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PORIN KAUPUNGIN
RAKENNUSJÄRJESTYS
KAUPUNGINVALTUUSTO HYVÄKSYNYT 16.11.2020

I LUKU: YLEISTÄ

1 § Tavoite

Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia
määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan porilaista rakentamista
mahdollisimman hyvän ja viihtyisän asumis- ja työympäristön
aikaansaamiseksi sekä mahdollisuuksien mukaan olevan ra-
kennuskannan ja elinympäristön säilyminen.

Tavoitteena on luoda turvallinen, terveellinen, viihtyisä ja so-
siaalisesti toimiva elin- ja toimintaympäristö ohjaamalla aluei-
den käytön suunnittelua ja rakentamista, jossa otetaan huo-
mioon myös lasten ja ikäihmisten sekä erityisryhmien tarpeet
sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja
kulttuurillisesti kestävää kehitystä.

Tavoitteena on myös yhtenäistää rakentamisen ohjeistusta
lähikuntien kanssa.

2 § Rakennusjärjestyksen tehtävä

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennuksen rakentami-
seen ja korjaamiseen tarvitaan aina rakennuslupa. Rakennus-
luvan sijasta voidaan hakea toimenpidelupa sellaisiin raken-
nelmiin, joiden lupa-asian ratkaiseminen ei edellytä rakenta-
misessa muuten tarvittavaa viranomaisohjausta.

Rakennusjärjestyksessä voidaan erikseen lain mukaan va-
pauttaa kunnan alueella eräitä toimenpiteiden luvanvarai-
suuksia, mikäli asema- ja ranta-asemakaavassa tai oikeus-
vaikutteisessa yleiskaavassa ei ole toisin määrätty.

3 § Rakennusvalvontaviranomainen

Porin kaupungin rakennusvalvontaviranomainen on elinvoi-
ma- ja ympäristölautakunta. Sen alaisena toimii rakennusval-
vontayksikkö, jonka päällikkönä toimii rakennusvalvontapääl-
likkö. Toimivallasta ja toimivallan siirtämisestä määrätään
elinvoima- ja ympäristötoimialan toimintasäännössä.

Määräykset ovat
velvoittavia.

Ohjeet sisältävät hyväksyttä-
viä ratkaisuja.

Luettelo voimassa olevista
ohjeista on saatavissa raken-
nusvalvonnasta tai selailta-
vissa internetissä osoittees-
sa: www.pori.fi

Määräys:
Porin kaupungissa on nouda-
tettava tämän rakennusjärjes-
tyksen määräyksiä maankäyt-
tö- ja rakennuslain ja -
asetuksen sekä muiden
maankäyttöä ja rakentamista
koskevien säännösten ja
määräysten lisäksi, mikäli
oikeusvaikutteisessa yleis-
kaavassa ei ole asiasta toisin
määrätty.
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4 § Rakennusjärjestyksen rakentamistapaohjeet

Elinvoima- ja ympäristölautakunta antaa tarpeen mukaan ra-
kentamisen ohjaamiseksi alueellisia tai koko kaupunkia kos-
kevia rakentamistapaohjeita. Ohjeiden tulee edistää alueen
ominaispiirteisiin ja paikallisiin erityisolosuhteisiin sopivaa ja
kestävää rakentamista.

5 § Rakennustoimenpiteiden sopeuttaminen kunkin alueen
luonteeseen ja ominaispiirteisiin

Maakunta-, yleis- ja asemakaava sekä rakentamistapaohjeet
ohjaavat rakentamisen sopeutumista kunkin alueen luontee-
seen ja ominaispiirteisiin. Lisäksi tulee ottaa huomioon lä-
hiympäristö ja rakennetun ympäristön kerroksellisuus.

6 § Naapurien kuuleminen

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava
naapurille, jollei ilmoittaminen säännösten perusteella ole tar-
peetonta. Mikäli luvan hakija ei ole hankkinut rakennuslupa-
hakemuksen liitteeksi naapurien kirjallista kuulemista hank-
keen johdosta, suoritetaan se rakennuslupaviranomaisen toi-
mesta hakijan kustannuksella.

Mikäli rakennushanke poikkeaa rakentamismääräyksistä, on
hakijan hankittava lupahakemukseen naapurien kirjalliset
suostumukset poikkeamiin.
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II LUKU: RAKENNUKSEN RAKENTAMINEN

7 § Rakennuksen sopeutuminen ympäristöön

Uudisrakennuksen, lisärakennuksen ja korjausrakentamisen
on sovelluttava ympäröivän alueen yleisesti noudatettuun ra-
kennustapaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan. Suun-
nittelussa on otettava huomioon rakennuksen sijoitus, koko,
muoto, ulkomateriaalit, väritys, valaistus sekä julkisivujäsente-
ly. Rakennuspaikan rakennusten tulee muodostaa ympäristö-
ja kaupunkikuvaltaan sekä maisemaltaan sopusuhtainen ko-
konaisuus.

Edellä mainittuihin seikkoihin tulee kiinnittää erityistä huomio-
ta valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittäviksi rakenne-
tuiksi kulttuuriympäristöiksi arvioiduilla alueilla ja alueilla, joilla
rakennuskanta on muodostunut yhtenäiseksi kuten, 1940-
1950-luvuilla rakennetuilla omakotialueilla sekä muilla raken-
nuskulttuuriltaan arvokkailla alueilla.

Vanhojen rakennusten korjaustöissä tulee pyrkiä säilyttämään
rakennusten alkuperäiset yksityiskohdat ja rakennusosat, ku-
ten ulko-ovet, ikkunat ja porrashuoneiden sisustus. Historialli-
sesti merkittävien tai rakennustaiteellisesti arvokkaiden ra-
kennusten muutossuunnitelmista pyydetään museoviran-
omaisen lausunto.

Rakentamisessa on mahdollisuuksien mukaan säilytettävä ra-
kennuspaikan luonnonmukaisuus sekä säästettävä arvokkaita
kasvillisuuden reunavyöhykkeitä. Rakentamisella ei saa tuho-
ta luonnon merkittäviä kauneusarvoja ja erikoisia luon-
nonesiintymiä, kuten siirtolohkareita tai kauniita puita.

Rakennettaessa avoimeen maastoon tulee erityistä huomiota
kiinnittää rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomate-
riaaleihin ja väritykseen. Rakennuspaikka tulee tarvittaessa
maisemoida istutuksin. Maisemallisesti merkittävillä peltoau-
keilla rakentaminen tulee sijoittaa olemassa olevien pihapii-
rien ja metsäsaarekkeiden tuntumaan. Rakennustyön yhtey-
dessä vaurioitunut tai muuten ympäristöä rumentava osa pi-
hamaasta on istutuksin ja alueen käyttöön liittyvin järjestelyin
saatettava kokonaisuuteen soveltuvaksi.

Tontin rakennusten tulee muodostaa yhdessä ympäröivien
rakennusten kanssa kaupunkikuvaltaan hallittu kokonaisuus.

