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ASUMISRATKAISUT (MASU)-HANKE
& VESANNON KUNTA

JÄISINKÖ MAALLE?

Houkuttaako maaseudun rauha? Haluaisitko jäädä mökille
pysyvästi? Herätä joka aamu luonnon keskellä,
hiljaisuudessa?
Vesannolla on paljon kesäasuntoja, jotka ovat muutettavissa pysyviksi
asunnoiksi vähäisillä parannuksilla. Projektiin on nyt tarjolla apua kunnan
koordinoiman Maaseudun uudet asumisratkaisut MASU-hankkeen
puolesta. Ota yhteyttä, jos suunnittelet kesäasunnon muuttamista
pysyväksi asunnoksi! Myös Vesannon kunnan rakennustarkastaja, Eero
Talja, auttaa ja ohjeistaa kaikessa rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä.
Parhaiten pääsee liikkeelle muutosprojektissa kun kutsut meidät paikan
päälle kesäasunnolle ja katsotaan yhdessä, mitä muutosremontointia
kohde vaatii.

Tehdään yhdessä unelmista totta - Tervetuloa Vesannolle!

Jenni Lemettinen
Maaseudun uudet asumisratkaisut MASU-hanke
Vesannon kunta
jenni.lemettinen@vesanto.fi
p. 044 282 5589
www.maallemuutto.fi
Tero Röntynen
Rakennustarkastaja
Vesannon kunta
tero.rontynen@vesanto.fi
p. 050 057 3720

KÄYTTÖTARKOITUKSEN
MUUTTAMINEN
Vapaa-ajan asunnon käyttötarkoituksen muuttaminen
vakituiseksi asunnoksi edellyttää lupamenettelyä
Rakennuspaikasta ja kaavoitustilanteesta riippuen lupahakemus
ratkaistaan jollakin seuraavista menettelytavoista:
1. Suunnittelutarveratkaisulla (MRL 137§) silloin kun kyseessä on kuiva maa
(ei ranta-alue) ja alueella ei ole suoraan rakentamiseen ohjaavaa kaavaa
(asema- tai yleiskaava), mutta alue on suunnittelutarvealuetta (MRL 16§)
2. Poikkeamispäätöksellä (MRL 171§) silloin kun on kyseessä kaavaton
ranta-alue tai rantayleiskaavassa tai asemakaavassa alue on osoitettu
lomarakennuspaikaksi
3. Rakennusluvalla (MRL 125 §), silloin kun kyseessä on kuivan maan hajaasutusluonteinen alue, alueella ei ole yleiskaavaa eikä alue ole
suunnittelutarvealuetta. Mikäli suunnittelutarveratkaisu tai
poikkeamispäätös (kohdat 1. ja 2.) on myönteinen, tulee käyttötarkoituksen muutokselle hakea sen jälkeen rakennuslupa.

SUUNNITTELUTARVERATKAISU
Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jonka käyttöön liittyvien
tarpeiden tyydyttämiseksi on syytä ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten
teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden
järjestämiseen. Suunnittelutarve-aluetta koskevia säännöksiä sovelletaan
myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden
vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa.
For more information about our
Rakentaminen suunnittelutarve-alueelle edellyttää, että tutkitaan
campaign, please call 123-456-7890 or
rakennuslupamenettelyn yhteydessä tai erillisessä menettelyssä
visit reallygreatsite.com. You may also
rakennusluvan erityisten edellytysten olemassaolo.
email us at hello@reallygreatsite.com.
Suunnittelutarveratkaisu voidaan myöntää myös määräaikaisena.

KÄYTTÖTARKOITUKSEN
MUUTTAMINEN
POIKKEAMISLUPA
Poikkeamisluvan edellytyksenä on, että rakentaminen ei saa aiheuttaa
haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle, alueiden muulle
järjestämiselle eikä vaikeuta luonnonsuojelullisten ja ympäristönsuojelullisten tavoitteiden saavuttamista (MRL 172 §). Haettaessa
poikkeamislupaa muutos ei saa vaikeuttaa alueen kaavoitusta ja
rakennuspaikan on muutenkin täytettävä kunnan rakennusjärjestyksen
vaatimukset. Poikkeamislupa voidaan myöntää myös määräaikaisena.
RAKENNUSLUPA
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 125 § 4.mom:n mukaan rakennuksen
käyttötarkoituksen muutokseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennusluvan
myöntämisen edellytyksenä on, että rakennus täyttää vakituiselle
asunnolle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset.
Käyttötarkoituksen muutokseen on Ympäristöministeriön (YM) asetuksella
4/2013 ja 2/17 annettu määräyksiä energiatehokkuuden parantamisesta.

