
KOLARIN KUNTA 

Koordinaatit: HAKEMUS 
2- Ilmoitus 

Rakennuslupa 
Toimenpidelupa 
Maisematyölupa 

Rakennusvalvontaviranomainen Saapumispvm 

 Rakennuslautakunta 
Rakennustarkastaja Luvan numero 

1 
Rakennuspaikka 

Kiinteistörekisterikylä Kortteli ja rakennuspaikka Tila/Ma tilasta RN:o 

    Toimenpiteen 

    sijainti Rakennuspaikan lähiosoite ja postitoimipaikka

Rakennuspaikka on Rakennusoikeus (ka-m²) 

 rakentamaton käytetty sallittu 

 osaksi rakennettu m² m² 

Purettava kerrosala Aiemmat luvat samalle rakennuspaikalle (nro ja vuosi) Rakennuspaikalla on   
purettavia rakennuksia m² 

2 Hakija Nimi Sosiaaliturvatunnus tai y-tunnus

Jakeluosoite 

Postinumero Postitoimipaikka Sähköposti

3 Rakennushanke Selostus rakennushankkeesta ja/tai niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa: 
tai toimenpide

Suunniteltu rakennustyön 
aloitusajankohta: 

Kokonaisala (m
2
): 

Rakennettava kerrosala Rakennettu ja rakennettava Huoneistoala  (ilmoitetaan asuinrakennuksesta) 
kerrosala yhteensä entinen lisäys 

 m²  m²   m²  m²

Tilavuus Kerrosluku 
entinen lisäys yhteensä 

 m³  m³  m³ 

Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus Rakennuksen palotekninen luokitus 

4 Lisätietoja Kaavan nimi Sijainti 
 Asemakaava 

 Ranta-asemakaava 

 Yleiskaava 

 Ei kaavaa 

 Poikkeuslupa Mihin myönnetty poikkeus? (MRL §, MRA §, kaavamääräykset)

Rakennuslaukunta
Lapin ELY-keskus

Muita tietoja 

Rakennuspaikan pinta-ala

   m2

Puhelin

Kunta suorittaa naapurien kuulemisen 

 P1 P2             P3



5 Pääsuunnittelija Nimi ja ammatti Puhelin virka-aikana 

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka 

Suostun tämän hakemuksen mukaisen kohteen 
pääsuunnittelijaksi 

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitus 

6 Liitteet 

7 Allekirjoitus Päivämäärä 

Allekirjoitus 

     

  
     

     
 
 

     
  

 Täyttöohjeet  (Hakijan tai hänen asiamiehensä (valtakirja) on täytettävä ja allekirjoitettava hakemus; ohjeita saa kunnan rakennusvalvonnasta) 

1. Rakennuspaikka: kylä- ja tilatiedot ovat välttämättömiä, rakennusoikeustiedot kaava-alueilta, myös käytetty rakennusoikeus sekä aiempien lupien

numerot

2. Hakija: kaikki tiedot on täytettävä 

3. Rakennushanke: lyhyt selostus rakennushankkeesta; kerrosala- ja tilavuustiedot välttämättömiä, huoneistoala vain asuinrakennuksesta 

4. Lisätietoja: tiedot kaavasta ja sen sijainnista välttämättömiä, samoin tiedot poikkeusluvista ja poikkeamiset määräyksistä, perustelut 

5.  

6. 
Pääsuunnittelija: Su omen rakentamismääräyskokoelm an mukaan suunnittelijalla täyty y olla riittävä koulutus ja kokemu s tehtävään
Liitteet: Lupahakemuksen liitteenä olevat asiakirjat

Ennen toimenpiteeseen ryhtymistä hankkeelle on hyväksytettävä vastaava työnjohtaja ja rakennusvalvonnalle on toimitettava lupapäätöksessä määrätyt 

lisäselvitykset ja suunnitelmat. 

Selvitys rakennuspaikan 
omistus- tai hallintaoikeudesta

Pääpiirustukset Selvitys naapurien kuulemisesta, 
lkm: 

Rakennushankeilmoitus (RH1) Lainvoimainen 
poikkeamispäätös

Valtakirja

Jätevesijärjestelmän suunnitelma
(viemäriverkostojen ulkopuolella) Muut
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