
 Rakennusvalvonta  PURKAMISILMOITUS/ PURKAMISLUPAHAKEMUS 

 PL 1001, 18101 Heinola   Ilmoitus 

 03-849 30    Lupahakemus 

 rakennusvalvonta@heinola.fi Saapumispvm Lupatunnus 

 

Tontti/ Rakennuspaikka 

Kiinteistötunnus  Osoite   Tontin pinta-ala 

Omistussuhde: oma vuokra-alue  

Rakennuksen pohja-ala  Rakennuksen käyttötarkoitus 

 

Rakentamisvuosi Kerrosten määrä Kerrosala           Tilavuus              Huoneistoala 

 

Rakennus on liitetty sähköverkkoon vesijohtoverkkoon viemäriverkkoon 

  kaukolämpöverkkoon 

 

Kaavallinen tilanne yleiskaava-alue, jolla edellytetään purkamislupaa         asemakaava-alue 

  alue, jolla MRL 53§ tarkoitettu rakennuskielto         muu alue 

 

Hakija/ rakennuksen omistaja 

Nimi     Puhelin 

Postiosoite 

 

Toimenpide  Rakennuksen purkamista edellyttää (MRL 127 § 2 mom.) 

 voimassa oleva rakennuslupa katusuunnittelma hyväksytty tiesuunnittelma 

Lyhyt selostus purkamistoimenpiteistä ja perustelut hakemukselle: 

 

        Selostus ja perustelut hakemukselle on esitetty erillisessä liitteessä 

 

Purkamisajankohta  

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaan 30 pv ennen 

purkutyön aloittamista 

 

Liitteet ja lisäselvitykset 

 Asemapiirros   Selvitys MRL 53 § mukaisesta rakennuskiellosta 

 Karttaote   Selvitys purettavan rakennuksen omistuksesta 

 Ote asemakaavasta/ yleiskaavasta Selvitys purkamistyön järjestämisestä 

 Selvitys syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi  

 käyttämisestä 

 Jäljennös MRL 127 § 2 mom. mukaisesta luvasta/ suunnitelmasta 

 

mailto:rakennusvalvonta@heinola.fi


Tietojen luovutus 

 Purkamisilmoitus/ luparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani 

suoramarkkinointia eikä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 §) 

 Purkamisilmoitus/ luparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen 

tai sen tiedot sähköisessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten 

(julkisuuslaki 16.3 §) 

 

Hakemuksen tietojen rekisteröinti 

Hakemuksessa pyydetyistä tiedoista osa tallennetaan kunnan tietojärjestelmässä ja arkistossa.  

MRL 147 §:n perustella hakijan hakemuksessa tarvittavia tietoja kaupunki/ kunta ilmoittaa Väestörekisteri-

keskukseen ja valtakunnallisen väestötietojärjestelmään. MRA 69 § perustella luvasta lähetetään  tieto 

alueelliselle ympäristökeskukselle.  

 

Hakijan allekirjoitus 

 

 

Paikka ja päivämäärä  Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus 
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