Lisätietoja & ohjeita saat
rakennustarkastajalta!
Tero Röntynen, Vesannon kunta
tero.rontynen@vesanto.fi
p. 050 057 3720

KÄYTTÖTARKOITUKSEN
MUUTTAMINEN
Edellytyksenä rakennuspaikan muodostumiselle on:
1. Maanomistajien tasapuolinen kohtelu
• muutosta edesauttaa ranta-alueilla ranta-asemakaavallinen tai
oikeusvaikutteinen osayleiskaavallinen tarkastelu, joissa vakituisen
asumisen mahdollisuus on selvitetty
• muutoksen vaikutuksilla ei muodosteta hallitsematonta vakituisen
asumisen rakentamista ja rantaalueelle ei muodosteta taajama-asutusta
2. Kiinteistö sijaitsee vakituisen asutuksen läheisyydessä
• sijainniltaan tukeutuu olemassa olevaan kyläyhteisöön
• sijainniltaan tukeutuu peruspalveluihin, etäisyys taajamaan kohtuullinen
• muutos ei saa aiheuttaa kunnalle ja asukkaalle lisäkustannuksia
(yhdyskuntarakenteen hajautuminen)
3. Kiinteistölle johtaa hyvät ja hoidetut tieyhteydet (MRL 136§)
• tien riittävä leveys ja kantavuus
• kiinteistöllä onnistuu mm. talousjätteen ja mahdollisen sakokaivolietteen
kuljetukset
• mahdollistaa palo- ja pelastusajoneuvojen toimimisen
• tien kunnossapito on järjestetty (lanaus, talviauraus)
• myös em. ajoneuvojen kääntäminen kiinteistöllä
4. Talousveden ja jäteveden järjestelyt
• hyvälaatuinen ja riittävä talousvesi (oma kaivo, verkostovesi, ym.) (MRL 136
§)
• veden riittävyys ja soveltuvuus kotitalousvedeksi selvitetään
• jätevesien käsittelyn sijoittaminen ja hoitaminen (MRL 136§
• jätevedet tulee käsitellä valtioneuvoston asetuksen ja muiden voimassa
olevien
määräysten
For more
informationmukaisesti
about our
campaign, please call 123-456-7890 or
reallygreatsite.com.
You may also
5.visit
Rakennus
täyttää käyttötarkoituksen
muutoksesta johtuvat vakituiselle
email us at hello@reallygreatsite.com.
asuinrakennukselle
asetut MRL:n mukaiset tekniset vaatimukset tai on
muutettavissa sellaiseksi.

PAIKALLISET APUNASI
Rakentaminen
Ari Hulkkonen Oy, 040 033 7292, ari.hulkkonen@arihulkkonen.com
Hirsiveisto Veijo Puuronen, 040 707 5837
Kilpukka Oy, 040 533 5566, markku.ej.turunen@gmail.com
J. Ruotsalainen, 044 572 4826, jaripappa@hotmail.com
Mika Lindlöf, 040 099 2994, mika.lindlof4@gmail.com
Pentin rakennus- ja tukipalvelut, 040 737 7840,
vesannontahtipiste@gmail.com
Rakennus Puolakka Ky, 040 530 8099, eero.puolakka@gmail.com
Jetsonen, 017 650 334, jetsonen@gmail.com
Rakennuspalvelu Kauko Hämäläinen, 050 529 3981,
kake.hamalainen@gmail.com
T:mi Marko Pulkkinen, 040 017 5843, markojpulkkinen@gmail.com
Saneeraus Timppa, 040 529 7176

Koneurakointi
Tmi Jouni Liimatainen, 040 584 5337, ahtolantb@gmail.com
- maanrakennus, kaivuutyöt, kaivuri, koneurakointi, metallityöt, hitsaus,
rakennuspalvelut
Koneurakointi Jari Pulkkinen, 040 542 0758, jari7.pulkkinen@gmail.com
- maanrakennus, kaivuutyöt, kaivuri, koneurakointi

Mökkitalkkarit
Kylä- ja mökkitalkkari A. Sirviö, 040 071 1143, ahti.sirvio@pp.inet.fi
- Kiinteistönhoito, rakentaminen, kylä- ja mökkitalkkari
Mökkitalkkari Otto Vehniäinen, 040 569 2208
- korjaukset, kunnossapito, kattohuolto, muut työt
Kiinteistöhuolto Pakarinen, 040 758 4593, henkka.pakarinen@gmail.com
- kiinteistöjen huolto ja pienimuotoiset maansiirtotyöt, koti- ja
mökkitalkkaripalvelut

LVI -työt
LVI Peltsi Oy, 040 090 9107, jukka@peltsi.net
- LVI, ilmastointityöt, putkiasennukset
LVI hankinta Vesterinen Oy, 040 563 2039, jouni.vesterinen1@pp.inet.fi

Sähköasennus
Kiinteistötekniikka Saarisilta Oy, 040 558 3515, 040 754 3390,
tuomo@saarisilta.fi

Rakennuslupapiirustukset, jätevesisuunnitelmat
Concontrol Oy, 040 530 5807, asla.halonen@gmail.com
- rakennusinsinööri, rakennuslupapiirustukset, jätevesisuunnitelmat,
vastaavantyönjohtajan palvelut, energiatodistukset, kosteusmittaukset

Yritysneuvonta
Vesannon kunnan elinkeinoasiamies Sari Tulila, 020 746 4640,
sari.tulila@savogrow.fi
- aloittavien yritysten neuvonta, starttirahalausunnot sekä toimivien
yritysten neuvonta, kuten rahoitus- ja yrityksen kehittämisneuvonta