Rakentamistavaltaan kerroksellisilla ja epäyhtenäisillä alueilla
uudisrakentamisen tulee yhtenäistää kaupunkikuvaa ja ko-
hentaa rakennetun ympäristön laatua. Tonteilla rakennusten
on muodostettava kaupunkikuvaltaan sopusuhtainen ja alu-
een ympäristön arvot huomioon ottava kokonaisuus. Raken-
tamisessa on otettava huomioon käyttötarkoituksen mukainen
koko- ja sijaintihierarkia sekä julkisivumateriaalien yhteenso-
pivuus.

Ohje:
Luettelo Suomen valtakunnal-
lisesti arvokkaista rakenne-
tuista kulttuuriympäristöistä
on esitetty internetissä osoit-
teessa www.rky.fi. Luettelo
Satakunnan maakunnallisesti
arvokkaista kulttuuriympäris-
töistä on esitetty internetissä
osoitteessa http://www.y-
pakki.fi (Satakunnan raken-
nusperintö 2005).

Ohje:
Asemakaava-alueen ulkopuo-
lella julkisivut suositellaan
tehtäväksi puusta. Raken-
nuksen julkisivu voidaan
toteuttaa toisinkin, jos raken-
nus näin toteutettuna sopeu-
tuu ympärillä olevan alueen
maaseudulle ominaiseen
rakennustapaan.

Teollisuus-, varasto- ja tuo-
tantorakennukset tulee sijoit-
taa rakennusalalla siten, että
kiinteistön piha-alueen käyttö
ei tarpeettomasti rumenna
tie- ja katunäkymää tai mai-
semakuvaa. Rakennuksen
sijoittelulla ja pihajärjestelyillä
ohjataan tarvittavat varastoin-
tialueet sijoittuvaksi kiinteis-
tön takapihalle.

Ohje:
Ilmanvaihtokonehuoneet ja
niihin liittyvät laitteet ja kana-
vat sekä muut tekniset laitteet
on suunniteltava rakennuk-
sen luonteeseen ja kaupunki-
kuvaan soveltuviksi.



6

8 § Tontin rajan ylittäminen katu- ja muulle yleiselle alueelle

8a § Rakenteet

Rakennusvalvontaviranomainen voi sallia, että rakennusosat
ja laitteet saavat ulottua tontin rajan yli kaupungin hallinnassa
olevalle katu- tai muulle yleiselle alueelle seuraavasti:

1)  Perustuksen antura maanpinnan alapuolella enintään 0,5
metrin etäisyydelle, jos anturan yläpinta on vähintään 0,5
metrin syvyydessä.

2)  Porrasaskel enintään 0,4 metrin sekä julkisivun ulkone-
mat ja lisäeristämisestä johtuva ulkoseinän osa 0,2 met-
rin etäisyydelle.

3) Muut rakennusosat ja laitteet, mikäli niistä on tehty sopi-
mus kaupungin kanssa.

4) Ylityksestä ei saa aiheutua haittaa kadun tai muun ylei-
sen alueen kunnossa- ja puhtaanapidolle eikä johtover-
kostolle. Edellä mainituista ylityksistä ei myöskään saa
aiheutua kohtuutonta haittaa ympäristölle tai naapureille.

8b § Rakenteelliset ulokkeet

Rakennusvalvontaviranomainen voi sallia, että erkkerit, par-
vekkeet, suojakatokset ja muut vastaavanlaiset rakennusosat
saavat ulottua tontin rajan yli kaupungin hallinnassa olevalle
katu- tai muulle yleiselle alueelle seuraavasti:
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1)  Rajan ylitys saa olla enintään 1,2 metriä.

2) Ne on rakennettava niin, että kadun pinnan ja raken-
nusosan alapinnan välillä on oltava vähintään 3,2 metriä
vapaata tilaa jalkakäytävän osalla ja vähintään 4,5 metriä
ajoradan yläpuolella.

3) Erkkereiden yhteinen leveys saa olla kerrosta kohti enin-
tään 1/5 kyseisen julkisivun pituudesta.

4)  Erkkerit ja parvekkeet eivät saa olla 3 metriä lähempänä
naapuritontin rajaa.

Yleisen, liike- tai muun niihin verrattavan rakennuksen pää-
sisäänkäynnin suojakatos saa kuitenkin ulottua pidemmäl-
lekin, mikäli siitä ei ole haittaa liikenteelle.

8c § Kevytrakenteiset ulokkeet

Mainos-, tiedotus-, aurinkosuojus- ja muuta sellaista laitetta
asennettaessa on noudatettava seuraavaa:

1)  Laite saa ulottua 1,2 metriä tontin rajan yli katu- tai muul-
le yleiselle alueelle siten, että maanpinnan ja laitteen
alapinnan välillä on oltava vähintään 3,2 metriä vapaata
tilaa jalkakäytävän osalla ja 4,5 metriä ajoradan osalla.

2)  Laite on kiinnitettävä tukevasti.

3)  Laite ei saa häiritä liikennettä, liikenteen ohjausta, kadun
kunnossapitoa, katuvalaistusta eikä muutenkaan kadun
tai kiinteistöjen käyttöä.

4)  Laitteen muodon, värityksen ja rakenteen on sopeudut-
tava ympäristöön.

8d § Vesikatot

Katuun rajoittuvan rakennusosan vesikatto on varustettava
lumiesteillä ja räystäskouruilla sekä tarpeellisella sadevesijär-
jestelmällä.

9 § Rakennuksen korkeusasema

 Rakennuksen korkeusaseman tulee sopeutua olemassa ole-
van ympäristön korkeusasemiin ja asemakaavassa suunnitel-
tuihin korkeusasemiin sekä kadun ja viemärien liittymäkorkeu-
teen.

Rakennuslupahakemukseen on tarvittaessa liitettävä pinta-
vaaituskartta, joka osoittaa tontin ja ympäröivän alueen ole-
massa olevat korkeussuhteet.

Rakennuslupahakemuksessa on esitettävä katkoviivoin oleva
maanpinta ja ehjällä viivalla suunnitellun maanpinnan liittymi-
nen naapuritontin korkeusasemiin.

Ohje:
Laadukkaan lopputuloksen
saavuttamiseksi on tontin
kokonaisvaltaisessa suunnit-
telussa otettava huomioon
ainakin seuraavat seikat:
· Kaupunkirakenteellinen

sijainti ja paikan omi-
naispiirteiden hyödyn-
täminen

· Alueen omaleimaisuus
ja identiteetti

· Rakennukset ja pihat
sekä liittyminen yleisiin
alueisiin.
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Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennuslupahakemuk-
sen arvioimiseksi edellyttää luvanhakijalta, että tontin kulma-
pisteiden ja suunnitellun rakennuksen nurkkapisteiden sijainti
ja korkeusasema merkitään tontille ennen lupapäätöksen te-
kemistä.

