RAKENNUSLUPAHAKEMUS (MRL 125 §)
TOIMENPIDELUPAHAKEMUS (MRL 126 §)
Haapajärvi

Kärsämäki

Pyhäjärvi

Reisjärvi

Tähdellä(*) merkityt kohdat on ehdottomasti täytettävä.
Saapumispvm.
Rakennuspaikka*

Kiinteistötunnus
Kaupunginosa/Kylä

Lupanumero

Kortteli ja tontti / Rakennuspaikka

Tila / Määräala ja RN:o

Tontin tai rakennuspaikan osoite

Hakija(t) /
ilmoituksen
tekijä(t)*
(Kaikki tontin/
rakennuspaikan
haltijat)

Tontti / rakennuspaikka on
rakentamaton
osaksi rakennettu
Sukunimi/Yrityksen nimi
Katuosoite

Etunimet
Postinumero

Sähköposti
Sukunimi/Yrityksen nimi
Katuosoite
Sähköposti

Rakennushanke
tai toimenpide*
(Voi sisältää
useampia
toimenpiteitä.)

Käytetty rakennusoikeus

Sallittu rakennusoikeus

Henkilötunnus tai Y-tunnus
Postitoimipaikka
Puhelin

Etunimet
Postinumero

Henkilötunnus tai Y-tunnus
Postitoimipaikka
Puhelin

Rakentamisen tai toimenpiteen kohde
Omakotitalo
Rivitalo
Teollisuus- tai varastorakennus
Lomarakennus
Kerrostalo
Maatalouden tuotantorakennus
Talousrakennus tai sauna
Liikerakennus
Muu, mikä
Rakennushanke
Rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §)
Korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2 §)
Muu korjaus- ja muutostyö (MRL 125.3 §)
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen (MRL 125.4 §)
Toimenpide
Rakennelma (MRA 62.1 § 1 kohta)
Yleisörakennelma (MRA 62.1 § 2 kohta)
Liikuteltava laite (MRA 62.1 § 3 kohta)
Erillislaite (MRA 62.1 § 4 kohta)
Vesirajalaite (MRA 62.1 § 5 kohta)
Säilytys- ja varastointialue (MRA 62.1 § 6 kohta)
Julkisivutoimenpide (MRA 62.1 § 7 kohta)
Mainostoimenpide (MRA 62.1 § 8 kohta)
Aitaaminen (MRA 62.1 § 10 kohta)
Kaupunkikuvajärjestely (MRA 62.1 § 10 kohta)
Huoneistojärjestely (MRA 62.1 § 11 kohta)
Muu, mikä
Lyhyt selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä*

Hakija pyytää lupaa rakennustyön tai toimenpiteen aloittamiseen ennen kuin lupaa koskeva
päätös on saanut lainvoiman (MRL 144 §)
ALOITUSLUPA ON MAKSULLINEN JA EDELLYTTÄÄ Vakuuden määrä
VAKUUDEN ASETTAMISTA.
EUR
2
Rakennettava kerrosala m
Huoneistoala m2
Käytetty ja rakennettu rakennusala yhteensä m2
Kokonaisala m2
3
Tilavuus m
Kerrosluku
Asuntoja lkm
Rakennuksen paloluokka
P1
P2
P3

1

Tekninen huolto

Liittyy yleiseen viemäriin
Oma viemäri (selvitys liitteenä)

Tieyhteydet

Entinen tieliittymä / tieyhteys

Suunnittelijat*
(MRL 120 g §)

Pääsuunnittelijan nimi*
Postiosoitetiedot*

Päivämäärä*

Päivämäärä

Uusi liittymä (Tielaitoksen liittymälupakopio liitteenä)
Koulutus ja kokemus*

Puhelin*

Sähköposti*

Pääsuunnittelijan allekirjoitus sekä nimen selvennys*

Rakennussuunnittelijan nimi
Postiosoitetiedot

Liittyy yleiseen vesijohtoon
Oma kaivo

Koulutus ja kokemus

Puhelin

Sähköposti

Rakennussuunnittelijan allekirjoitus sekä nimen selvennys

Pääsuunnittelijan sitoumus/suostumus tehtävään ilmoitetaan erillisellä liitteellä
Rakennussuunnittelijan sitoumus/suostumus tehtävään ilmoitetaan erillisellä liitteellä
Erityisalojen suunnittelijoiden kelpoisuus osoitetaan erillisellä liitteellä
Liitteet

Lisäselvitykset

Selvitys rakennuspaikan hallinnasta
Karttaote ja kaavaote, johon rakennuspaikka on merkitty
Rakennuspiirustukset 1:100 tai 1:50 (2 sarjaa, suunnittelijan allekirjoituksella varmennetut)
Asemapiirustus 1:500 tai 1:200 (2 sarjaa, suunnittelijan allekirjoituksella varmennetut)
RH 1 -tilastolomake
RH 2 -tilastolomake
Poikkeamispäätöskopio (tarvittaessa)
Selvitys naapureille tiedottamisesta / naapureiden kuulemisesta
Energiaselvitys
Selvitys suunnittelijoiden kelpoisuudesta (tarvittaessa)
Selvitys purettavista rakennuksista (tarvittaessa)
Lausunnot (tarvittaessa)
muu, mikä
Suunnittelijoilla on oikeus korjata ja täydentää suunnitelmiaan ja niihin liittyviä asiakirjoja.
Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata
asiakirjoja.
Asiamiehen nimi
Ammatti
Postiosoitetiedot

Tiedottaminen
Hakijan tietojen
rekisteröinti ja
luovutus

Rakennusvalvonta
maksun suorittaja
(ellei hakija)*

Puhelin

Asian vireilläolosta on hakijan toimesta tiedotettu
Päivämäärä
asettamalla rakennuspaikalle tiedote (MRL 133.1 §)
Hakemuksessa pyydetyistä tiedoista osa tallennetaan tietojärjestelmään ja arkistoon.
Rakennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen
tiedot sähköisessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten
(Julkisuuslaki 16.3 §).
Kiellän henkilötietolain 30 § nojalla luovuttamasta tietojani
Nimi
Henkilötunnus tai Y-tunnus
Postiosoitetiedot

Puhelin

2

Allekirjoitus*
(Kaikilta
rakennuspaikan
haltijoilta tai
henkilöiltä, joilla
on
allekirjoitusoikeus
tai valtakirja.)

Paikka ja päivämäärä

Päätöksen toimitus
Postitse
Noudetaan

Hakijan, hakijoiden tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus sekä nimen selvennys
_____________________________________ __________________________________

Lisätietoja rakentamishankkeesta (esim. tarkempi selvitys teknisestä huollosta tms.)
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