TULOSTA

TYHJENNÄ

RAKENNUSLUPA HAKEMUS ( MRL 125§ ) (1)
TOIMENPIDELUPA HAKEMUS ( MRL 126§ )

KOKKOLAN KAUPUNKI
KARLEBY STAD

Hakija

Saapumis pvm.
Numero

Nimi

Puh. virkaaikana
Matkapuhelin

Osoite

Rakennuspaikka

Postinumero

Postitoimipaikka

K-osa

Kortteli

Tontti

Kylä

Tila

Rn:o

Osoite

Rakennushanke tai
toimenpide

Tontin/rakennuspaikan pinta-ala m²

Selostus rakennus hankkeista tai toimenpiteistä

Rakennusoikeus k-m²
Käytetty k-m²
Kerrosala k-m²
Kerrosluku
Kokonaisala m²
Tilavuus m³
Muutosala m²

Lisätietoja

Poikkeukset perusteluineen yms.
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(poikkeukset
säännöksistä ja
määräyksistä
perusteluineen,
yms.)

Tekninen
huolto

Selvitys vedenhankinnasta, viemäröinnistä, jätehuollosta sekä työmaajärjestelyistä.

Suunnittelija

Pääsuunnittelija

Koulutus

Osoite

Lisäselvityksiä

Kokemus,
vuosia

Puh. virka aikana

Faksi/ sähköposti

Lisätietoja antaa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää asiakirjoja hakijan puolesta
Nimi
Osoite

Ammatti

Puh. virka aikana
Faksi/ sähköposti

RAKENNUSLUPA HAKEMUS ( MRL 125§ ) (2)
TOIMENPIDELUPA HAKEMUS ( MRL 126§ )

KOKKOLAN KAUPUNKI
KARLEBY STAD

Liitteet

Virallinen kartta, kahtena (2) kappaleena (ei kolmea kuukautta vanhempi)
Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta
Suunnittelijan allekirjoituksella, nimen selvennyksellä ja yhteystiedoilla varustetut pääpiirustukset,
kolmena (3) sarjana
Julkisivujen värityssuunnitelma, kahtena (2) kappaleena
Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus lisälehtineen
Selvitys naapureiden kuulemisesta/naapureiden suostumus
Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista
Selvitys jätevesien johtamiseksi (huomioi erilliset liitteet!)
Pöytäkirjaote
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
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Liittymälupa yleiselle tielle
Selvitys rakennuspaikalla tarvittavasta asian vireilläolosta tiedottamisesta
Energiaselvitys

Hakijan
tietojen
luovutus

Henkilötietojani ei saa missään muodossa luovuttaa rakennusluparekisteristä suoramarkkinointiin eikä markkinatai mielipidetutkimusta varten ( HenkilötietoL. 30 § )

Maksun
suorittaja

Nimi

(ellei hakija)

Osoite

Allekirjoitus

Paikka ja päiväys

Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus

RAKENNUSLUPA HAKEMUS ( MRL 125§ ) (3)
TOIMENPIDELUPA HAKEMUS ( MRL 126§ )

KOKKOLAN KAUPUNKI
KARLEBY STAD
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Täyttöohjeet
-

Hakija
Hakijana voi olla ainoastaan virallisten asiakirjojen mukainen (lainhuutotodistus,
kauppakirja, vuokrasopimus) rakennuspaikan haltija(t) tai omistaja(t).

-

Rakennuspaikka
Rakennuspaikkaa koskevat tiedot merkitään virallisten asiakirjojen (esim. virallinen kartta)
mukaisesti.

-

Rakennushanke tai toimenpide
Lyhyt selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä (esim. omakotitalo ja
talousrakennus) sekä tarkat pinta-ala sekä tilavuus tiedot.

-

Lisätietoja
Vähäiset poikkeamiset rakentamista koskevista säännöksistä , määräyksistä , kielloista ym.
perusteluineen.

-

Tekninen huolto
Selvitys veden hankinnasta, viemäröinnistä, jätehuollosta ym. Asemakaavoitetun alueen
ulkopuolelle rakennettaessa on lisäksi tehtävä erillinen kirjallinen ilmoitus jätevesien
johtamisesta ja käsittelystä.

-

Suunnittelija
Rakennushankkeen tai toimenpiteen pääsuunnittelija yhteystietoineen. Lisäksi tulee tehdä
erillinen kirjallinen ilmoitus rakennushankkeen tai toimenpiteen pääsuunnittelijan ja muiden
suunnittelijoiden nimeämisestä.

-

Lisäselvityksiä
Hakijan valtuuttama asiamies joka tarvittaessa antaa lisäselvityksiä sekä täydentää ja
korjaa hakemusasiakirjoja.

-

Allekirjoitus

Hakemuksen allekirjoittavat kaikki omistus- tai hallinta-asiakirjassa mainitut henkilöt.
Hakemuslomakkeen voi allekirjoittaa haltijan tai
haltijoiden valtuuttama henkilö valtakirjalla,
joka liitetään hakemukseen. Tarvittaessa hakemukseen on liitettävä selvitys
nimenkirjoitusoikeudesta (esim. kaupparekisteriote, yhtiöjärjestys)