10 § Tontin ja rakennuksen osoitemerkintä

Rakennukseen on asetettava rakennusvalvontaviranomaisen
hyväksymän mallin mukainen osoitenumero ja mahdollisen
porrashuoneen tunnusta ilmaiseva kirjain niin, että ne ovat
selkeästi havaittavissa kadulta tai muulta liikenneväylältä,
myös pimeään aikaan. Osoitenumerointi ja muut tarpeelliset
osoitemerkinnät on oltava toteutettuna rakennusvalvontavi-
ranomaisen laatiman ohjeen mukaisesti viimeistään raken-
nuksen käyttöönottokatselmuksessa.

Milloin rakennus ei ulotu katuun, muuhun liikenneväylään tai
tontin sisäiseen liikennealueeseen taikka sen välittömään lä-
heisyyteen, osoitenumero tai sen osoittava ohjaus on sijoitet-
tava kiinteistölle johtavan ajoväylän alkupäähän.

11 § Tontin ja rakennuksen valaiseminen

Tontin valaistusjärjestelyssä valolaitteiden sijoitus, suuntaus
ja valoteho on sovitettava siten, että ne lisäävät alueen turval-
lisuutta ja viihtyisyyttä eivätkä tarpeettomasti ja haitallisesti
häiritse alueen asukkaita, alueella liikkuvia tai naapurialueita.

Julkisivuvalaistuksen tulee tukea rakennuksen luonnetta ja
sen kaupunkikuvallista merkitystä. Valaistuksen on sovellutta-
va kunkin alueen kaupunkikuvaan.

III LUKU: PIHAMAAN RAKENTAMINEN

12 § Pihamaan rakentaminen

Pihamaata ei saa muotoilla siten, että sade- ja sulamisvedet
johtuvat naapuritontin puolelle.

Asemakaavassa istutettavaksi merkitty tontin osa on välttä-
mättömiä kulkuteitä lukuun ottamatta istutettava.

13 § Aidat ja istutukset

Aita on sijoitettava kokonaan omalle tontille, elleivät naapurit
sovi tonttien välisen aidan sijoittamisesta rajalle.

Aidan tulee materiaaliltaan, korkeudeltaan, muodoltaan ja vä-
riltään sopeutua ympäristöön. Aidasta ei saa aiheutua haittaa
liikenteelle eikä kadun kunnossapidolle.

Tontin haltijan on pidettävä kunnossa tontilla oleva aita koko
naan ja tonttien välisellä rajalla oleva aita omalta puoleltaan.

Ohje:
Rakennuksen valaistun osoi-
tenumeron korkeus tulee olla
vähintään 15 senttimetriä.

Ohje:
Kerrostalorakentamisessa
kerrostasoille tulee tehdä
kerrostasonumeroinnit raken-
nusvalvontaviranomaisen
hyväksymän mallin mukaan.

Ohje:
Asemakaavan mukaiselle
asuntotontille on rakentami-
sen yhteydessä istutettava
vähintään 1 puu / tonttiaari,
joista puolet on oltava havu-
puita.
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 Istutettava aita ei edellytä rakennusvalvontaviranomaisen lu-
paa. Aita on kuitenkin istutettava ja pidettävä kokonaan oman
tontin puolella.

14 § Liikennejärjestelyt

Kadulle johtavia ajoneuvoliittymiä saa omakotitonteilla olla yk-
si ja muilla tonteilla enintään kaksi. Asuntoalueilla liittymän le-
veys saa olla enintään 6 metriä ja muilla alueilla enintään 8
metriä.

Mikäli tontille ei ole järjestettävissä 1 momentin mukaista ajo-
neuvoliittymää on rakennukseen jätettävä kulkuaukko, joka on
leveydeltään vähintään 4,0 metriä ja jonka vapaa korkeus vä-
hintään 4,5 metriä eikä ajoväylän pituuskaltevuus saa olla jyr-
kempi kuin 1:11.

Pelastustiet tonteilla on merkittävä pelastusviranomaisen
edellyttämällä tavalla ja pidettävä kiinteistön omistajan toimes-
ta esteettömänä.

15 § Polkupyörät

Tontilta tai rakennuspaikalta on varattava polkupyörä-
pysäköintiä varten riittävästi tilaa. Suunnitelma tilojen sijoituk-
sesta on esitettävä rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Uudisrakentamisen yhteydessä paikkoja on varattava vähin-
tään seuraavasti:

· Asuinrakennukset 2 paikkaa / asunto
· Liike-, toimisto-, ja hallintorakennukset 1 paikka / 100

kerrosalaneliömetriä
· Kokoontumistilat, kahvilat, ravintolat ja urheilupaikat 1

paikka / 10 istumapaikkaa
· Koulut ja oppilaitokset 1 paikka / 2 oppilasta

Pyöräpysäköinti on toteutettava mahdollisuuksien mukaan ra-
kennuksen sisäänkäynnin tuntumaan ja niille tulee olla estee-
tön pääsy.

16 § Vajojen ja muiden rakennelmien rakentaminen

Sellaiset kiinteät pihamaan rakenteet (esim. vajat, grillikatok-
set ym.), jotka eivät edellytä lupa-menettelyä on kuitenkin
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rakennettava asemakaavan mukaiselle vähimmäisetäisyydel-
le kiinteistön rajasta.

Vaja, katos tai muu rakennelma on sijoitettava vähintään 4
metrin etäisyydelle rajasta. Asemakaava-alueen ulkopuolella
vähintään 5 metriä rajasta.

17 § Vapautukset toimenpideluvan hakemisesta kaikilla ra-
kennuspaikoilla

Jäljempänä olevien vapautusten yleisenä edellytyksenä on,
että toimenpide sopeutuu muodon, värityksen ja rakenteen
puolesta sekä rakennukseen että sen ympäristöön ja raken-
taminen tapahtuu voimassa olevan asemakaavan, ranta-
asemakaavan, oikeusvaikutteisen yleiskaavan ja tämän ra-
kennusjärjestyksen mukaisesti.

Erityisestä syystä rakennusvalvontaviranomainen voi aina
edellyttää toimenpideluvan hakemista.

Toimenpidelupaa EI tarvita

1)   seuraavien rakennelmien rakentamiseen:

· kevytrakenteinen huvimaja, grillikatos ja -kota, kylpypalju
tai vastaava, maakellari, vaja, leikkimökki, käymälä, jä-
teaitaus tai -katos, erillinen terassi taikka muu vastaava
kevytrakenteinen piharakennelma, ei kuitenkaan autosuo-
ja tai puulämmitteinen sauna, seuraavin rajoituksin:
- Rakennelmien yhteispinta-ala on enintään 25 m2 / ra-

kennuspaikka, yksittäinen rakennelma enintään 15
m2.

- Rakennelmassa ei ole kiinteää perustusta eikä kiinte-
ää tulisijaa.

- Rakennelma sijaitsee asemakaava-alueella vähintään
- 8 m etäisyydellä naapurin rakennuksista
- 4 m etäisyydellä oman rakennuksen räystäistä
- 4 m etäisyydellä tontin rajoista

Rakennelma sijaitsee asemakaava-alueen ulkopuo-
lella vähintään

- 10 m etäisyydellä naapurin rakennuksista
- 4 m etäisyydellä oman rakennuksen räystäistä
- 5 m etäisyydellä tontin rajoista

Määräys:
Auto- ja moottoriajoneuvo-
suoja sekä puulämmitteinen
sauna ovat aina luvanvarai-
sia.

