Kunta ja viranomainen

LUPAHAKEMUS

TERVON KUNTA
Ympäristölautakunta
Tervontie 4
72210 TERVO
puh. 017-499355

1.

Hakija

Rakennuslupa

Toimenpidelupa

Saapumispäivä

Päätöspäivämäärä

Ilmoitus
Lupanumero

Nimi

Osoite

Kotikunta

2.

Rakennuspaikka

Puhelin virka-aikana

Kylä/kaava-alue

Tilan nimi/Kortteli

RN:o

Osoite

Tontti/Rakennuspaikka on

on rakentamaton

on osaksi rakennettu

Käytetty rakennusoikeus kerrosalaa m2

Sallittu rakennusoikeus kerrosalaa m2

Tontilla purettavia rakennuksia

Purettava kerrosala m2
m2

Tontin/rakennuspaikan pinta-ala
ha
3. Rakennushanke tai toimenpide

Lyhyt selostus rakennushankkeesta ja/tai toimenpiteistä, joille haetaan lupaa:

Rakennettava kerrosala m2

Käytetty ja rakennettava kerrosala yhteensä
m2

Rakennettava tilavuus
Tilavuus yht m3

Kokonaisala m2

Huoneistoala m2

Rakennuksen palotekninen luokitus
m2

4. Lisätietoja
(poikkeukset
säännöksistä
ja määräyksistä perusteluineen
yms.)

Kerrosluku kpl

5.

Tekninen
huolto

Selvitys veden hankinnasta, viemäröinnistä, jätehuollosta sekä työmaajärjestelyistä

6. Pääsuunnittelija

Nimi, ammatti, osoite ja puhelin

7. Lisäselvitykset

Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. Milloin on kysymys erityissuunnitelmista, on
kullakin asianomaisella tähän rakennustoimenpiteeseen liittyvien erityissuunnitelmien laatijalla oikeus esittää suunnitelmansa viranomaisen hyväksyttäväksi ja täydentää, muuttaa ja korjata niihin kuuluvia piirustuksia ja muita asiakirjoja.
Asiamiehen nimi, ammatti, osoite ja puhelin

Vastaavan työnjohtajan nimi, osoite ja puhelin

8.

Liitteet

1. Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta
2a. Ote peruskartasta
2b. Ote asema-, rakennus- tai rantakaavasta
3. Pääpiirustukset
4. Väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus
5. Valtakirja
6. Ilmoitus väestönsuojasta ja luettelointipiirustus
7. Sijoituspaikkalupa
8. Poikkeuslupapäätös
9. Naapurin kuuleminen

kpl

10. Hakemus rakennuttajavalvonnan/asiantuntijatarkastuksen suorittamiseksi
11. Muut liitteet
9.

10.

11.

Ennakkolausunnot

1. Sähkölaitoksen lausunto

5. Paloviranomaisen lausunto

2. Vesi- ja viemärilaitoksen lausunto

6. Ympäristösuojelusihteerin lausunto

3. Liittymislupa yleiselle tielle/selvitys tieoikeudesta

7. Terveysviranomaisen lausunto

4. Vesikäymälän rakennuslupa/jätevesien johtamislupa

8. Muut

Rakennusvalvontamak
sun suorittaja
(ellei hakija)

Nimi

Puhelin virka-aikana

Allekirjoitus

Päivämäärä

Osoite

Hakijan tai hänen valtuuttaman henkilön allekirjoitus ja nimenselvennys

12. Hakijan tietojen luovutus

Hakemuksessa olevia tietoja saa luovuttaa suoramainontaa, osoitepalvelua ja muuta vastaavaa henkilötietolain 19 §:n 1 momentissa mainittua
tarkoitusta varten
Kiellän henkilötietolain 30 §:nojalla luovuttamasta tietojani

RAKENTAMISLUPAHAKEMUKSEN LIITTEET
* Rakennuslupahakemus 1 kpl (samalla hakemuksella voi olla useita rakennuksia mutta kokotieto eroteltava)
* Rakennushankeilmoitukset (RH 1 jokaisesta rakennuksesta erikseen)
* Rakennuspiirustukset kahtena kappaleena (pohja-, leikkaus-, julkisivu- ja erityspiirustukset)
* Asemapiirros kahtena kappaleena
* Karttaote, josta selviää rakennuksen tarkka paikka (saa kunnan teknisestä toimistosta)
* Selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta (jäljennös kauppakirjasta, lahjakirjasta, lainhuudatuspöytäkirjasta, vuokrasopimuksesta tms.)
* Suunnitelma jätevesien käsittelystä ja johtamisesta
* Hakemus vastaavaksi työnjohtajaksi ( vähäinen rakennushanke ei vaadi vastaavaa työnjohtajaa)
* Rakentamista koskevista säännöksistä mahdollisesti tehty poikkeamispäätös
* Naapurin kuulemiset (rakennusvalvontaviranomainen voi suorittaa kuulemisen maksusta 12 €/naapuri)
* Energiatodistus, jos kysymyksessä on asuinrakennus tai ympärivuotiseen käyttöön tuleva vapaa-ajanasunto
tms.
Lisätietoja saa rakennustarkastajalta p. 017-499355

