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LUPAHAKEMUS 

 Rakennuslupa 
 Toimenpidelupa 
 Maisematyölupa 

Lomake on käytössä seuraavissa kunnissa: 

KANGASALA  LEMPÄÄLÄ  NOKIA  ORIVESI 
PIRKKALA  TAMPERE  VESILAHTI  YLÖJÄRVI 
Rakennusvalvonta 

Lupatunnus Saapumispäivämäärä VIRANOMAINEN 
TÄYTTÄÄ 

Kaupunginosa / kylä RN:o Kortteli ja tontti Pinta-ala 

Osoite 

RAKENNUS-
PAIKKA 

Nimi Puhelin 

Osoite H- tai Y-tunnus 

 Sähköpostiosoite 

HAKIJAT, RAKEN-
NUS-PAIKAN HAL-
TIJA / HALTIJAT 

Nimi Puhelin 

Osoite H- tai Y-tunnus 

RAKENNUS-
VALVONTA-
MAKSUN SUORIT-
TAJA 

Lyhyt selostus toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Haettaessa muutoslupaa on ilmoitettava myös aikaisemman luvan 
numero. 

RAKENNUSHANKE 
TAI TOIMENPIDE 

Arkkitehtisuunnittelija Koulutus Puhelin virka-aikana 

Rakennesuunnittelija Koulutus Puhelin virka-aikana 

LVI-suunnittelija Koulutus Puhelin virka-aikana 

Pääsuunnittelija Koulutus Puhelin virka-aikana 

Pääsuunnittelijan sähköpostiosoite 

Päiväys ja pääsuunnittelijan allekirjoitus 

SUUNNITTELIJAT 

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 
Harjukatu 21 Harjukatu 21 
37100 Nokia

(03) 5652 0000 
etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi 
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 Liitytään yleiseen vesijohtoon  Oma vedenhankintajärjestelmä 

 Liitytään yleiseen viemärijohtoon  Kiinteistökohtainen jätevesijärjestelmä 
Erillinen selvitys liitteenä 

 Hulevedet johdetaan sadevesiviemäriin  Hulevedet imeytetään maahan omalla 
tontilla 

VESI JA JÄTE-
HUOLTO 

 Liitytään järjestettyyn jätehuoltoon   

Tarvittaessa erillinen liite POIKKEUKSET 
SÄÄNNÖKSISTÄ 
JA MÄÄRÄYKSIS-
TÄ PERUSTELUI-
NEEN 

 

Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. 
Asiamiehen nimi ja ammatti 

 
Osoite Puhelin virka-aikana 

  
Sähköpostiosoite 

LISÄSELVITYKSET 

 

 Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeu-
desta  Sopimusjäljennöksiä 

 Ote asemakaavasta  Ote kaupparekisteristä 

 Muu kaavaote / karttaote  Valtakirja 

 Pääpiirustukset ___ sarjaa  Energiaselvitys 

 Selvitys naapurien kuulemisesta  Ulkoväriselvitys 2 kpl 

 Naapurien suostumus  Väritetyt julkisivukuvat 

 Rakennushankeilmoitus (RH1-lomake, ohje)  Ilmoitus väestönsuojasta 

 Asuinhuoneistotiedot (RH2-lomake, ohje)  Vesilaitoksen liitoslausunto 

 Selvitys rakennuspaikan pohja- ja perustamisolosuh-
teista  Muu liite ___ kpl 

 Pintavaaituskartta   

 Pintatasaussuunnitelma   

 Kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamis-
tapaselvitys   

 Lainvoimaisuusleimalla varustettu suunnittelutarve-
ratkaisupäätös   

HAKEMUKSEN 
LIITTEET 

 Lainvoimaisuusleimalla varustettu poikkeamispäätös   

 Rakennusrekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatut-
kimusta varten (Julkisuuslaki 16 § 3 mom.) 

TIETOJEN LUOVU-
TUS 

 Rakennusluparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä 
mielipide- tai markkinatutkimusta varten (Henkilötietolaki 30 mom.) 

TIEDOTTAMINEN Allekirjoituksellaan hakija vakuuttaa, että hankkeen vireille tulosta on tiedotettu rakennuspaikalla ilmoitustau-
lulla (MRA 65 § 4 mom.) 

Paikka ja päivämäärä 

 
Hakijoiden tai valtuutetun henkilön allekirjoitukset 

 
Nimien selvennökset 

ALLEKIRJOITUK-
SET 

 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin 
Harjukatu 21 Harjukatu 21 (03) 311 811
37100 Nokia etunimi.sukunimi@nokiankaupunki.fi 
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