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Oulaisten kaupunki / kunta 

Rakennusvalvonta 

 PURKAMISLUPAHAKEMUS 

 PURKAMISILMOITUS  

     (MRL 127 §) 
 

Saapumispvm 

      

Kiinteistötunnus 

      

Lupanumero / ilmoitusnumero 

      

Rakennuspaikka Kaupunginosa/Kylä 

      

Kortteli ja tontti / Rakennuspaikka 

      

Tila / Määräala ja RN:o 

      

Tontin tai rakennuspaikan osoite       

Tiedot tontista / 

rakennuspaikasta 

ja purettavista 

rakennuksista 

Tontin / rakennuspaikan pinta-ala m
2  

      Rakennuksen pohja-ala m
2 
       

Rakentamisvuosi        Huoneistotyyppi        

Kerrosten määrä         Rakennuksen kerrosala m
2  

      

Tilavuus m
3  

      Huoneistoala  m
2  

      

Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus        

Rakennus on liitetty 

  sähköverkkoon 

  vesijohtoverkkoon 

  viemäriverkkoon 

  kaukolämpöverkkoon 

  muuhun, mihin       

Hakija / 

ilmoituksen tekijä 

Nimi 

      

Puhelin virka-aikana 

      

Postiosoitetiedot 

      

Toimenpide ja 

purkamis-

ajankohta 

Lyhyt selostus purkamistoimenpiteistä ja perustelut hakemukselle 

      

      

      

 

Suunniteltu purkamisajankohta         

(Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on kirjallisesti ilmoitettava rakennuslautakunnalle 30 

päivää ennen purkutyöhön ryhtymistä) 

Purettavan rakennuksen kunto       

Purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä 

käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä (MRL 139 § 2 mom.) 

      

      

      

 

Liitteet   Selvitys purettavan rakennuksen omistuksesta 

  RK9 (poistumalomake rakennuksesta) / purettava rakennus 

  Selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta 

  Selvitys purettavista rakennusmateriaaleista ja hyväksikäytöstä 

  Selvitys rakennuksen rakennustaiteellisesta ja kulttuurihistoriallisesta arvosta  

  Karttaote 

  Asemapiirros 

  Naapurin kuuleminen       kpl  

  Valtakirja 

  Muu, mikä       

  Muu, mikä       

Tietojen luovutus   Rakennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen 

tiedot sähköisessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten 

(Julkisuuslaki 16.3 §). 

 

  Kiellän henkilötietolain 30 § nojalla luovuttamasta tietojani 

Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä   

      

Päätöksen toimitus 

  Postitse    Noudetaan 

Hakijan, hakijoiden tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus sekä nimen selvennys 

 

_____________________________________  __________________________________ 
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