Määräys:
Tulisijalliset rakennukset ja
rakennelmat savupiipun
korkeuksineen on suunnitel-
tava siten, että savu- ja pois-
tokaasujen leviäminen ympä-
ristöön ei aiheuta haittaa tai
vahinkoa naapurikiinteistöille
tai niiden asukkaille.

Ohje:
Katokseksi katsotaan sellai-
nen rakennelma, jonka piiris-
tä vähintään 30% on avointa.
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Rajanaapurin kirjallisella suostumuksella etäisyys ra-
jasta voi olla edellä mainittua pienempi, palomää-
räykset huomioiden.

· Vähäiset rakennelmat (pinta-ala alle 4 m2, korkeus alle 2
m) on sijoitettava vähintään yhtä etäälle naapuritontin ra-
jasta kuin mikä on niiden korkeus. Rakennelman sijoitta-
minen tätä lähemmäksi edellyttää naapuritontin haltijan
suostumusta.

· puistomuuntamo tai linja-autopysäkkikatos.
· yleisiä tarpeita palveleva viranomaisen asettama opaste.

2)   seuraavien erillislaitteiden sijoittamiseen:

· ilmalämpöpumppu (enintään 2 kpl erillispientaloissa) tulee
sijoittaa erillispientaloissa muulle kuin kadun puoleiselle
sivulle. Muissa rakennuksissa se tulee sijoittaa aina par-
vekekaiteen tai muun olemassa olevan rakennusosan
taakse.

· lappeensuuntainen aurinkokeräin katon harjaa ylittämättä.
· lautasantenni, halkaisijaltaan alle 120 cm, joka on sijoitet-

tu julkisivupinnan sisäpuolelle tai pientalon pihalle.

Ohje:
Tontille varastoidut liikenne-
välineet, tavarat ja tarvikkeet
on sijoitettava siten, etteivät
ne häiritse ympäristökuvaa ja
niin etäälle tontin rajasta,
etteivät ne ylitä rajalta 45
asteen kulmassa piirrettyä
linjaa, elleivät naapurit ole
sopineet lähemmäs sijoitta-
misesta.

Ohje:
Suojelukaava-alueella ja
kaupunkikuvallisesti merkittä-
villä alueilla tarkasteltava
erikseen.
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3)   seuraavien yleisörakennelmien rakentamiseen:

· urheilupaikka
· kokoontumispaikka
· esiintymislava, jonka korkeus on alle 1 m.
· alle 500 hengen katsomo, jonka korkeus on enintään 1 m.
· yleisöteltta tai vastaava, jonka koko on alle 300 m2 ja jota

pidetään paikallaan enintään 14 vrk ajan.

4)   seuraavien vesirajalaitteiden rakentamiseen
rakennuspaikkaa kohden:

· alle 15 m2 ja alle 15 m pitkä laituri.
· alle 30 m2 suuruinen kanava.
· alle 15 m2 suuruinen aallonmurtaja.

Vesirajalaitteiden rakentamisessa on huomioitava vesilain
määräykset.

5)   seuraavien julkisivutoimenpiteiden suorittamiseen:

· julkisivun vähäinen muuttaminen.
· ulkoverhouksen tai katteen värityksen vähäinen muutta-

minen.
· katteen muuttaminen, mikäli se ei vaadi rakenteiden vah-

vistamista
· katukuvaan vaikuttavan suoran markiisin asentaminen

(sen sijoittamisessa on noudatettava soveltuvin osin jäl-
jempänä mainostoimenpiteiden kohdalla olevia määräyk-
siä.).

· pientalojen parveke- ja terassilasitus, mikäli siinä nouda-
tetaan seuraavaa:
- Parveke- ja terassilasit tulee asentaa parvekekaiteen

sisäpuolelle ja olemassa olevan katon alle.
- Parvekkeen ja terassien etusivun suljettavista aukois-

ta ainakin puolet tulee olla avattavissa.
- Parveketta tai terassia ei saa lämpöeristää.
- Parvekkeen vedenpoistojärjestelmä tulee pitää toi-

mintakuntoisena. Lasitukseen tulee käyttää kohtee-
seen soveltuvaa turvalasia. Lasit tulee varustaa sen
laatua osoittavalla merkinnällä.

- Kiinnitykset ympäröiviin kivirakenteisiin tulee tehdä
ETA-hyväksytyillä kiinnikkeillä.

·  pientalojen valokatteiset terassit enintään 15 m2.
6)   seuraavien mainostoimenpiteiden suorittamiseen:

· myynti-, tiedotus-, mainos- ja muun sellaisen laitteen
asentaminen ulkosalle. Näiden sijoittamisessa on nouda-
tettava seuraavaa:
- Rakennukseen kiinnitettävä laite ei saa ulottua ylei-

selle alueelle, kaavatielle eikä toisen tontille.
- Mainosten asettamista asemakaava-alueen ulkopuo-

lisilla alueilla sekä asemakaava-alueen liikennealu-
eella sääntelee maantielaki.

- Laite on kiinnitettävä tukevasti, se ei saa haitata kaa-
vatien tai yleisen alueen käyttöä, eikä olla häiritsevä.

- Irrallisia mainoslaitteita saa sijoittaa yhden liikehuo-
neistoa kohden.

- Irrallinen mainoslaite tulee sijoittaa seinän viereen.

Määräys:
Tilapäisissä rakennelmissa
tulee noudattaa Porin viran-
omaisten kokoamaa Yleisö-
tapahtumien telttaturvalli-
suusohjetta.

Ohje:
Alle 30 metrin korkuiset
tuulivoimalat edellyttävät
toimenpidelupaa ja sitä kor-
keammat edellyttävät raken-
nusluvan hakemista.

Asuntotarkoituksiin varatuilla
asemakaava-alueille mahdol-
lisesti sallitaan vain pystyak-
selin ympäri pyörivät tuuli-
voimalat.

Määräys:
Mikäli kiinteistö on suojattu
automaattisella paloilmoitti-
mella tai sammutuslaitteistol-
la, tulee parvekkeen lasituk-
selle hakea rakennuslupa.
(Lasitettu parveke vaatii myös
parvekkeen osalta suojausta-
son muutoksen.)

Ohje:
Julkisivumuutokset ovat
pääsääntöisesti luvanvarai-
sia, mikäli kyseessä on kult-
tuurihistoriallisesti merkittävä
rakennus.
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- Irralliset mainoslaitteet, myyntitelineet ja kesäkalus-
teet on asennettava katu-, kaavatie- tai muulle yleisel-
le alueelle niin, etteivät ne haittaa kadun, kaavatien
tai yleisen alueen käyttöä, eivätkä aiheuta vaaraa
henkilöille, joiden näkökyky on rajoittunut. Niitä ei saa
sijoittaa myöskään pysäköintiä estävästi. Mainosteli-
neet on poistettava liikkeen aukioloajan päättyessä.
Katu-, kaavatie- ja muulle yleiselle alueelle ei saa si-
joittaa mainoslaitteita tai kalusteita ilman kaupungin
tai kunnan ko. toimielimen tai muun maanomistajan
lupaa, joka on hankittava ennen toimenpiteeseen ryh-
tymistä.

