakentaminen

Maan alle rakennettaessa on selvitettävä riittävässä laajuudessa rakentamisen vaikutukset
ympäristöön.

Erityisesti on varmistuttava, ettei rakentamisella ole vaikutusta ympäristössä jo olemassa
olevien maanpäällisten ja maanalaisten rakenteiden turvallisuuteen.

Maalämpöpumppureikää porattaessa ei saa vahingoittaa maanalaisia kaukolämpö-, vesi-,
viemäri- ym. tunneleita, johtoja tai kaapeleita, eikä kalliokatteista tilaa, kuten johtotunnelei-
ta, väestönsuojia ja pysäköintilaitoksia.

Jos maanalainen tila on tarkoitettu ihmisten pysyvään tai tilapäiseen käyttöön, turvallisuu-
teen ja terveellisyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota.




