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 RAKENNUSLUPAHAKEMUS (MRL 125 §) 
 TOIMENPIDELUPAHAKEMUS (MRL 126 §) 
 PURKAMISLUPAHAKEMUS (MRL 127 §) 
 MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 §) 
 ILMOITUS (MRL 129 §) 

LUVAN HAKIJA 
Nimi 

 

Sähköpostiosoite 

 

Osoite 

 

Postinumero 

 

Postitoimipaikka Puhelin virka-aikana 

 

KIINTEISTÖ JOTA LUPAHAKEMUS KOSKEE 
Kiinteistötunnus 

 

Kiinteistön nimi RN:o / tontti 

 

Rakennuspaikan osoite Rakennuspaikan pinta-ala m² 

 

 

HANKE TAI TOIMENPIDE 
Käyttötarkoitus Rakennettava kerroala m² Käytetty kerrosala yht m² 

 

Tilavuus m³ 

 

Asuntoja kpl Kokonaisala m² Kerrosluku kpl 

Rakennuksen palotekninen luokka  P1    P2    P3 

Lyhyt selostus hankkeesta tai toimenpiteestä: 

 

 

 
Olemme tutustuneet edellä selostettuun ___ / ___ 20___ päivättyyn rakennus- / toimenpide- / purkamis- / 
maisematyölupahakemukseen / ilmoitukseen ja siihen liittyviin suunnitelmiin. 
 

 Allekirjoittaneilla kiinteistön omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa kyseisen hankkeen tai toimenpiteen johdosta 
 Esitämme hankkeen tai toimenpiteen johdosta seuraavat huomautukset: 

 
 

 Esitämme hankkeen tai toimenpiteen johdosta huomautukset erillisessä liitteessä. 
 Pyydämme asiaa koskevan päätöksen, toimitusosoite: 

 

Päivämäärä Kiinteistötunnus, kiinteistön nimi, RN:o 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Puhelin virka-aikana 

 

 Allekirjoittaneilla kiinteistön omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa kyseisen hankkeen tai toimenpiteen johdosta 
 Esitämme hankkeen tai toimenpiteen johdosta seuraavat huomautukset: 

 
 

 Esitämme hankkeen tai toimenpiteen johdosta huomautukset erillisessä liitteessä. 
 Pyydämme asiaa koskevan päätöksen, toimitusosoite: 

 

Päivämäärä Kiinteistötunnus, kiinteistön nimi, RN:o 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Puhelin virka-aikana 



 

 Allekirjoittaneilla kiinteistön omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa kyseisen hankkeen tai toimenpiteen johdosta 
 Esitämme hankkeen tai toimenpiteen johdosta seuraavat huomautukset: 

 
 

 Esitämme hankkeen tai toimenpiteen johdosta huomautukset erillisessä liitteessä. 
 Pyydämme asiaa koskevan päätöksen, toimitusosoite: 

 
 

Päivämäärä Kiinteistötunnus, kiinteistön nimi, RN:o 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Puhelin virka-aikana 

 
 

 Allekirjoittaneilla kiinteistön omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa kyseisen hankkeen tai toimenpiteen johdosta 
 Esitämme hankkeen tai toimenpiteen johdosta seuraavat huomautukset: 

 
 

 Esitämme hankkeen tai toimenpiteen johdosta huomautukset erillisessä liitteessä. 
 Pyydämme asiaa koskevan päätöksen, toimitusosoite: 

 
 

Päivämäärä Kiinteistötunnus, kiinteistön nimi, RN:o 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Puhelin virka-aikana 

 
 

 Allekirjoittaneilla kiinteistön omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa kyseisen hankkeen tai toimenpiteen johdosta 
 Esitämme hankkeen tai toimenpiteen johdosta seuraavat huomautukset: 

 
 

 Esitämme hankkeen tai toimenpiteen johdosta huomautukset erillisessä liitteessä. 
 Pyydämme asiaa koskevan päätöksen, toimitusosoite: 

 
 

Päivämäärä Kiinteistötunnus, kiinteistön nimi, RN:o 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Puhelin virka-aikana 

 
 

 Allekirjoittaneilla kiinteistön omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa kyseisen hankkeen tai toimenpiteen johdosta 
 Esitämme hankkeen tai toimenpiteen johdosta seuraavat huomautukset: 

 
 

 Esitämme hankkeen tai toimenpiteen johdosta huomautukset erillisessä liitteessä. 
 Pyydämme asiaa koskevan päätöksen, toimitusosoite: 

 
 

Päivämäärä Kiinteistötunnus, kiinteistön nimi, RN:o 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Puhelin virka-aikana 

 

 Allekirjoittaneilla kiinteistön omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa kyseisen hankkeen tai toimenpiteen johdosta 
 Esitämme hankkeen tai toimenpiteen johdosta seuraavat huomautukset: 

 
 

 Esitämme hankkeen tai toimenpiteen johdosta huomautukset erillisessä liitteessä. 
 Pyydämme asiaa koskevan päätöksen, toimitusosoite: 

 
 

Päivämäärä Kiinteistötunnus, kiinteistön nimi, RN:o 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

 

Puhelin virka-aikana 
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