- Laite on pidettävä kunnossa ja rikkoutunut laite on
korjattava tai poistettava välittömästi. Ikkunaa peittä-
vän mainoksen pysyvä asentaminen liike- tai toimis-
tohuoneistoon 1. ja 2. kerroksissa; ikkunasta saa peit-
tää enintään puolet.

7)  muiden kuin muurimaisten aitojen rakentamiseen (aitaa-
minen)

· Aidan korkeus saa olla enintään 1,6 metriä maanpinnasta
rakennuspaikkojen välillä ja 1,2 metriä kadunvastaisella
tai yleiseen alueeseen rajoittuvalla rajalla.

· Aidan rakentamisessa on noudatettava rakennusjärjes-
tyksen kohdan 13 § ”Aidat ja istutukset” määräyksiä.

IV LUKU:  RAKENTAMINEN ASEMAKAAVA-
ALUEEN ULKOPUOLELLA

18 § Suunnittelutarvealueet

Suunnittelutarvealueita ovat asemakaavoittamattomat ja ra-
kennusluvan myöntämisen perusteena olevien oikeusvaikut-
teisten osayleiskaavojen ulkopuoliset, maankäyttö- ja raken-
nuslain 16 § 1 ja 2 momentin mukaiset alueet, joiden käyttöön
liittyvien tarpeiden tai vaikutusten merkittävyyden takia edelly-
tetään lupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Kantakaupungin lounaispuolinen, valtatien 2 ja valtatien 8 vä-
linen asemakaavoittamaton alue, jonka ulkoraja on Kantakau-
pungin Yleiskaavan 2025 raja, on maankäyttö- ja rakennus

Ohje:
Aidan rakentamisessa on
otettava huomioon alueen
rakentamistapaohje.
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lain 16 § 3 momentin mukainen suunnittelutarvealue, jolla uu-
den rakennuspaikan tulee olla ennen asemakaavan laadintaa
vähintään 2 ha suuruinen. Suunnittelutarvealueen rajaus on
osoitettu liitekartalla. Rakennusjärjestyksen määräys alueen
osoittamiseksi suunnittelutarvealueeksi on voimassa enintään
10 vuotta kerrallaan.

Suunnittelutarvealueen rakennushankkeesta on hankittava
ennen rakennusluvan hakemista suunnittelutarveratkaisu, mi-
käli rakennushanke ei ole vähäinen.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön
liittyvien tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin
toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin raken-
tamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen.

Suunnittelutarvealueella rakennusluvan myöntäminen edellyt-
tää maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:ssä tarkoitettujen eri-
tyisten edellytysten täyttymistä sen lisäksi mitä rakennusluvan
edellytyksistä muutoin on säädetty.

19 § Rakennuspaikka

Rakennuspaikan tulee olla sijainniltaan, muodoltaan, maasto-
suhteiltaan ja maaperältään tarkoitukseen sovelias ja pinta-
alaltaan riittävän suuri, kuitenkin vähintään 0,5 hehtaaria ja
joka on kokonaisuudessaan hakijan hallinnassa yhdenmukai-
sella tavalla. Vahvistetussa oikeusvaikutteisessa yleiskaavas-
sa annettuja tästä poikkeavia määräyksiä rakennuspaikan
koosta on noudettava. Rakennuspaikkaa ei saa rakennuslu-
van myöntämisen jälkeen lohkoa tai halkoa myönnetyn ra-
kennusluvan vastaisesti 0,5 hehtaaria pienempiin osiin tai
vahvistetun yleiskaavan vastaisesti.

Kyläalueilla ja olemassa olevaan rakentamiseen tukeutuvilla
alueilla vesihuoltoverkostoon liitettävissä olevan rakennuspai-
kan pinta-ala on oltava vähintään 0.2 hehtaaria.

Mikäli on kysymyksessä vanha rakennuspaikka, joka ei täytä
tämän rakennusjärjestyksen määräystä vähimmäispinta-
alasta, on talouskeskuksessa sijaitsevien rakennusten kor-
jaaminen ja vähäinen laajentaminen mahdollista sen estämät-
tä mitä kokonaisrakennusoikeudesta on määrätty, jos raken-
nuspaikka pysyy samana.

Mikäli rakennuspaikalla pidetään hevosia tai muita vastaavia
eläimiä, on rakennuspaikan vähimmäiskoko 1 ha ensimmäistä
hevosta kohti ja lisäksi on jatkuvasti oltava käytettävissä 0,5
ha jokaista seuraavaa hevosta tai muuta vastaavaa eläintä
kohti.  Tämä kuitenkin edellyttää, että rakennuspaikan olosuh-
teet sallivat toimintojen sijoittamisen ilman pinta- ja pohjave-
sien pilaantumisvaaraa tai naapureille aiheutuvaa ilmeistä
haittaa. Rakennuspaikalla tulee olla järjestettävissä riittävästi
jaloittelu- ja laiduntilaa sekä tilaa riittävälle lantalalle.

Elinkeinon harjoittamiseen käytettävä hevostalli tai maneesi
voidaan sijoittaa vain sellaiselle rakennuspaikalle, jolla on
käytössään tarkoitukseen soveltuvaa tilaa 5 ha.

Ohje:
Mikäli rakennuslupaa hae-
taan maarekisteritilan määrä-
alalle, on lohkomistoimitus
saatettava vireille ennen
rakennusluvan myöntämistä.
Mikäli rakennuslupaa hae-
taan rakennuspaikalle, joka
muodostuu kahdesta tai
useammasta maarekisteriti-
lasta, on tilojen yhdistämistä
koskeva hakemus saatettava
vireille ennen rakennusluvan
myöntämistä.

Ohje:
Hevostallien ympäristönsuo-
jeluohjeen (Ympäristöministe-
riö, 2003) mukaan ulkotarhan
(jaloittelutilan) suositeltavana
vähimmäiskokona on 0,1–0,2
hehtaaria. Mikäli hevosten on
tarkoitus myös laiduntaa
rakennuspaikalla, on Suomen
Hevostietokeskuksen suosi-
tus laidunalan tarpeesta 0,25-
0,5 hehtaaria hevosta koh-
den.
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Ulkotarhojen, lantaloiden ja tallien suojaetäisyyden naapurin
pihapiiristä (asuinrakennus ja sen välitön oleskelualue) tulee
olla vähintään 50 metriä, ratsastuskenttien vähintään 20 met-
riä ja laitumien vähintään 10 metriä.

