Liite 1 TOIMENPITEIDEN LUVAN- / ILMOITUKSENVARAISUUS
Osa-alue 1 / asemakaava-alueet (AK-alueet: kirkonkylä, Kontiomäki, rantaasemakaava-alueet)
Osa-alue 2 / asemakaava-alueiden ulkopuoliset ranta-alueet (RANNAT)
Osa-alue 3 / muut alueet (MUUT)
ILM = ILMOITUS TEHTÄVÄ
TPL = TOIMENPIDELUPA HAETTAVA
RL = VAATII RAKENNUSLUVAN
Toimenpide:
1) Rakennelma
- pienehkö katos, vaja, grillikatos,
kasvihuone, maakellari, leikkimökki, terassi,
esiintymislava tai muu vastaava rakennelma,
jonka koko on enintään 10 m2
- kioski, pienehkö, kausiluontoinen
- kuivakäymälä
-pienehkö venevaja
-lantavarasto, siilo, liete- tai virtsasäiliö
- kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän
rakentaminen tai muuttaminen
- HUOM. pohjavesialueilla sovelletaan
kuitenkin aina toimenpidelupamenettelyä

2) Yleisörakennelma
- kokoontumispaikka
- asuntovaunualue tai vastaava
- katsomo
- yleisöteltta tai vastaava
3) Liikuteltava laite
- asuntovaunun tai –laivan tai vastaavan
pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten,
joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai
veneilyyn
4) Erillislaite (rakentaminen)
- masto
- varastointisäiliö yli 5 m3
- hiihtohissi
- suurehko antenni
- tuulivoimala / kotitarvekäyttö
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5) Vesirajalaite
- pinta-alaltaan enintään 15 m2:n laajuisen ja
rantaviivasta enintään 10 m pituisen laiturin
rakentaminen

RANNAT MUUT
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-

- suurehkon laiturin, sillan tai muun vesirajaa
muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan
rakennelman, pengerlaiturin, rannan
suuntaisen laiturin, laituriterassin, kanavan,
aallonmurtajan tai vastaavan rakentaminen
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6) Säilytys- tai varastointialue (järjestäminen)
- muusta alueesta erotetun suurehkon
varastointi- tai pysäköintialueen taikka
tällaiseen alueeseen verrattavan alueen
järjestäminen
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7) Julkisivutoimenpide
-enintään kahden perheen asuinrakennusten
julkisivun vähäinen muuttaminen,
julkisivuverhouksen tai katteen materiaalin
tai värin muuttaminen
-pienimuotoisen laitteen kiinnittäminen
julkisivuun / vesikatolle (1 – 2 kpl) esim.
ilmalämpöpumput, lautasantennit (halkaisija
enintään 1 metri), markiisit yms. ja muut
vähäiset julkisivumuutokset
-muu rakennuksen julkisivun, kattomuodon,
katteen tai sen värityksen muuttaminen,
ulkoverhouksen rakennusaineen tai
värityksen muuttaminen, ikkunajaon
muuttaminen
8) Mainostoimenpide
Katu- ja tiealueen yläpuolelle asennettava
mainoslakana, mikäli kunta on luovuttanut
alueen hallinnan ko. käyttöön, eikä sitä
pysytetä paikallaan yli kuukautta.
Muut vähäiset liikehuoneistoihin liittyvät
näyteikkuna- sekä ulkomainokset ja
ilmoitukset yms.
Muun kuin maantielain 52§:ssä säädetyn
rakennelman, tekstin tai kuvan asettaminen
ulkosalle mainos- tai muussa kaupallisessa
tarkoituksessa
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9) Aitaaminen
-rakennettuun ympäristöön liittyvän
erottavan kiinteän aidan tai kadun
reunusmuurin rakentaminen
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-enintään 1,2 metriä korkea aita, joka
rakennetaan kokonaan omalle puolelle rajaa.
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10) Taajamakuvajärjestelyt
- muut kaupunki- tai ympäristökuvaan
merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavat
järjestelyt ja muutokset

11) Huoneistojärjestely
-asuinhuoneiston yhdistäminen ja jakaminen
12) Maalämpö
- kiinteistökohtainen maalämpöön perustuva
lämmitysjärjestelmä
- HUOM. pohjavesialueilla sovelletaan
kuitenkin aina toimenpidelupamenettelyä

