
MERI-LAPIN YMPÄRISTÖPALVELUT         ILMOITUS (MRL 127 § 3 mom.) 
Rakennustarkastaja          Ilmoitan purkavani jäljempänä mainitun rakennuksen / rakennuksen osan 
            
Päätös ______________/__________           LUPAHAKEMUS (MRL 127 § 1 mom.) 
                     Pyydän saada purkaa jäljempänä mainitun rakennuksen / rakennuksen osan 
Päivämäärä _________/________20________ §_______ 
  

 
Rakennuspaikka Kaupungin osa/Kunnan osa ja kaava-alue                                                            Kortteli                          Tontti/rakennuspaikka 
 
  

Kylä   Tilan nimi/Määräala tilasta  RN:o 
 

 
 Tontin tai rakennuspaikan osoite 
 
 
Tiedot tontista/ Rakennuspaikan pinta-ala          Rakennuksen pohja-ala m2              Rakennuksen käyttötarkoitus               Rakentamisvuosi 
rakennuspaikasta  
 ja purettavasta  
rakennuksesta    

Kerrosten määrä           Rakennuksen kerrosala m2                Tilavuus m3             Huoneistoala m2             Huoneistotyyppi   
 
 
  

Kaavallinen tilanne 
 ____  Asemakaava-alue,                     
 ____  Yleiskaava-alue, jolla edellytetään purkamislupaa,  

  ____   Alue, jolla on voimassa MRL 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto,     
 ____   Muu alue  
 

 
Hakija, rakennuk- Nimi 
sen omistaja 
 Jakeluosoite 
 
 
 Postinumero ja postitoimipaikka 
 
 

 
Veloitusosoite 
(ellei hakija/ 
rakennuksen 
omistaja) 
 Rakennuksen purkamista edellyttää (MRL 127 § 2 mom.) 
Toimenpide  
  ____  Voimassa oleva rakennuslupa,      

 ____  Katusuunnitelma,         
 ____  Hyväksytty tiesuunnitelma 

 
 Lyhyt selostus purkamistoimenpiteestä ja perustelut hakemukselle; 
 
 
 
 
 
          Selostus purkamistoimenpiteistä ja perustelut hakemukselle on esitetty erillisessä liitteessä 
 
Purkamisajankohta Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on kirjallisesti ilmoitettava rakennusviranomaiselle 30 päivää ennen purkutyöhön ryhtymistä. 
 
Työnjohtaja Purkamistyön työnjohtaja esitettävä erillisellä lomakkeella. 
 
Liitteet ja lisä-             ____  Asemapiirros 
selvitykset  ____  Karttaote 
  ____  Ote asemakaavasta 
  ____  Selvitys MRL 53 §:n mukaisesta rakennuskiellosta 
  ____  Selvitys purettavan rakennuksen omistuksesta 
  ____  Selvitys purkamistyön järjestämisestä 
  ____  Selvitys syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä 
  ____  Jäljennös MRL 127 § 2 momentin mukaisesta luvasta tai suunnitelmasta 
  ____  Valokuva 
 
  ____    __________________________________________________________________________________________      
           
 
Hakija allekirjoitus Paikka ja päivämäärä  Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus ja nimen selvennys 
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