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MÄNTSÄLÄN KUNTA 

Rakennusvalvonta 

Heikinkuja 4 

04600 MÄNTSÄLÄ 

puh. (019) 264 5000 

fax (019) 264 5212 

palvelupiste@mantsala.fi 

HAKEMUS 

☐ RAKENNUSLUPAHAKEMUS (MRL 125 §) 

☐ TOIMENPIDELUPAHAKEMUS (MRL 126 §) 

Saapumispvm __________________________ 

Lupanumero ___________________________

 

1. Rakennuspaikka  

Kylä Kortteli, tontti 

Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus 

Osoite Pinta-ala (m2) 

 

2. Hakija (rakennuspaikan haltija)  

Nimi Puhelinnumero 

Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 

 

3. Veloitusosoite  

Nimi Puhelinnumero 

Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka  

 

4. Rakennushanke tai toimenpide  

☐ Uusi rakennus ☐ Lisärakennus tai muutos 

☐ Käyttötarkoituksen muutos ☐ Julkisivun muutos 

☐ Huoneistojaon muutos ☐ Kantavan rakenteen muutos  

☐ Muu, mikä?  

☐ 1–2 asunnon talo ☐ Rivitalo 

☐ Asuinkerrostalo ☐ Talousrakennus 

☐ Teollisuusrakennus ☐ Lomarakennus 

☐ Muu, mikä?  

☐ Julkisivutoimenpide ☐ Mainostoimenpide 

☐ Aitaaminen ☐ Kaupunkikuvajärjestely 

☐ Jätevesijärjestelmä ☐ Muu, mikä? 

Lyhyt selostus hankkeesta  
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4. Rakennushanke tai toimenpide (jatkuu)  

☐ Rakentamaton tontti ☐ Osaksi rakennettu __________________ k-m2 

☐ Purettavia rakennuksia __________________ kpl ☐ Purettavaa kerrosalaa _______________ k-m2 

Sallittu kerrosala _______________ k-m2 Käyttämättä jää _______________ k-m2 

Rakennettava ja käytetty kerrosala _____________ k-m2  

 

Rak. 
nro 

Käyttötarkoitus Huoneistoala Kerrosala Kokonaisala Tilavuus Kerrosluku Paloluokka 
Uusia 
asuntoja 

         

         

         

Yht.         
 

5. Tekninen huolto  

Veden hankinta 

☐ Liitytään kunnan verkostoon 

Viemäröinti 

☐ Liitytään kunnan verkostoon 

Sadevedet ja perustusten kuivausvedet 

☐ Liitytään sadevesiviemäriin 

 

☐ Muu, mikä? 

Jätehuolto 

☐ Järjestetty jätehuolto 

 

☐ Jätevesien johtamissuunnitelma (liite)  

☐ Muu, mikä?  

Tieyhteydet 
 

 

6. Lisätietoja (esim. poikkeukset) 

 

 

7. Aloituslupa-anomus 

☐ Hakija pyytää lupaa rakennustyön tai toimenpiteen aloittamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on saanut 

lainvoiman (MRL 144 §). 
 

8. Pääsuunnittelijan tiedot ja suostumus 

Nimi 

Koulutus 

Kokemus 

Yhteystiedot 

Samanaikaisesti suoritettavat tehtävät, joilla voi olla merkitystä nyt kyseessä olevan tehtävän suoriutumiseen: 

Suostun tämän hakemuksen mukaisen kohteen pääsuunnittelijaksi (allekirjoitus) 
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9. Rakennesuunnittelijan tiedot ja suostumus 

Nimi 

Koulutus 

Kokemus 

Yhteystiedot 

Suostun tämän hakemuksen mukaisen kohteen rakennesuunnittelijaksi (allekirjoitus) 

 

10. Liitteet  

☐ 2 sarjaa pääpiirustuksia ☐ Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta 

☐ Asemakaavaote ☐ Naapurin kuulemisia ____________ kpl 

☐ Energiaselvitys ☐ Kiinteistörekisteriote ja -karttaote 

☐ Selvitys ja suunnitelma jätevesien käsittelystä ☐ Poikkeamispäätös/suunnittelutarveratkaisu 

☐ Rakennushankeilmoitukset; RH1, RH2, RK9 ☐ Selvitys perustamis- ja pohjaolosuhteista 

☐ Selvitys purkamistyön järjestämisestä ☐ Ilmoitus väestönsuojasta ja väestönsuojapiirustukset 

☐ Laskelma rakennusoikeuden käyttämisestä ☐ Ote yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirjasta 

☐ Kaupparekisteriote ☐ Valtakirja 
 

11. Tiedottaminen 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan rakentamiseen ryhtyvän on tiedotettava rakennuspaikalla 
rakennuslupa-asian vireillä olosta (MRL 133.1 §, MRA 65.4§). 
 
Tiedote on asetettu rakennuspaikalle ______ / ______ / 20______. 

 

12. Lisäselvitykset 

Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. Milloin  
on kysymys suunnitelmista, on myös kullakin viranomaisella tähän rakennustoimenpiteeseen liittyvien  
erityissuunnitelmien laatijalla oikeus esittää suunnitelmansa viranomaisen hyväksyttäväksi ja täydentää,  
muuttaa ja korjata niihin kuuluvia piirustuksia ja muita asiakirjoja. 

Nimi ja ammatti 

Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

Puhelinnumero 

Sähköposti 

 

13. Päätöksen toimitus  

☐ Postitse ☐ Noudetaan 
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14. Tietojen luovutus 

☐ Rakennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköisessä 

muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 3 mom.). 

☐ Kiellän henkilötietolain 30 §:n nojalla luovuttamasta tietojani. 
 

15. Allekirjoitus ja nimenselvennys  

Päiväys 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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