LUMIJOEN KUNTA

Rakennuslupahakemus
Toimenpidelupahakemus

Arjen luksusta

Hakemus jätetään Lumijoen kunnan rakennusvalvontaan. Viranomainen täyttää tummennetut kohdat. Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia hakemuksen käsittelemiseksi.

Lupatunnus

Vastaanotettu

Ennakko-ohjaaja rakennusvalvonnassa

_____ / _____

20 ___

Rakennuspaikka *
Kunnan osa / kylä

Kortteli ja tontti / rakennuspaikka

Lisäselvitys, määräala tai vastaava

Rek. N:o

Arvioitu rakentamisen aloitusajankohta

Katuosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

91980

Rakennusoikeus kerrosala

Ennen hakemusta käytetty kerrosala

kem2

Lumijoki

tontin / rakennuspaikan pinta-ala

kem2

m2

Hakija(t) / ilmoituksen tekijä(t) * Kaikki tontin / rakennuspaikan haltijat

Useampi nimi erillisellä liitteellä

Sukunimi / Yrityksen nimi

Henkilö- tai Y-tunnus

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Katuosoite

Postinumero

Puhelin

Sähköpostiosoite

Sukunimi / Yrityksen nimi

Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Katuosoite

Postitoimipaikka

Henkilö- tai Y-tunnus

Postinumero

Puhelin

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Rakennusvalvontamaksun suorittaja *

Maksajan tiedot samat kuin ensimmäisen hakijan tiedot

Sukunimi / Yrityksen nimi

Etunimi (puhuttelunimi alleviivataan)

Katuosoite

Henkilö- tai Y-tunnus

Postinumero

Verkkolaskutusosoite ja -operaattori

Puhelin

Postitoimipaikka

Sähköpostiosoite

Yhteyshenkilö
Nimi

Puhelin

Sähköposti

Selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä *

Rakentaminen * Rakennusluvan, toimenpideluvan, maisemaluvan tai muun luvan kohteet. Voi sisältää useampia toimenpiteitä
Uusirakennus

Rakennuksen tai sen osan

Maisematyö

Mainos

Korjaus- ja muutostyö

käyttötarkoituksen muutos

Puiden kaato

Masto

Rakennuksen purkaminen

Rakennustyönaikainen muutos

Aita

Erillislaite mikä:

Laajennos tai kerrosalan lisäys

Aikaisempi lupatunnus

Julkisivu muutos

______________________________________

Rakennettava uusi kerrosala

Huoneistojärjestely
Rakennettava uusi kokonaissala

Luvan voimassaolon jatkaminen
Rakennettava uusi kerrosala
kem2
Kerrosluku

kem2(US=250 mm)

Asuntoja (kpl)

Muutosala

______________________________________
Rakennettava uusi kokonaissala
m2

Purettava kerrosala

m2

m2
Rakennuksen paloluokka

kem2

P1

P2

P3

Viranomaisen merkintöjä
Päätös tiedoksi

Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

kpl

Päätös tiedoksi ELY-keskukseen

Laskutettu

Puhelin (08) 5587 1800
kirjaamo@lumijoki.fi
www.lumijoki.fi

LUMIJOEN KUNTA

Rakennuslupahakemus / Toimenpidelupahakemus

Arjen luksusta
Lupatunnus

Vastaanotettu

Ennakko-ohjaaja rakennusvalvonnassa

_____ / _____
Suunnittelijat Pääsuunnittelijan tiedot täytettävä, jotta hakemus käsitellään

20 ___

Pääsuunnittelijan nimi *

Puhelin

Sähköposti

Koulutus *

Kokemus vuosina

Henkilötunnus

Päiväys *

Pääsuunnittelijan allekirjoitus

ARK-rakennussuunnittelijan nimi

Puhelin

Sähköposti

Koulutus

Kokemus vuosina

RAK- vastaavan rakennesuunnittelijan nimi

Puhelin

Sähköposti

Koulutus

Kokemus vuosina

LVIA- vastaavan taloteknisen suunnittelijan nimi

Puhelin

Sähköposti

Koulutus

Kokemus vuosina

________________ - suunnittelijan nimi

Puhelin

Sähköposti

Koulutus

Lisätiedot

Kokemus vuosina

Poikkeamiset kaavasta, rakennusjärjestyksestä tai rakennustapaohjeesta perusteluineen

Rakennukselle on myönnetty suunnittelutarveratkaisu- tai poikkeamispäätös.
Tiedote rakennuspaikalla

Hakija on asettanut asian vireilläolosta tiedotteen rakennuspaikalle

______ / ______ 20_______

Tietojen luovutus

Rakennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipiden- tai markkinointitutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 3 mom)
Rakennusluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipide- tai
markkinatutkimuksia varten (henkilötietolaki 30 §)
Päätöksen toimitus *
Noudetaan rakennusvalvonnasta, päätöksestä ilmoitetaan

Toimitetaan postitse rakennusvalvontamaksun suorittajalle

tekstiviestillä numeroon: ____________________________________

Toimitetaan postitse osoitteeseen:
______________________________________________________________________________

sähköpostilla osoitteeseen: __________________________________

Allekirjoitukset * (kaikilta rakennuspaikan haltijoilta tai henkilöiltä, jolla on allekirjoitusoikeus tai valtakirja)
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

______________________________________

______________________________________

_________________ _____ / _____ 20____
Aloituslupa
Hakija pyytää lupaa rakennustyön tai toimenpiteen aloittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päärös on saanut lainvoiman (MRL 144 §).
ALOITUSLUPA ON MAKSULLINEN JA EDELLYTTÄÄ VAKUUDEN ASETTAMISTA
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimen selvennys

______________________________________

Allekirjoitus ja nimen selvennys

______________________________________

_________________ _____ / _____ 20____
Lumijoen kunta
Kunnankuja 1
91980 Lumijoki

Puhelin (08) 5587 1800
kirjaamo@lumijoki.fi
www.lumijoki.fi

