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MÄNTSÄLÄN KUNTA 

Rakennusvalvonta 

Heikinkuja 4 

04600 MÄNTSÄLÄ 

puh. (019) 264 5000 

fax (019) 264 5212 

palvelupiste@mantsala.fi 

HAKEMUS 

☐ SUUNNITTELUTARVERATKAISU (MRL 137 §) 

☐ POIKKEAMINEN (MRL 171-174 §) 

 

Saapumispvm __________________________ 

1. Hakija (rakennuspaikan haltija)  

Nimi Puhelinnumero 

Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 

 

2. Rakennuspaikka  

Kylä Osoite 

Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus 

☐ Haetaan koko tilalle, jonka pinta-ala on (m2) ☐ Haetaan määräalalle, jonka pinta-ala on (m2) 

 

3. Asemakaava-alueella  

Kunnanosa Kortteli 

Tontti Pinta-ala 

 

4. Rakennushanke tai toimenpide  

☐ Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus) ☐ Muu korjaus- ja muutostyö 

☐ Korjaus- tai muutostyö, joka on verrattavissa 

rakennuksen rakentamiseen 

☐ Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen 

muuttaminen 

☐ Muu, mikä?  

☐ Omakotitalo ☐ Rivitalo 

☐ Paritalo ☐ Asuinkerrostalo 

☐ Vapaa-ajan rakennus ☐ Sauna 

☐ Talousrakennus ☐ Teollisuusrakennus 

☐ Liikerakennus ☐ Muu, mikä? 

Tähän mennessä käytetty rakennusoikeus (m2) Olemassa olevien asuntojen lukumäärä 

Rakennustoimenpiteen yhteydessä puretaan (m2)  
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4. Rakennushanke tai toimenpide (jatkuu)    

Uudet rakennukset tai lisärakennukset eriteltynä Rakennuksen kerrosala Kerrosluku Asuntojen lukumäärä 

    

    

    

    

 

5. Hakemuksen perustelut ja arvio hankkeen vaikutuksista 

 

 

6. Selostus poikkeuksista 

 

 

7. 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 

 

8. Lisätietoja (vesi- ja jätehuolto, tieyhteydet)  

Veden hankinta 

☐ Liitytään vesihuoltolaitoksen verkostoon 

 

☐ Muu, mikä? 

Viemäröinti 

☐ Liitytään vesihuoltolaitoksen verkostoon 

 

☐ Muu, mikä? 

Kulkuyhteydet 

☐ Yksityiseltä tieltä 

 

☐ Valtion tieltä 

Matka lähimpään alakouluun (km) 
 

Muuta? 
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9. Liitteet  

☐ Selvitys hakijan omistusoikeudesta ☐ Valtakirja 

☐ Selvitys naapurin kuulemisesta -lomakkeet ☐ Osayleiskaavaote/asemakaavaote 

☐ Kiinteistörekisteriote ☐ Kiinteistörekisterin karttaote 

☐ Asemapiirustus ☐ Muut piirustukset ______________ kpl 

☐ Lausunto Uudenmaan tiepiiriltä  
 

10. Laskutusosoite  

Nimi Puhelinnumero 

Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka  

 

11. Päätöksen toimitus  

☐ Hakija ☐ Asiamies 

☐ Postitse ☐ Sähköpostitse 

☐ Noudetaan  
 

12. 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. 
 

13. Allekirjoitus ja nimenselvennys  

Päiväys 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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