PARKANON KAUPUNKI

HAKEMUS
Rakennuslupa (MRL 125 §)
Toimenpidelupa (MRL 126 §)

Saapumispvm.
Lupanumero

Täytetään kahtena kappaleena
1.Rakennuspaikka

Kaupunginosa/Kylä

Kortteli/Tila

Tontti/Rno

Käytetty rakennusoikeus

Rakennusoikeus

Purettava kerrosala

Tontin/Rak.paikan p-a

Osoite
Tontti/Rakennuspaikka
osaksi rakennettu

rakentamaton

Tontilla purettavia rakennuksia
2. Hakija
(rakennuspaikan
haltija)

Nimi
Osoite
Postinumero

3.Laskutus
(ellei hakija)

Postitoimipaikka

Puhelin virka-aikana

Nimi
Osoite

4.Rakennushanke
tai toimenpide

Rakennushanke
Rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §)
Korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa
rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2 §)
Toimenpide
Rakennelma (MRL 126 § 1 kohta)
Säilytys- ja varastointialue (MRL126a § 6 kohta)
Julkisivutoimenpide (MRL 126a § 7 kohta)
Rakennuksen käyttötarkoitus

5.Lisätiedot
(Poikkeaminen
säännöksistä ja
määräyksistä ym.)

Lupahakemus

Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen
muutos (125.4 §)
Mainostoimenpide (MRl126a § 7 kohta)

Yleisörakennelma (MRL126a § 2 kohta)

Käytetty ja rakennettava
kerrosala yhteensä m2

Muu korjaus- ja muutostyö (MRL 125.3 §)

Aitaaminen (MRl 126 a § 9 kohta)
Huoneistojärjestely (MRL 126a § 11 kohta)
Muu, mikä
Rakennettava kerrosala
m2

Asuntoja kpl

Huoneistoala m2

Kokonaisala m2

Paloluokka
P1

P2

Tilavuus m3

P3

6.Tekinen huolto

Vedenhankinta
yleinen vesijohtoverkosto
oma kaivo
muu, mikä
Jätevesien johtamistapa
yleinen jätevesiviemäri
tiivis umpisäiliö
saostuskaivo + maapuhdistamo
saostuskaivot + imeytys
kemiallis-biologinen pienpudistamo
Jätehuolto
kunnallinen
sopimusperusteinen

7.Liitteet

Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta
Valtakirja
Asemakaavaote
Karttaote
Suunnittelijan allekirjoituksella varmennetut pääpiirustukset (2 sarjaa)
Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus lisälehtineen
Ilmoitus väestönsuojasta ja väestönsuojapiirustus
Poikkeamisluvan lainvoimaisuustodistus (alkuperäinen)
Selvitys naapurien kuulemisesta
kpl
Jätevesien johtamislupahakemus/ilmoitus
Hakemus vesihuoltolaitokseen liittämisestä ja sen käytöstä
Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi
Hakemus kvv-työnjohtajaksi
Liittymälupa yleiselle tielle/selvitys tieoikeudesta

8.Suunnittelijatiedot

Pääsuunnittelija

Koulutus

Puhelin

Koulutus

Puhelin

Koulutus

Puhelin

Osoite
Rakennussuunnittelija
Osoite
LVI-suunnittelija
Osoite
9.Tiedottaminen

Lupahakemuksen vireilletulosta on rakennushankkeeseen ryhtyvän tiedotettava rakennuspaikalla (esim. kyltti)
Rakennuspaikalle on asetettu tiedote

10.Hakijan tietojen
luovutus

11.Päätöksen
toimitus
12.Allekirjoitus

/

20

Rakennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä
muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (Julkisuuslaki 16 § 3 mom.).
Kiellän henkilötietolain 30 §:n nojalla luovuttamasta tietojani.

Postitse

Noudetaan

Päivämäärä
Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus ja nimen selvennys

Lupahakemus