20 § Rakentamisen määrä

Rakentamisen määrä saa olla enintään 10 % rakennuspaikan
pinta-alasta, kuitenkin enintään 600 k-m2, josta asuinraken-
tamisen osuus on 350 k-m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa
kuitenkin 350 k-m2, mikäli rakennuspaikan koko on vähintään
2000 m2. Rakennuspaikalle saa rakentaa enintään kaksi
asuntoa, joiden kerrosluku on yksi. Mitä edellä on määrätty
rakentamisen määrästä ei kuitenkaan koske maatalouden
tuotantorakennuksia. Asemakaava-alueen ulkopuolella saa-
daan ullakon tasolle sijoittaa enintään kolme neljäsosaa ker-
rosalaan laskettavaa tilaa alapuolisen kerroksen alasta. Var-
sinaisen kerroksen alapuoliseen tilaan ei saa sijoittaa kerros-
alaan laskettavaa tilaa ilman erityistä syytä ja viemärien pado-
tuskorkeudet on aina otettava huomioon.

Rakennettaessa rantavyöhykkeelle saa rakennuspaikalle ra-
kentaa yhden I½ kerroksisen rakennuksen, jonka kerrosala
saa olla enintään 100 k- m2.
Loma-asunnon ja sen yhteyteen rakennettavien saunatilojen
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 125 k-m2, jolloin ei
erillistä saunarakennusta hyväksytä. Lomarakennusten tulee
olla yksikerroksisia eikä niiden korkeus saa ylittää 4,5 metriä.
Erillisen rantasaunan kerrosala saa olla enintään 25 k-m2.
Erillisiä talousrakennuksia saa olla yhteensä neljä kappaletta,
kerrosalaltaan enintään 55 k-m2. Rakennuspaikan kokonais-
rakennusoikeus on yhteensä 155 k-m2.

Sauna- ja talousrakennusten tulee olla korkeudeltaan alistei-
sia päärakennukseen nähden.

Katetun terassin pinta-ala saa olla enintään puolet rakennet-
tavan rakennuksen kerrosalasta.

Ranta-alueella pysyvään asumiseen käytetyllä rakennuspai-
kalla saa olla rakennusten yhteenlaskettu kerrosala enintään
300 k-m2 ja kerrosten lukumäärä I½.

Ohje:
Rantavyöhykkeellä tarkoite-
taan vähintään 100 metrin
levyistä maa-alueen kaistaa,
joka rajoittuu vesistöön.

Ranta-alueella tarkoitetaan
maa-alueen kaistaa, joka
rajoittuu vesistöön ja on
leveämpi, kuin rantavyöhyke,
mutta ei missään pidemmälle
kuin 200 metrin päähän
keskivedenkorkeuden mukai-
sesta rantaviivasta.
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21 § Rakennuksen sijoittuminen rantarakentamisessa

Rakennettaessa ranta-alueille tulee erityistä huomiota kiinnit-
tää rakennuksen korkeusasemaan, muotoon, ulkomateriaa-
leihin ja väritykseen.

Rannan sortumisen/eroosion välttämiseksi rakennuspaikalla
tulee ranta-alueen kasvillisuus pääosin säilyttää ja vain sen
harventaminen on sallittua.

Mikäli ranta-asemakaavassa ei ole mainittu vähimmäisetäi-
syyttä naapurin maasta tai rakennuksesta noudatetaan mitä
on määrätty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 57 §:ssä.

Rakennuksen etäisyyden keskivedenkorkeuden mukaisesta
rantaviivasta tulee olla vähintään 30 metriä, alimman raken-
tamiskorkeuden meren rantaan ulottuvilla ranta-alueilla vähin-
tään 2.1 metriä (N2000) keskivedenkorkeutta ylempänä ja li-
säksi on huomioitava aaltoiluvara.

Rakennuspaikalle saa sijoittaa 4 momentin estämättä vähin-
tään 10 metrin etäisyydelle keskivedenkorkeuden mukaisesta
rantaviivasta yhden, kerrosalaltaan enintään 25 neliömetrin
suuruisen talousrakennuksen, jos rakennus liittyy yhtenäiseen
rakennusryhmään tai muutoin sopeutuu ympäristökuvaan, ja
jos jätevedet eivät aiheuta ympäristöhaittoja.

22 § Maatilarakentaminen

Rakennusvalvontaviranomainen voi antaa rakennusluvan yh-
den yksiasuntoisen sukupolvenvaihdosta palvelevan asuinra-
kennuksen ja maatilan / kalastustilan talouskeskuksen yhtey-
teen sopeutuvia maataloutta/ kalastusta tai maatilamatkailua
palvelevia rakennuksia varten.

Ohje:
Rakennus voidaan sijoittaa
naapurinrajaan nähden lä-
hemmäskin kuin 5 metriä,
mikäli naapuritilan omistaja
on antanut asiaan kirjallisen
suostumuksensa ja menette-
lyllä ei syrjäytetä säännöksen
tarkoitusta.

Rakennuksen sijoittamisessa
on aina otettava huomioon
maiseman erityispiirteet ja
rakennusvalvontaviranomai-
nen voi määrätä rakennuksen
rakennettavaksi edellä esitet-
tyjä metrimääriä kauemmak-
sikin, mikäli se alueen erityis-
piirteet huomioiden on tar-
peen.

Rakennettaessa Kokemäen-
joen vesistön ranta-alueella
on lisäksi otettava huomioon
Varsinais-Suomen ELY-
keskuksen suositukset raken-
tamisen alimmista korkeuk-
sista.
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V LUKU:  RAKENNUKSEN YHDYSKUNTATEKNI-
NEN HUOLTO

23 § Vesihuolto

Rakennuslupahakemuksessa tulee esittää vesi- ja viemärijär-
jestelmien liittymätiedot vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Mikäli rakennuspaikka ei ole vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueella, on puhtaan veden hankinnasta ja jätevesien käsitte-
lystä esitettävä asianmukaiset suunnitelmat.

24 § Hulevesien johtaminen ja käsittely

Kiinteistön hulevesiä ei saa johtaa jätevesiviemärii

Tontille on rakennettava hulevesi- ja perustusten kuivatusjär-
jestelmä, josta vedet on imeytettävä omalle tontille, jos maa-
peräolosuhteet sen sallivat eikä vesihuoltolaista muuta johdu.

Mikäli hulevedet johdetaan hulevesijärjestelmään tai katu- tai
muun yleisen alueen kuivatusjärjestelmänä toimivaan avo-
ojaan, on siihen saatava järjestelmän haltijan suostumus.

Hulevesien poisjohtaminen on suoritettava siten, ettei siitä ai-
heudu haittaa naapureille tai kadun käyttäjille. Hulevesiä ei
saa johtaa katu- tai muulle yleiselle alueelle.

Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä useampia kiin-
teistöjä suunnittelemaan ja toteuttamaan yhteisen hulevesijär-
jestelyn, mikäli se alueen vesiolosuhteiden johdosta on vält-
tämätöntä.

