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Oulaisten kaupunki
Rakennusvalvonta
Saapumispäivämäärä

Rakennuspaikka

RAKENNUSLUPAHAKEMUS (MRL 125 §)
TOIMENPIDELUPAHAKEMUS (MRL 126 §)
ILMOITUS (MRL 129 §)
lomake 8/2020
Kiinteistötunnus

Kaupunginosa/Kylä

Lupanumero

Kortteli ja tontti

Tila / Määräala ja RN:o

Tontin tai rakennuspaikan osoite

Hakija /
ilmoituksen tekijä

Tontti / rakennuspaikka on
rakentamaton
osaksi rakennettu
Nimi

Käytetty rakennusoikeus

Sallittu rakennusoikeus

Puhelin virka-aikana

Postiosoitetiedot

Sähköpostiosoite

Rakennushanke tai Rakentamisen tai toimenpiteen kohde
Teollisuus- tai varastorakennus
toimenpide
Omakotitalo
Rivitalo
Maatalouden tuotantorakennus
Lomarakennus
Kerrostalo
Muu, mikä
Talousrakennus tai sauna
Liikerakennus
Rakennushanke, rakennuslupa
Rakennuksen rakentaminen ja tai laajentaminen (MRL 125 §)
Korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2 §)
Muu korjaus- ja muutostyö (MRL 125.3 §)
Savuhormin rakentaminen (MRL 125.2 §)
Vesikatteen korottaminen (MRL 125.2 §)
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen (MRL 125.4 §)
Toimenpide, toimenpidelupa
Rakennelma (MRL 126 a § 1 kohta)
Jätevesien puhdistusjärjestelmän rakentaminen (MRL 126 a § 1 kohta)
Maalämpöä varten kaivon poraaminen tai maaputkiston asentaminen(MRL 126 a § 12 kohta)
Julkisivutoimenpide (MRL 126 a § 7 kohta)
Mainostoimenpide (MRL 126 a § 8 kohta)
Huoneistojärjestely (MRL 126 a § 11 kohta)
Suurehko erillislaite (MRL 126 a § 4 kohta)
Muu, mikä
Toimenpideilmoituksella, ilmoitus (MRL 129 §)
Aidan rakentaminen (MRL 126 a § 9 kohta)
Yleisörakennelma (MRL 126 a § 2 kohta)
Liikuteltava laite (MRL 126 a § 3 kohta)
Vesirajalaite (MRL 126 a § 5 kohta)
Säilytys- ja varastointialue (MRL 126 a § 6 kohta)
Kaupunkikuvajärjestely (MRL 126 a § 10 kohta)
Varasto, puutarhavaja, grilli, huvimaja, muu, mikä
Lyhyt selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä

Hakija pyytää lupaa rakennustyön tai toimenpiteen aloittamiseen ennen kuin lupaa koskeva
päätös on saanut lainvoiman (MRL 144 §). Perustellusta syystä viranomainen voi antaa luvan
rakennustyön aloittamiseen vakuutta vastaan.
Rakennettava: kerrosala m2
tilavuus m3
huoneistoala m2
Rakennettava kerrosluku
Käytetty ja rakennettava rakennusala yhteensä m2
Rakennuksen paloluokka

P1

P2

P3
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Tekninen huolto

Tieyhteydet
Suunnittelijat

Liittyy yleiseen viemäriin
Oma viemäri.
Puhdistusjärjestelmän nimi?
Entinen tieliittymä / tieyhteys
Pääsuunnittelijan nimi

Liittyy yleiseen vesijohtoon

Uusi liittymä (Tielaitoksen liittymälupakopio liitteenä)
Koulutus ja kokemus

Puhelin

Sitoudun huolehtimaan MRL:n 120 §:n mukaisesti suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta
Päivämäärä
Pääsuunnittelijan allekirjoitus sekä nimen selvennys
__________________________________________
Pääsuunnittelijan sitoumus tehtävään ilmoitetaan erillisellä liitteellä

Liitteet

Vastaava työnjohtaja ilmoitetaan erillisellä lomakkeella.
Ilmavaihdon-, vesijohdon- ja viemäritöiden työnjohtaja ilmoitetaan erillisellä lomakkeella.
Lomakkeet voi tulostaa kaupungin kotisivuilta.
Selvitys rakennuspaikan hallinnasta (teknisestä toimistosta)
Karttaote ja kaavaote, johon rakennuspaikka on merkitty (teknisestä toimistosta)
Suunnittelijan nimikirjoituksella varmennetut pääpiirustukset, 2 sarjaa
RH 1 -tilastolomake / RH 2 -tilastolomake
Energiatodistus ja energiaselvitys
Valtakirja
Selvitys naapureiden kuulemisesta / tarvittaessa naapurin suostumus
Jätevesisuunnitelma
Palotekninen selvitys (tarvittaessa)
Selvitys purettavista rakennuksista (tarvittaessa)
muu, mikä

Suunnittelijoilla on oikeus korjata ja täydentää suunnitelmiaan ja niihin liittyviä asiakirjoja.
Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja.

Tiedottaminen
Hakijan tietojen
rekisteröinti ja
luovutus

Rakennusvalvonta
maksun suorittaja
(ellei hakija)

Allekirjoitus
(kaikkien kiinteistön
omistajien allekirjoitus tai valtakirja)

Asiamiehen nimi

Ammatti

Postiosoitetiedot

Puhelin

Asian vireilläolosta on hakijan toimesta tiedotettu
asettamalla rakennuspaikalle tiedote (MRL 133.1 §)
Hakemuksessa pyydetyistä tiedoista osa tallennetaan tietojärjestelmään ja arkistoon.
Rakennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen
tiedot sähköisessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten
(Julkisuuslaki 16.3 §).
Kiellän henkilötietolain 30 § nojalla luovuttamasta tietojani
Nimi
Puhelin
Postiosoitetiedot

Paikka ja päivämäärä

Päätöksen toimitus
Postitse
Noudetaan

Hakijan, hakijoiden tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus sekä nimen selvennys

___________________________________ __________________________________

