
 Rakennusvalvonta   HAKEMUS 

 PL 62, 18101 Heinola                   Rakennuslupa           Maisematyölupa 

 03-849 30                    Toimenpidelupa         Voimassaolon jatko, aloitus (1-2v) 

 rakennusvalvonta@heinola.fi               Ilmoitus                      Voimassaolon jatko, lopetus (1-3) 

                      Muutospiirustukset 

Saapumispvm   Lupanumero    

Rakennuspaikan tiedot 

Kiinteistötunnus Osoite 

 

Hakijan tiedot 

Nimi Osoite 

Puhelinnumero Sähköposti 

 

Rakennusvalvontamaksun suorittaja (ellei hakija) 

Nimi Osoite 

 

Rakennushanke tai toimenpide 

      Uuden rakennuksen rakentaminen  Maisemaa muuttava maanrakennustyö (MRL 128.1§) 

      Rakennuksen laajentaminen/ korjaus/ muutostyö  Puiden kaataminen (MRL 128.1§) 

      Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muutos 

Rakennuksen käyttötarkoitus  Rakennuksen paloluokka          P1        P2         P3 

Lyhyt selostus toimenpiteistä, joille lupa haetaan 

 

Hankeen laajuustiedot 

Rakennusoikeus           m2     Käytetty kerrosala m2     Muutoksen ala m2        Puretaan          m2  

Uudisrakennuksen/ laajennuksen  kerrosala           m2        kokonaisala          m2      tilavuus          m2 

 

Pääsuunnittelijan pätevyys 

Nimi Allekirjoitus 

Koulutus ja  

valmistusvuosi 

Puhelin 

Osoite  Sähköposti 

mailto:rakennusvalvonta@heinola.fi


Liitteet       Valtakirja        kpl       Lupapiirustukset         kpl Ympäristökartta           kpl 

       Tilastoselvitykset (RH1, RH2)         kpl 

       Muut liitteet     kpl 

Tietojen luovutus 

          Rakennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot 

sähköisessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 

3 mom.) 

         Rakennusluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä 

mielipide- tai markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 §) 

Paikka ja päivämäärä   Allekirjoitus ja nimen selvennys   

 

Ilmoitus naapurin                    rakennushankkeesta ja hakemuksen vierelle tulosta 

Poikkeukset 

säännöksistä ja  

määräyksistä  

perusteluineen 

 

Naapurin kanta 

hankkeeseen ja 

allekirjoitus 

    Olemme tutustuneet oheiseen hakemukseen, eikä meillä ole siihen huomauttamista 

    Esitämme hankeen johdosta seuraavan huomautuksen (tarvittaessa liitte): 

 

 

Kiinteistötunnus 

 

Osoite Puhelin 

Päivämäärä Allekirjoitus ja nimen selvennys 

Naapurin kanta 

hankkeeseen ja 

allekirjoitus 

    Olemme tutustuneet oheiseen hakemukseen, eikä meillä ole siihen huomauttamista 

    Esitämme hankeen johdosta seuraavan huomautuksen (tarvittaessa liitte): 

 

 

Kiinteistötunnus 

 

Osoite Puhelin 

Päivämäärä Allekirjoitus ja nimen selvennys 

Naapurin kanta 

hankkeeseen ja 

allekirjoitus 

    Olemme tutustuneet oheiseen hakemukseen, eikä meillä ole siihen huomauttamista 

    Esitämme hankeen johdosta seuraavan huomautuksen (tarvittaessa liitte): 

 

 

Kiinteistötunnus 

 

Osoite Puhelin 

Päivämäärä Allekirjoitus ja nimen selvennys 
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