
 Rakennuslupa  Toimenpidelupa LUPAHAKEMUS
 Maisematyölupa  Purkulupa                                      
 Ilmoitus rakentamisesta                         Saapunut:___________________________

Lupanumero:___________________§____

Rakennus-
paikka

Kaupungin osa                                                                       Kortteli                                                            Tontti/Rakennuspaikka

Kylä                                                       Tila/Määräala tilasta                                                                                RN:o

Tontin ja rakennuspaikan osoite

Rakennuspaikka on

 Rakentamaton      Osaksi            Tontilla/ Rakennuspaikalla

                                             rakennettu          on purettavia rakennuksia

Tontin / Rakennuspaikan
pinta-ala m²

Sallittu rak.oikeus
kerrosalaa m²

Hakija,
rakennus-
paikan
haltija

Nimi                                                                                                                                    Henkilötunnus / y-tunnus                    Puhelinnumero

Jakeluosoite                                                                                                                                Sähköpostiosoite

Postinumero                                                                                Postitoiminpaikka

Rakennus
valvonta
maksun
suorittaja

Nimi                                                                                                                                      Henkilötunnus / y-tunnus                   Puhelinnumero

Jakeluosoite                                                                                                                               Sähköpostiosoite

Postinumero                                                                                Postitoiminpaikka

Toimen-
pide
selostus

Aikaisemmin rakennettu/rakennetut:

kerrosala  m²________     tilavuus m³_____

kerrosala m²________      tilavuus m³_____

Rakennettava/rakennettavat:

kerrosala m²_____     huoneistoala m²_____     tilavuus m³_____

kerrosala m²______     huoneistoala m²_____     tilavuus m³____

Kerrosluku Asuntoja

Puhdasvesi Liittyminen
 Kunnallinen      Yksityinen, nimi____________________________________    Ei liittymää 

Jäteveden
käsittely  Kunnalliseen viemäriverkkoon liittyminen

 Kiinteistökohtainen käsittely.   Henkilöitä_______ kpl.
       Wc-vedet ja harmaat vedet_____kpl sakokaivo_____m³ ja suodatinkenttä_____m²
       Harmaat vedet ____ kpl sakokaivo ____ m³ ja suodatinkenttä_____  m²
       Wc-vedet umpisäiliöön____ m³

 Jätevesien johtaminen
      Omalle maalle
      Omalla maalla ojaan, joka johtaa toisen maalle, etäisyys_____m
      Toisen rajalle/maalle ( suostumus )
      Onko vesistön lähellä, etäisyys_____m
      Onko lähellä talousvesikaivoa tai vedenottamoa, etäisyys_____m

                                                                                                                               

                                                                                                                JATKUU



Pääsuun-
nittelija

Nimi ja ammatti                                                                                                                                     Sähköpostiosoite

Osoite                                                                                                                                                       Puhelin virka-aikana

Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä                                                                                Allekirjoitus

Lisäselvi-
tykset

Asiamiehen nimi ja ammatti                                                                                                                 Sähköpostiosoite

Osoite                                                                                                                                                       Puhelin virka-aikana

Liitteet Muut mahdolliset liitteet:

 1. Selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta

 2a. Ote peruskartasta

 2b. Ote asema-, rakennus tai rantakaavasta

 3. Kiinteistörekisteriote

 4. Tonttikartta

 5. Pääpiirustukset

 6. Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus lisälehtineen (RH1)

 7. Valtakirja

 8. Ilmoitus väestönsuojasta ja luettelointipiirustus

 9. Sijoituspaikkalupa

 10. Poikkeuslupapäätös

 11. Naapurin kuuleminen                        kpl

 12. Hakemus rakennuttajavalvonnan / asiantuntijantarkistuksen suorittamiseksi

Ennakko
lausunnot

Muut mahdolliset selvitykset ja lausunnot:

 1. Sähkölaitoksen lausunto

 2. Puhelinlaitoksen lausunto

 3. Vesi- ja viemärilaitoksen lausunto

 4. Lämpölaitoksen lausunto

 5. Liittymälupa yleiselle tielle / selvitys tieoikeudesta

 6. Vesikäymälän rakentamislupa / jätevesien johtamislupa

 7. Ympäristötarkastajalta

Päätöksen 
toimitus  Postitse                              Noudetaan

Lisätietoja

Hakijan
allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä                              Allekirjoitus                               Nimen selvennys
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