Rakenna Seinäjoelle!

Seinäjoki lukuina
> asukasluku 63 296 (2018)
> kaupunkiseudulla n. 150 000 asukasta
> Suomen 16. suurin kaupunki väkiluvun mukaan
> 6. suurin kaupan keskus
> kaupungin tuloveroprosentti 21

Tilaa kaikelle hyvälle
Seinäjoki on yksi Suomen menestyneimmistä
kaupungeista. Meillä on vahva asenne, rohkeutta ja
tekemisen meininki. Meillä on tilaa isoille ideoille
ja tulevaisuuden tekijöille. Kaupunkimme kasvaa
jatkuvasti yhdessä asukkaittensa kanssa. Meillä on
yrittäjyys DNA:ssa. Seinäjoki on valittu Suomen par-

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.
2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.
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Snapvideo

Kuva
galleria

Kuvake

haaksi kaupungiksi yrittäjille jo kaksi kertaa.
Meille puoli miljoonaa tapahtumakävijää on
arkipäivää. Tuttuja suurtapahtumiamme ovat
Provinssi, Seinäjoen Tangomarkkinat, Vauhtiajot
ja Solar Sound. Meillä on tilaa urheilla, harrastaa ja
vain olla. Seinäjoella luonto ja kaupunki kohtaavat.

RAKENTAJAN JA REMONTOIJAN

STARK-KORTTI
Keskitä rakentamiseen liittyvät
ostoksesi STARKiin.
Huippuvalikoiman lisäksi takuulla
ammattitasoinen palvelu ja
kanta-asiakkaiden vahvat edut.

Seinäjoki, Päivölä
Päivölänkatu 38, ark. 7-19, la 9-15
Rengastie
Rengastie 12, ark. 7-17

Tukea
alusta
loppuun

Seinäjoen rakennusvalvonnan tehtävänä on edistää
turvallisen, terveellisen ja viihtyisän elinympäristön
rakentumista. Rakennusvalvonta valvoo rakennetun
ympäristön tilaa ja edistää hyvää rakennustapaa
sekä ohjaa rakennustoimintaa kestävällä tavalla.
Rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä jo
hankkeen alkuvaiheessa. Rakennusvalvonnasta
selviävät muun muassa suunnitellun hankkeen
luvanvaraisuus ja muut reunaehdot.

Viranomaiskatselmuksella varmistetaan, että rakentaminen toteutetaan suunnitelmien ja rakennusluvan mukaisesti. Rakennuskatselmukset tulee tilata
hyvissä ajoin rakentamisen edistyessä.
Luvan saamisen jälkeen sekä uudis- että saneerausprojekti tulee aloittaa kolmen vuoden ja saattaa
päätökseen viiden vuoden kuluessa. Projektille on
mahdollista hakea jatkoaikaa. Viranomaisvalvonta
päättyy loppukatselmukseen, joka tulee suorittaa
luvan voimassaoloaikana.

> aloituskokous/aloitusilmoitus
> korkeusaseman määritys
> pohjakatselmus
> sijainnin merkitseminen
> rakennekatselmus
> ilmanvaihto-, vesi- ja viemäröinti- sekä lämmityslaitteiden katselmus
> sijaintikatselmus
> osittainen loppukatselmus (käyttöönotto)
> loppukatselmus
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Tontille sopiva talo
Tontti tulee aina olla hankittuna ennen talopaketin
hankkimista tai talon suunnittelun aloittamista,
sillä tontti luo rakentamiselle sekä rajoituksia että
mahdollisuuksia. Alueen rakentamista ohjaavaan
kaavaan ja rakennustapaselitykseen on hyvä
tutustua huolellisesti jo suunnittelun alkuvaiheessa.
Suunnittelija tarvitsee myös perustamistapa- ja
pohjatutkimusten tulokset.

Tontti kannattaa ensisijaisesti hankkia asemakaavaalueelta, missä rakentaminen on valmiin vesi-,
sähkö- ja viemäriverkoston ansiosta sujuvaa.
Hyvällä kaavoituksella taataan viihtyisä, turvallinen,
toimiva ja monipuolinen elinympäristö.

