
 

 

   

 

 

 RAKENNUSLUPAHAKEMUS  MRL 125§ , MRL 131§ 

 TOIMENPIDELUPAHAKEMUS  MRL 126 § 
 TOIMENPIDEILMOITUS  MRL 129 § 

 PURKULUPA   
 PURKUILMOITUS   

 
PÄÄTÖS ANNETAAN:    Suomeksi     Ruotsiksi

 Saapumispvm       Diariemerkintä       

 Päätöspvm       §       

 Lupa voimassa       

 Osittainen loppukatselmus       Loppukatselmus       

1. 

Rakennus- 

paikka 

 

Kaupunginosa/kylä 

      
Tilan nimi/Korttelin nro 

      
Tilan nro/Tontin nro 

      
Tontin pinta-ala m² 

      
Tontin- tai rakennuspaikan osoite 

      
Tontti/Rakennuspaikka on  Päärakennus Talousrakennus 

   Rakentamaton 

   Osittain rakennettu 

   Tontilla purettava rakennuksia 

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m2             

Käytetty rakennusoikeus kerrosala m2

            

Purettava kerrosala m2             

1.1  

Toimenpiteen 

tiedot 

Bruttopinta-ala m² 

      
Kerrosala m² 

      
Katettu terassi tai 

katoksen ala m2 

      

Tilavuus m³ 

     
Kerrosten määrä 

      
Asuntojen määrä 

      
Hakemus edellyttää vanhojen rakenteiden 

purkamista       Kyllä  Ei 

Kaavoitustilanne 

 asemakaava      osayleiskaava/ranta-asemakaava, mikä                                       kaavoittamaton       rakennuskielto (§) 

2.  

Hakija 

 

Nimi 

      
Puhelin 

      

Henkilötunnus / Y-tunnus 

      
Osoite 

      
Sähköpostiosoite 

      

3. 

Laskutus 

Nimi 

      
Osoite 

      

4. 

Toimenpide 

Rakentamisen -tai toimenpiteen kohde 

  Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus) 

  Rakennuksen korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen ja joka voi vaikuttaa käyttäjien turvallisuuteen tai 

terveellisyyteen 

  Rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan vaikuttavan tilan lisääminen 

  Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos 

  Pidennyslupahakemus,työn aloittamista varten ( max.2v)                          

                                           työn loppuun saattamiseksi ( max. 3v kerrallaan)  

                                          olemassa olevan rakennuslupahakemukseen, voimassaolo päättyy                                        lupanro.           

  Muu toimenpide 

Toimenpide, mikä, lyhyt selostus suunnittelusta toimenpiteestä 

      
 Onko rakennustarkastaja käynyt rakennuspaikalla suunnitteluvaiheessa? 

    Kyllä,  pvm                     nimi                         Ei 

Onko rakennustarkastaja nähnyt luonnokset suunnitteluvaiheessa? 

    Kyllä  pvm                           nimi                                   Ei 

Rakennuksen pääkäyttötarkoitus 

      

Rakennuksen paloluokka 

 P1    P2    P3 

5.  

Hakijan 

käytössä oleva 

henkilöstön 

pätevyys 

Pääsuunnittelija 

      
Koulutus 

      
Suunnittelutehtävä, vaikeusaste

            

Sähköpostiosoite 

      
Puhelin 

      
Kokemus, v. 

      

Olen käynyt rakennuspaikalla       krt  , pvm       

Hankkeeseen käytettävä aika                            tuntia (pakollinen tieto rakennuslupa vaativissa kohteissa) 

Sitoudun MRL:n mukaan vastaamaan laadusta ja muodosta kokonaisuudessaan, MRL 120 §, MRA 48 § 

Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimenselvennys 

      



     

 

 

6.  

Veden 

hankinta ja 

viemäröinti 

Veden hankkimistapa 

      

Sade- ja perustusten kuivatusvesien johtamistapa 

      
Jätevesien johtamistapa 

      

Jätehuolto 

      

7. 

Lisätietojen 

antaja 

Lisätietoja antaa, jos eri kuin pääsuunnittelija, nimitetty asiamies jolla on hakijan puolesta oikeus täydentää asiakirjoja 

Nimi 

       
Osoite/sähköpostiosoite                                                         Puhelin 

                                                      

8. Aloittamis- 

oikeus 144§ 

   Hakija anoo lupaa aloittaa rakennustyöt ennen kuin lupa on saanut lainvoiman, kuitenkin vasta julkipanon jälkeen  

      (erillinen vakuus vaaditaan) 

9.  

Tiedottaminen  

MRL 133 § 

   Hakija on tiedottanut lupahakemuksesta naapureille, liite nro       

   Pyydetään, että viranomainen suorittaa tiedottamisen (laskutetaan hakijalta voimassa olevan hinnaston mukaisesti) 

   Hakija on asettanut rakennushankkeesta tiedotteen rakennuspaikalle, tiedote pvm       

10. 

Poikkeukset  

 

 

   Vähäinen poikkeaminen, poikkeamisen syy                                                                              

Kopio poikkeamispäätöksestä; lainvoimaisuusleimalla varustettuna, oikeaksi todistettuna, liitteineen liitettävä lupahakemukseen.    

Kopio suunittelutarveratkaisupäätöksestä; lainvoimaisuusleimalla varustettuna, oikeaksi todistettuna, liitteineen liitettävä lupahakemukseen.    

11. 

Liitteet 

(tarkemmin 

lueteltu 

ohjeissa) 

     

 

      

 

     

 

     

 

      

 

     

 

     

 

     

 

12. 

Lisätietoja 

tarvittaessa 

 

      

13. 

Allekirjoitus 

Aika ja paikka 

 

      
 

Hakijan /hakijoiden tai valtuutetun asiamiehen allekirjoitus sekä nimenselvennys 
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