Ohje:
Ympäristösuojelun kannalta
sekä hulevesitulvariskin
ehkäisemiseksi on suositelta-
vaa, että hulevedet käsitel-
lään syntypaikallaan mahdol-
lisuuksien mukaan. Vesihuol-
tolain mukaan liittämisvelvol-
lisuudesta on mahdollisuus
hakea vapautusta kunnan
ympäristönsuojeluviranomai-
selta.
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25 § Jätehuolto

Rakennuslupahakemuksessa tulee osoittaa tontille rakennet-
tavien rakennusten kokoon ja käyttötarkoitukseen suhteutetut,
riittävät tilat jätehuollon järjestämiseen.  Tilojen varauksessa
on huomioitava jätteiden lajittelun ja kuljetuksen edellyttämät
vaatimukset.

Sijoitettaessa jätteiden keräysvälineet tontin piha-alueelle, on
niiden suojaksi rakennettava rakenteellinen suoja, jonka palo-
turvallisuus on tarkoituksenmukaisella tavalla ratkaistu.

26 § Energiahuolto / Talotekniikka

Uudisrakentamisen ja huomattavien perusparannusten yhtey-
dessä tulee rakennusten energiahuolto toteuttaa järkevät
energia- ja elinkaariratkaisut huomioiden. Turpeen, brikettien
ja kivihiilen poltto on sallittu vain em. polttoaineiden käyttöön
suunnitelluissa kattilalaitoksissa.

Rakennuksen savupiiput, lämmityslaitteiden ja keskuspölyn-
imurien ulkoyksiköt sekä ilmanvaihtolaitteet on suunniteltava
ja asennettava siten, että savu- ja poistokaasujen sekä melun
leviäminen ympäristöön ei aiheuta haittaa tai vahinkoa naapu-
rikiinteistölle tai niiden asukkaille.

27 § Pohjavesialueet

Ennen pohjavesikäytössä olevien alueiden rakentamista ja
louhintatöitä tulee hankkeeseen ryhtyvän tarkistaa pohjave-
den pinnantaso ja virtaussuunta, ettei niitä muuteta. Maaläm-
pöjärjestelmien rakentaminen pohjavesialueelle on kielletty.

Rakennettaessa pohjavesialueelle on öljy- ja polttoainesäiliöt
sekä muut vaarallisten aineiden säiliöt sijoitettava maan pääl-
le suoja-altaisiin tai ympäristösuojelumääräysten mukaisesti
kaksoisvaippasäiliöihin

Ohje:
Porin seudun jätehuoltomää-
räykset.

Ohje:
Mikäli pientaloalueilla jäteas-
tia sijoitetaan katukuvaa
häiritsemättömään paikkaan
ei rakenteellista tai istutetta-
vaa suojaa tarvita.

Ohje:
Jos jätekatos on sijoitettu
vähintään 8 metrin etäisyy-
delle muista rakennuksista ei
sitä tarvitse erikseen palo-
osastoida.

Ohje:
Rakennushankkeeseen
ryhtyvän on hyvä jo suunnit-
teluvaiheessa olla yhteydes-
sä sähköverkon liittymästä
alueen sähköverkkoyhtiöön.

Ohje:
Ennen pohjavesialueilla
tapahtuvaa rakentamista ja
louhintatöitä tulee hankkee-
seen ryhtyvän tarkistaa poh-
javeden pinnantaso ja vir-
taussuunta, ettei niitä muute-
ta.
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Jätevedet on johdettava kunnan yleiseen viemäriverkkoon tai
jätevedet on käsiteltävä ympäristösuojelumääräysten edellyt-
tämällä tavalla. Rakentajan on esitettävä selvitys jätevesijär-
jestelmän tiiviydestä rakennusvalvontaviranomaiselle viimeis-
tään loppukatselmuksessa. Kattovedet tulee ensisijaisesti
imeyttää omalla tontilla.

28 § Pilaantuneet maat rakentamisessa

Rakennusluvan hakijan on tarvittaessa selvitettävä tontin
maaperän ja pohjaveden mahdollinen pilaantuneisuus ja liitet-
tävä tämä selvitys rakennuslupahakemuksen liitteeksi.

29 § Maanalainen rakentaminen

Maan alle rakennettaessa tulee riittävässä laajuudessa selvit-
tää rakentamisen vaikutukset ympäristöön maaperän laatuun
ja pohjavesialueiden olosuhteisiin. Erityisesti on varmistutta-
va, ettei rakentamisella ole vaikutusta ympäristössä jo ole
massa olevien maanpäällisten ja maanalaisten rakenteiden
turvallisuuteen.

Maalämpökaivoille ja lämmönkeruuputkistolle tulee hakea
toimenpidelupa, maalämpökaivoja ei saa sijoittaa 7,5 metriä
lähemmäs naapurikiinteistön rajaa, ellei asiasta ole erikseen
sovittu naapurin kanssa.

Lämpökaivojen porauksessa syntyvää lietettä ei saa johtaa
yleiseen viemäriin eikä haittaavalla tavalla ympäristöön.

VI LUKU: RAKENNETUN YMPÄRISTÖN HOITO

30 § Rakennetun ympäristön hoito

Asemakaava-alueella ei puistoja, yleisiä alueita eikä rakenta-
mattomia tontteja saa käyttää varastointiin, pysäköintiin, ve-
neiden ym. säilyttämiseen tai muuhun vastaavaan toimintaan
asemakaavan vastaisesti. Jätesäiliöt ja -katokset, mainokset,
aidat, portit ja istutukset tulee pitää asianmukaisessa, siistissä
kunnossa.

Ohje:
Pilaantuneista maa-alueista
saa lisätietoa Porin kaupun-
gin ympäristövalvonnasta.

Ohje:
Maalämpökaivojen vähim-
mäisetäisyydet ovat:
· naapurin rajasta 7,5 m
· katurajasta 4 m
· yleisestä alueesta 4 m
· toisesta lämpökaivosta

15 m
· rengaskaivosta 20 m
· rakennuksesta 3 m
· vesi- ja viemärijohdosta

5 m
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31 § Kiinteistön puiden kunnon valvonta

Tontin omistajan tai haltijan on valvottava kiinteistönsä puiden
kuntoa. Mikäli puu on ympäristölleen vaarallinen, tontin omis-
tajan tai haltijan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Puiden kunto voidaan tarpeen vaatiessa todeta kuntokartoi-
tuksella.

Ennen kuin puiden kaatamiseen ryhdytään asemakaava-
alueella, on selvitettävä maisematyöluvan tarve rakennusval-
vontaviranomaiselta.

Puita ei tule kaataa lintujen pesimäaikana muusta kuin pakot-
tavasta syystä.

32 § Julkiset ulkotilat

Julkisten ulkotilojen käyttöä ohjaa kaupunkikuvatoimikunta,
jossa on edustettuna Porin kaupungin viranomaistahot, par-
lamentaarisesti valitut tahot ja arkkitehtuuria ja maisemaku-
vaa vaalivat tahot, joka antaa lausunnon kaupunkikuvaan vai-
kuttavista hankkeista.

