RISTIJÄRVEN KUNTA
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA
RAKENNUSTARKASTAJA

HAKEMUS
RAKENNUSLUPA
TOIMENPIDELUPA
Saapumispvm.
Lupanumero

Rakennuspaikka

Kaupunginosa/Kylä

Kortteli/Tila

Tontti/RN:o

Osoite
Tontti /rakennuspaikka
Purettava kerrosala
rakentamaton
osaksi rakennettu
Tontilla purettavia rakennuksia
Tontin/rakennuspaikan pinta-ala
Rakennusoikeus
Käytetty rakennusoikeus
Hakija
(rakennuspaikan haltija)

Nimi
Osoite
Postinumero

Laskutus (ellei
hakija)

Sähköposti

Postitoimipaikka

Puhelin virka-aikana

Nimi
Osoite

Rakennushanke tai
toimenpide

Rakennushanke
Rakennuksen rakentaminen
Korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa
rakennuksen rakentamiseen
Toimenpide
Rakennelma
Yleisörakennelma
Säilytys- ja varastointialue
Julkisivutoimenpide
Rakennuksen käyttötarkoitus (rakennuksittain eriteltynä)

Käytetty ja rakennettava kerrosala
yhteensä m2
Lisätiedot
(Poikkeaminen
säännöksistä ja
määräyksistä
ym.)

Asuntoja kpl

Muu korjaus- ja muutostyö
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen
muutos
Mainostoimenpide
Aitaaminen
Huoneistojärjestely
Muu, mikä
Rakennettava
Rakennettava
kerrosala m2
kokonaisala m2

Huoneistoala m2

Paloluokka
P1

Tilavuus m3

P2

P3

Tekninen
huolto

Lisäselvitykset

Vedenhankinta
yleinen vesijohtoverkosto
oma kaivo
muu, mikä
Jätevesien johtamistapa
yleinen jätevesiviemäriverkosto
tiivis umpisäiliö
saostuskaivo + maapuhdistamo
saostuskaivo + imeytys
kemiallis-biologinen pienpuhdistamo
Sade- ja perustusten kuivatusvesien johtamistapa
yleinen sadevesiviemäriverkosto
johdetaan avo-ojaan
muu, mikä
Jätehuolto
sopimusperusteinen
muu, mikä
Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. Milloin on kysymys
erityissuunnitelmista, on kullakin asianomaisella tähän rakennustoimenpiteeseen liittyvien erityissuunnitelmien laatijalla
oikeus esittää suunnitelmansa viranomaisen hyväksyttäväksi ja täydentää, muuttaa ja korjata niihin kuuluvia piirustuksia
ja muita asiakirjoja.
Asiamiehen nimi
Sähköposti

Naapurien
kuuleminen

Puhelin

Olemme tutustuneet tähän
päivättyyn rakennus-/toimenpidelupahakemukseen ja siihen
liittyviin pääpiirustuksiin eikä allekirjoittaneilla kiinteistön omistajilla ja haltijoilla ole huomautettavaa kyseisestä
rakennushankkeesta. Mahdolliset huomautukset viimeiselle sivulle lisätietoihin.
Paikka ja päivämäärä

Kylä, tilan nimi ja rno

Postiosoite tai sähköposti ja puhelin
Allekirjoitukset
Huomautus
Paikka ja päivämäärä

Kylä, tilan nimi ja rno

Postiosoite tai sähköposti ja puhelin
Allekirjoitukset
Huomautus
Paikka ja päivämäärä

Kylä, tilan nimi ja rno

Postiosoite tai sähköposti ja puhelin
Allekirjoitukset
Huomautus
Paikka ja päivämäärä

Kylä, tilan nimi ja rno

Postiosoite tai sähköposti ja puhelin
Allekirjoitukset
Huomautus
Paikka ja päivämäärä

Kylä, tilan nimi ja rno

Postiosoite tai sähköposti ja puhelin
Allekirjoitukset
Huomautus

LUPAHAKEMUKSEN LIITEASIAKIRJAT
Viranomaisen
kuittaus

Hakemus

Viranomaisen
kuittaus

Ennakkoluvat ja lausunnot

valtakirja hakijalta ja rakennuspaikan muilta
omistajilta

ympäristökeskuksen tai kaupunginhallituksen
poikkeamispäätös lainvoimaisuustodistuksineen

ote kauppa- ja yhdistysrekisteristä

suunnittelutarveratkaisu lainvoimaisuustodistuksineen

ote asunto-osakeyhtiön hallituksen kokouksen
pöytäkirjasta

ympäristölupa
naapurien suostumukset

Rakennuspaikan haltija

selvitys naapurien kuulemisesta

selvitys rakennuspaikan omistus- tai
hallintaoikeudesta

liittymälupa yleiselle tielle

jäljennös perukirjasta
Rakennushankeilmoitukset
Rakennuspaikka

RH 1

kaavaote

RH 2

karttajäljennös
yleiskaavaote

Muut liitteet

kiinteistörekisteriote

vastaava työnjohtaja hakemus/ilmoitus
erityisalan työnjohtaja hakemus/ilmoitus

Pääpiirustukset

ilmoitus väestönsuojasta ja väestönsuojapiirustukset

asemapiirros 1:200 tai 1:500

energiatodistus

pohjat 1:100 tai 1:50

jätevesien käsittelysuunnitelma

leikkaus 1:100 tai 1:50

selvitys jätevesien käsittelystä

julkisivut 1:100 tai 1:50

rakennuksen paloturvallisuuden perustietolomake

hormit 1:20

selvitys purettavasta materiaalista ja hyväksikäytöstä

rakenneleikkaus 1:10

Pääsuunnittelija

Nimi

Koulutus

Sähköposti
Pääsuunnittelijan allekirjoitus
Hakijan
tietojen
luovutus

Puhelin virka-aikana

Rakennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä
muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (Julkisuuslaki 16 § 3 mom.).
Rakennusluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia sekä mielipide- tai
markkinatutkimusta varten (Henkilötietolaki 30 §).

Päätöksen
toimitus
Allekirjoitus

Postitse

Noudetaan

Päivämäärä

Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus ja nimen selvennys

Lisätietoja