Seinäjoen tontit löytyvät osoitteesta

www.seinajoki.fi/
asuminenjaymparisto/
tonttitori.html

Mittauspalvelu Merida
M I T TA U S PA LV E L U
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Harri Erkkilä puh. 044 2574 403
mittauspalvelu.merida@gmail.com

www.merida.fi

M I T TA U S PA LV E L U

kartat.seinajoki.fi/
ePermit

Sähköinen
lupahakemus
Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan aina lupa.
Myös osa korjaus- ja muutostöistä edellyttää lupaa. Lupahakemus kannattaa täyttää huolellisesti
ja kaikki tarvittavat liitteet toimittaa täsmällisesti,
sillä puutteet viivästyttävät luvan käsittelyä. Oikein
täytetyn luvan käsittely kestää Seinäjoella kolmesta
neljään viikkoa.

ARKKITEHTISUUNNITTELU

PANURA

Rakennusluvat
ja hakemukset

ePermit-lupapalvelun kautta rakentamiseen liittyviä lupia on kätevää hakea sähköisesti. Vuonna 2019
käyttöönotettua lupapalvelua kehitetään jatkuvasti
palvelemaan rakentajia yhä paremmin. Jatkossa rakennushankkeen kaikki lupa-asiat, liitteiden lähettäminen ja kanssakäynti onnistuu verkossa.

Kotisi ansaitsee olla
ainutlaatuinen

RAKENNUSSUUNNITTELU
HAVAINNEVIDEOT
HAVAINNEKUVAT
3D VR

0400 561 651
INFO@PANURA.FI
WWW.PANURA.FI
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Rakennushankkeen asiantuntijat
Rakennusvalvonnan lisäksi sujuvaan rakennushankkeeseen tarvitaan
monta muutakin asiantuntijaa, jotta uudesta kodista tulisi turvallinen,
tilatehokas, muuntojoustava, esteetön ja ilmaisenergiaa hyödyntävä.
Pääsuunnittelija
vastaa suunnittelun
kokonaisuudesta
ja laadusta.
Arkkitehti/rakennussuunnittelija
suunnittelee rakennuksen
perusratkaisun ja vastaa
määräysten mukaisesta
rakennussuunnitelmasta.

Rakennesuunnittelija
suunnittelee rakenteet ja
vastaa niiden lujuudesta ja
teknisestä toimivuudesta.

IV-suunnittelija vastaa ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelusta.
IV-työnjohtaja vastaa
ilmanvaihtolaitteiston
rakentamisesta.
Sähkösuunnittelija
vastaa
sähköistyksen ja
kaapeloinnin
suunnittelusta.

Vastaava työnjohtaja
vastaa työmaalla
määräysten ja
luvan mukaisesta
rakentamisesta sekä
hyvän rakennustavan
mukaisesta työn
suorittamisesta.

KVV-suunnittelija vastaa
kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden suunnittelusta.
KVV-työnjohtaja vastaa
kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta.

AMMATTITAITOISTA
SÄHKÖURAKOINTIPALVELUA
HS-SIMAK OY on pääosin Seinäjoen alueella
toimiva kokenut ja osaava sähköalan yritys
• Sähkötyöt ja urakat erityyppisiin asuntoihin,

yrityksille ja maatalouden tuotantolaitoksille

• Automaatiosovellukset
• Sähkö- ja automaatiosuunnittelu
• Laadukkaiden sähkötarvikkeiden myynti
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Sami Hongisto 0400 246 372 sami@simak.fi
Tuomo Kujanpää 045 843 1661 tuomo@simak.fi

www.simak.fi

Kosteudenhallinta
Katso video kosteudenhallinnan tärkeydestä!
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Urakoimme kotimaisilla
KATEPAL -kumibitumituotteilla
 Veden- ja lämmöneristys
 Katot ja sokkelit
SEINÄJOKI, Vaihdetie 3  Puh. 0400 662 622  lansi.kate@netikka.fi  www.lansikate.fi
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Rakennusvalvonta

Kirkkokatu 6 (kaupungintalo)
PL 215
60101 Seinäjoki
Vaihde 06 416 2111
rakennusvalvonta@seinajoki.fi

• www.jssuomi.fi

www.seinajoki.fi/
asuminenjaymparisto/
rakennusvalvonta.html

