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PURKAMISLUPAHAKEMUS  

Ilmoitus
(MRL 127 § 3 mom.)

Lupahakemus 
(MRL 127 § 1 mom.)

1.
Rakennus- 
paikka

Kaupunginosa/kylä Kortteli/Tilan nimi Tontti n:o/RN:o

Tontin tai rakennuspaikan osoite Postinumero ja postitoimipaikka

Tontti/Rakennuspaikka on               oma              vuokrattu

2.
Hakija

Nimi Sos.turvatunnus/Y-tunnus

Jakeluosoite

Postinumero Postitoimipaikka Puh. virka-aikana

3.
Tiedot 
tontista/ 
rakennus-
paikasta ja 
purettavas- 
ta raken-
nuksesta

Tontin/rakennuspaikan pinta-ala m² Rakennusala m² Rakentamisvuosi

Kerrosten määrä Kerrosala m² Tilavuus m³ Huoneistoala m² 

Rakennuksessa on             sähkö              vesijohto               viemäri                kaukolämpö

Kaavallinen tilanne

Asemakaava-aluetta

Alue, jolla on voimassa oleva rakennuskielto

Yleiskaava-alue, jolla edellytetään maisematyölupaa

Muu alue

4. 
Toimenpide

Lyhyt selostus purkamistoimenpiteistä ja perustelut hakemukselle

Selostus purkamistoimenpiteistä on esitetty erillisessä liitteessä

5.
Purkamis-
ajankohta 

*) Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää 
ennen purkutyöhön ryhtymistä.
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6.
Lisä-
selvitykset

Asiamiehen nimi ja ammatti

Osoite

Puhelin virka-aikana

7.
Liitteet Selvitys alueen omistus- tai hallintaoikeudesta

Asemapiirros

Karttaote

Selvitys purkamistyön järjestämisestä

Selvitys syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä

Naapureiden kuuleminen ______ kpl

Valtakirja

Hakemus purkutyön työnjohtajasta

_____________________________________________________

8. 
Rakennus-
valvonta-
maksun 
suorittaja 
(ellei hakija)

Nimi

Osoite

Postinumero ja postitoimipaikka Puh. virka-aikana

9. 
Päätöksen 
toimitus

Postitse               Noudetaan

10. 
Allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä

Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus

Nimen selvennys
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