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Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta


LUPAHAKEMUS


 Rakennuslupa


 Toimenpidelupa


 Maisematyölupa

VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ
Lupatunnus
Saapumispäivä




RAKENNUS-PAIKKA
Kylä
Pinta-ala
Kortteli ja tontti
Tilan nimi
RN:o

koko tila

     
     
     
     
     

määräala

Osoite

     


Tontti on rakentamaton


osaksi rakennettu

tontilla purettavia rakennuksia


Sallittu kerrosala

käytetty kerrosala

purettava kerrosala


HAKIJAT, RAKENNUSPAIKAN HALTIJA / HALTIJAT
Nimi      
H- tai Y-tunnus

     
     

Osoite ja postitoimipaikka
Puhelin

     
     

Sähköpostiosoite 

     
RAKENNUS-VALVONTA-MAKSUN SUORITTAJA
Nimi
H- tai Y-tunnus

     
     

Osoite ja postitoimipaikka
Puhelin

     
     
RAKENNUSHANKE TAI TOIMENPIDE









UUDISRAKENNUKSEN TAI MUUTOSTOIMENPITEEN RAKENNUSKOHTAISET TIEDOT


Lyhyt selostus toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Haettaessa muutoslupaa on ilmoitettava myös aikaisemman luvan numero.
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ALOITTAMISLUPA

Pyydän MRL 144§:n mukaista lupaa rakennustyön aloittamiseen ennen kuin lupapäätös on saanut lainvoiman

SUUNNITTELIJAT
Arkkitehtisuunnittelija
Koulutus
Puhelin virka-aikana

     
     
     

Pääsuunnittelija
Koulutus
Puhelin virka-aikana

     
     
     

Pääsuunnittelijan sähköpostiosoite

     

Pääsuunnittelijan postiosoite
     

Päiväys ja pääsuunnittelijan allekirjoitus

     
Käyntiosoite:
Postiosoite:


Kuruntie 14 
PL 22

etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Puhelin 03 565 30 000
33470 Ylöjärvi 
33471 Ylöjärvi





VESI JA JÄTEHUOLTO

Liitytään yleiseen vesijohtoon

Oma vedenhankintajärjestelmä


Liitytään yleiseen viemärijohtoon

Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä Erillinen selvitys liitteenä


Hulevedet johdetaan sadevesiviemäriin

Hulevedet imeytetään maahan omalla tontilla


Liitytään järjestettyyn jätehuoltoon


POIKKEUKSET SÄÄNNÖKSISTÄ JA MÄÄRÄYKSISTÄ PERUSTELUINEEN
Tarvittaessa erillinen liite

     
     
     
     
     
     
     
LISÄSELVITYKSET
Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja.
Asiamiehen nimi ja ammatti

     

Osoite
Puhelin virka-aikana

     
     

Sähköpostiosoite

     
HAKEMUKSEN LIITTEET

Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta

Sopimusjäljennöksiä


Virallinen karttaote

Ote kaupparekisteristä


Pääpiirustukset       sarjaa

Valtakirja


Selvitys naapurien kuulemisesta

Energiatodistus ja -selvitys


Naapurien suostumus

Ulkoväriselvitys 2 kpl


Rakennushankeilmoitus (RH1-lomake, ohje)

Väritetyt julkisivukuvat


Asuinhuoneistotiedot (RH2-lomake, ohje)

Ilmoitus väestönsuojasta + vss-piirustukset 2kpl


Selvitys rakennuspaikan pohja- ja perustamisolosuhteista

Vesilaitoksen liitoslausunto


Pintavaaituskartta

Vesi- ja viemäriliittymishakemus


Pintatasaussuunnitelma

Muu liite       kpl


Maalämpöjärjestelmän rakentamistapaselostus




Jätevesijärjestelmän rakentamistapaselostus




Lainvoimaisuusleimalla varustettu suunnittelutarveratkaisupäätös




Lainvoimaisuusleimalla varustettu poikkeamispäätös


TIETOJEN LUOVUTUS

Rakennusrekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (Julkisuuslaki 16 § 3 mom.)


Rakennusluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (Henkilötietolaki 30 mom.)
TIEDOTTAMINEN
Allekirjoituksellaan hakija vakuuttaa, että hankkeen vireille tulosta on tiedotettu rakennuspaikalla ilmoitustaululla (MRA 65 § 4 mom.)
ALLEKIRJOITUKSET
Paikka ja päivämäärä

     

Hakijoiden tai valtuutetun henkilön allekirjoitukset



Nimien selvennys

     
Käyntiosoite:
Postiosoite:


Kuruntie 14
PL 22
etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi
Puhelin 03 565 30 000
33470 Ylöjärvi
33471 Ylöjärvi