33 § Rakennuksen kunnossapito ja korjaaminen sen elinkaa-
ren aikana

Rakennusta tulee hoitaa ja pitää kunnossa eikä sitä saa pääs-
tää rapistumaan korjauskelvottomaksi. Ilkivallan aiheuttamat
julkisivujen pilaamiset tulee poistaa välittömästi. Rakennuk-
sen korjaamisessa on otettava huomioon kunkin rakennuksen
ominaispiirteet.

Rakentamisessa ja korjaamisessa tulee käyttää materiaaleja,
joiden kestävyydestä, huollettavuudesta, korjattavuudesta ja
käytöstä poistamisesta on kokemusta ja luotettavaa tietoa.

34 § Rakennuksen tai sen osan purkaminen

Rakennuksen purkamiseen on saatava rakennusvalvontavi-
ranomaisen lupa tai siitä on tehtävä purkamisilmoitus. Raken-
nusvalvontaviranomainen voi purkamislupaa tai purkamisil-
moitusta käsitellessään vaatia hakijaa toimittamaan asiantun-
tijan tekemän selvityksen rakennuksen historiallisesta tai ra-
kennustaiteellisesta arvosta sekä rakennuksen kunnosta.

Ohje:
Yksittäisen huonokuntoisen
puun saa kaataa ilman mai-
sematyölupaa.

Ohje:
Arvorakennukset ja tietyn
aikakauden tyypillistä raken-
nustapaa edustavat raken-
nukset ja niiden kokonaisuu-
det on pyrittävä pitämään
alkuperäisessä tai tärkeim-
pien muutosvaiheiden mukai-
sessa ulkoisessa formaatis-
sa, eikä korjaaminen saa
johtaa tyylillisesti alkuperäi-
sestä rakennuksesta poik-
keavaan lopputulokseen.

Ohje:
Lupavaiheessa on tarvittaes-
sa esitettävä:
· Selvitys purkumateriaa-

lien ja rakennusjätteen
käsittelystä

· Selvitys rakennusjätteen
määrästä laadusta ja la-
jittelusta

· Haitta-aineselvitys
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Rakennusvalvontaviranomainen voi myös edellyttää, että en-
nen purkamistyön aloittamista purkamisesta laaditaan purka-
missuunnitelma. Siinä on selvitettävä työn turvallinen järjes-
täminen sekä materiaalien ja rakennusosien lajittelu ja hyöty-
käyttö jätelain ja alueellisen jätehuoltojaoston hyväksymien
kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Purkamisessa
tulee huomioida mahdollinen rakenteiden pilaantuneisuus,
haitta-aineitta sisältävät rakenteet ja vaaralliset jätteet. Jos
maaperään on saattanut joutua vaarallista jätettä, suunnitel-
massa on myös selvitettävä maaperän pilaantuneisuus.

Purkamisen aikana on huolehdittava paloturvallisuudesta se-
kä ehkäistävä purkamisesta aiheutuvaa melu- ja pölyhaittaa.

Jos uuden rakennuksen rakentamista ei aloiteta, tontti on siis-
tittävä ja purkutöiden yhteydessä likaantunut tai vahingoittu-
nut katu- tai muu yleinen alue ennallistettava välittömästi.

VII LUKU: TYÖMAAT
35 § Rakennushankkeesta tiedottaminen

Jos rakentaminen tai muu toimenpide aiheuttaa olennaisen
muutoksen ympäristössä, on rakennushankkeeseen ryhtyvän
tiedotettava tulevasta rakentamisesta rakennustyömaalle pys-
tytettävällä työmaataululla tai –kyltillä.

Työmaataulusta tai –kyltistä tulee ilmetä rakennustyön kohde,
työstä vastaavat yhteystietoineen sekä kohteen arvioitu aloit-
tamis- ja valmistusajankohta. Työmaataulu tai –kyltti tulee si-
joittaa näkyvälle paikalle.

36 § Työmaasuunnitelma

Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä, että rakennus-
hankkeeseen ryhtyvän on toimitettava työmaasuunnitelma
ennen työn aloittamista.
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Suunnitelmasta tulee selvitä ainakin työmaan järjestelyt, ku-
ten työmaa-aikaisten rakennusten sijoitus, ajoliikenneyhtey-
det, kevyen liikenteen sujuvuus ja turvallisuus, puuston suo-
jaaminen, suojarakenteet, melu-, pöly- ja likaantumishaittojen
rajoittaminen, roskaantumisen esto ja muut mahdolliset haitat
ympäristössä.

Ympäristösuojelulain mukaan erityisen häiritsevää melua tai
tärinää aiheuttavista tilapäisistä töistä tai toimista on tehtävä
ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle. Meluilmoitus on
tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen työn aloittamista.

37 § Katu- tai muun yleisen alueen käyttäminen

Infrayksikkö voi myöntää hakemuksesta oikeuden määräajak-
si käyttää katualuetta, puistoa ja muita alueita työmaana ja
sen huoltotiloja varten.

Perustelluista syistä infrayksikkö voi peruuttaa käyttöoikeu-
den, rajoittaa käyttöoikeutta tai muuttaa käyttöoikeuden ehto-
ja. Käyttöoikeuden hakijan on maksettava teknisen lautakun-
nan hyväksymän taksan mukainen maksu.

38 § Työmaan purkaminen ja siistiminen

Rakennustyön jälkeen työmaan huoltoparakit, työmaa-aidat ja
vastaavat työmaarakenteet on poistettava ja työmaa-alue on
siistittävä viipymättä.

Vahingoittunut tai likaantunut katu- tai muu yleinen alue on
kunnostettava ja siistittävä välittömästi sekä kasvillisuus en-
nallistettava.

VIII LUKU: ERINÄISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ
39 § Valvonta

Tämän rakennusjärjestyksen määräyksien noudattamista val-
voo Porin kaupungin elinvoima- ja ympäristölautakunta, jonka
alaisuudessa toimii rakennusvalvontayksikkö.

40 § Määräyksistä poikkeaminen

Rakennusvalvontaviranomainen voi myöntää poikkeuksen
tämän rakennusjärjestyksen määräyksistä, mikäli se voi ta-
pahtua syrjäyttämättä olennaisesti määräyksen tavoitteita eikä
poikkeaminen vaikuta huomattavasti naapurin asemaan.

41 § Tontin ja rakennuspaikan rinnastaminen

Asemakaava-alueen ulkopuolella sijaitsevan rakennuspaikan
osalta noudatetaan soveltuvin osin, mitä rakennusjärjestyk-
sessä on määrätty tontista.

42 § Määräysten rikkominen

Rakennusjärjestyksen säännösten rikkomisen seurauksista
on voimassa, mitä on säädetty maankäyttö- ja rakennuslais-
sa.
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43 § Rakennusjärjestyksen liitteet

- Suunnittelutarvealue (MRL 16.3 §)

IX LUKU: VOIMAANTULO

44 § Rakennusjärjestyksen voimaantulo

Tällä rakennusjärjestyksellä kumotaan Porin kaupungin kau-
punginvaltuuston 28.01.2019 hyväksymä rakennusjärjestys.

                    Tämä rakennusjärjestys tulee voimaan 01.01.2021.

Piirrokset: Kerberos 2018, 2020


