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Rakennuslautakunta / Rakennusvalvonta 
Keskustie 4 
65610 Mustasaari 

Saapumispäivämäärä 
      
Numero 
      

 

 Rakennuslupa  Toimenpidelupa  Toimenpideilmoitus  Purkamislupa  Maisematyölupa 
  

Hakija Nimi 
      

Puhelin 
      

Osoite 
      

S-posti 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Nimi 
      

Puhelin 
      

Osoite 
      

S-posti 
      

Postinumero 
      

Postitoimipaikka 
      

Rakennus-
paikka 

K-osa 
      

Kortteli 
      

Tontti 
      

Kylä 
      

Tila 
      

Rn:o 
      

Osoite 
      

Tontin/Rakennuspaikan pinta-ala, m²
      

Rakennus-
hanke tai 
toimenpide 

 Uusi rakennus  Laajennus  Käyttötarkoituksen muutos  Korjaus- ja muutostyö  Purkaminen  Muu toimenpide

Selostus rakennushankkeista tai toimenpiteistä 
      

Rakennusoikeus, 
m²       

Käytetty, m²       

Kerrosala, m²       

Kerrosluku       

Kokonaisala, m²       

Tilavuus, m³       

Muutosala, m²       

Lisätietoja 
(poikkeukset 
säännöksistä ja 
määräyksistä 
perusteluineen 
yms.) 

Poikkeukset perusteluineen yms. Paloluokka  P1  P2  P3 

      

Tekninen 
huolto 

Selvitys vedenhankinnasta, viemäröinnistä, jätehuollosta sekä työmaajärjestelyistä 
      

Suunnittelija Pääsuunnittelija 
      

Koulutus 
      

Kokemus, vuosia 
      

Puhelin virka-aikana 
      

Osoite 
      

Faksi/Sähköposti 
      

Paikka ja päivämäärä 
      

Pääsuunnittelijan allekirjoitus ja nimenselvennys 
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Liitteet  Virallinen kartta, kahtena (2) kappaleena 

 Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta 

 Asemapiirros 1:500 tai 1:1000, kolmena (3) kappaleena 

 Suunnittelijan allekirjoituksella, nimen selvennyksellä ja yhteystiedoilla varustetut pääpiirustukset 
kahtena (2) sarjana 

 Julkisivujen värityssuunnitelma, kahtena (2) kappaleena 

 Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus lisälehtineen, RH1 

 Selvitys naapureiden kuulemisesta/naapureiden suostumus 

 Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista 

 Selvitys jätevesien johtamiseksi (huomioi erilliset liitteet) 

 Pöytäkirjanote 

 Kauppa- tai yhdistysrekisteriote 

 Valtakirja 

 Selvitys suunnittelijoiden kelpoisuudesta 

 Vastaava työnjohtaja, kahtena (2) kappaleena 

 Anomus rakennustyön tai toimenpiteen aloittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on 
saanut lainvoiman (MRL 144 §) 

 Ilmoitus väestönsuojasta ja luettelointipiirustus 

 Maston tai tuulivoimalan rakentamisen osalta MRA 64 §:n edellyttämät selvitykset 

 Poikkeamispäätös 

 Suunnittelutarveratkaisu 

 Ympäristölupa 

 Liittymälupa yleiselle tielle 

 Selvitys rakennuspaikalla tarvittavasta asian vireilläolosta tiedottamisesta 

 Energiaselvitys 

Hakijan 
tietojen 
luovutus 

 Henkilötietojani ei saa missään muodossa luovuttaa rakennusluparekisteristä suoramarkkinointiin 
eikä markkina- tai mielipidetutkimusta varten (henkilötietolaki 30 §) 

Maksun 
suorittaja 
(ellei hakija) 

Nimi 
      
Osoite 
      

Allekirjoitus Paikka ja päiväys 
      

Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus 
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