PURKAMISILMOITUS/PURKAMISLUPAHAKEMUS JA
VIRANHALTIJAN PURKAMISLUPAPÄÄTÖS
ILMOITUS (MRL 127§ 3 mom.)
Ilmoitan purkavani jäljempänä mainitun rakennuksen /
rakennuksen osan kohdassa 5 mainittuna ajankohtana

Vesannon kunta
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto
puh. (017) 688 541

LUPAHAKEMUS (MRL 127§ 1 mom.)
Pyydän saada purkaa jäljempänä mainitun
rakennuksen/rakennuksen osan

1 Rakennuspaikka
Kaupungin osa / kunnan osa

Kortteli

Tontti

Kylä
Tontin rakennuspaikan osoite

Tontti/rakennuspaikka

2 Tiedot tontista/ Rakennuspaikasta ja
purettavasta rakennuksesta
Tontin/rakennuspaikan pinta-ala m²

Rakennuksen pohja-ala m²

Rakentamisvuosi

Rakennuksen kerrosala m²

Kerrosten määrä

Huoneistoala m²

rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus

Tilavuus m³

Huoneistotyyppi

Rakennus on liitetty
sähköverkkoon

Vesijohtoverkkoon

Viemäriverkkoon

Kaavallinen tilanne
Asemakaava-alue

Kaukolämpöverkkoon

Yleiskaava-alue

Alue, jolla on voimassa MRL 53§:ssä tarkoitettu rakennuskielto

Muu alue

3 Hakija, rakennuksen omistaja
Nimi
Postiosoite

Puhelinnumero

4 Toimenpide
Rakennuksen purkamista edellyttää MRL (MRL127 § 2 mom.)
Voimassa oleva rakennuslupa
Katusuunnitelma
Hyväksytty tiesuunnitelma
Lyhyt selostus purkamistoimenpiteistä ja perustelut hakemukselle

Käyntiosoite
Puhelin
Fax

Sonkarintie 2, 72300 Vesanto
(017) 688 541
(017) 6885 555

Y-tunnus 0173787-2
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi
www.vesanto.fi

selostus purkamistoimenpiteistä ja perustelut hakemukselle on esitetty erillisessä liitteessä
5 Purkamisajankohta ₁)

6 liitteet ja lisäselvitykset

Asemapiirros

Selvitys syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä
käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä.

Karttaote
Selvitys purettavan rakennuksen omistus- tai
hallintaoikeudesta
Naapurin kuulemistodistuksia

kpl

Ote asemakaavasta
Ote yleiskaavasta
Muut selvitykset:

7 Tietojen luovutus
Kiellän luovuttamasta tietojani suoramainontaan, osoitepalvelua ja muuta tarkoitusta varten.
(henkilötietolaki 30§)
8 Päätöksen toimitus
Lupapäätös toimitetaan hakijalle postiennakolla
9 Hakijan allekirjoitus
Paikka ja päivämäärä

Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus

₁) Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen
purkamistyöhön ryhtymistä.

Käyntiosoite
Puhelin
Fax

Sonkarintie 2, 72300 Vesanto
(017) 688 541
(017) 6885 555

Y-tunnus 0173787-2
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi
www.vesanto.fi

VIRANHALTIJAN PURKAMISLUPAPÄÄTÖS
(MRL 127§ 1 mom.)

Vesannon kunta
Sonkarintie 2, 72300 Vesanto
puh. (017) 688 541

Purkamislupaa
koskeva
päätös

_____________________________ myöntää luvan rakennuksen tai sen osan purkamiseen.
koska purkaminen ei merkitse rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus-, tai
muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista (MRL 139 § 1 mom.)
Hakemuksessa on selvitetty hyväksyttävästi purkamistyön järjestäminen ja edellytykset
huolehtia syntyvän rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi
käyttämisestä (MRL 139§ 2 mom.)

______________________________ ei myönnä lupaa rakennuksen tai sen osan
purkamiseen, koska (perustelut)

Hakijan on suoritettava hyväksytyn taksan mukainen tarkastus- ja valvontamaksu________€.
Ennen purkamistyöhön ryhtymistä on esitettävä rakennustarkastajalle hyväksyttäväksi
purkamissuunnitelma ja purkutyön vastaava työnjohtaja.
Tämä päätös lähetetään välittömästi MRA 69§:n edellyttämällä tavalla tiedoksi
_________________________________________________________ ympäristökeskukselle.
Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Käyntiosoite
Puhelin
Fax

Sonkarintie 2, 72300 Vesanto
(017) 688 541
(017) 6885 555

Y-tunnus 0173787-2
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi
www.vesanto.fi

OIKAISUVAATIMUSOSOITUS
Vaatimus asian
saattamisesta
rakennusvalvontaviranomaisen
käsiteltäväksi

Päätöksen antopäivämäärä

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla (MRL 187§ 1 mom.) Päätökseen
tyytymättömällä on oikeus saada asia rakennusvalvontaviranomaisen käsiteltäväksi. Oikeus
vaatimuksen tekemiseen määräytyy MRL 192 §:n 2 mom. mukaisesti. Vaatimus on tehtävä
kirjallisesti asianomaiselle viranhaltijalle 14 päivän kuluessa luettuna päätöksen antopäivästä
tätä päivää lukuun ottamatta.
Jos vaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai
juhannusaatto tai arkilauantai, saa vaatimuksen toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Postiin vaatimus on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille vaatimusajan
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.
Viranomainen, jolle vaatimus tehdään (nimi ja osoite)
Keiteleen-Tervon-Vesannon yhteinen ympäristölautakunta, Laituritie 1, PL 14, 72601 KEITELE
Allekirjoitus

Käyntiosoite
Puhelin
Fax

Paikka ja päivämäärä

Sonkarintie 2, 72300 Vesanto
(017) 688 541
(017) 6885 555

Allekirjoitus

Y-tunnus 0173787-2
etunimi.sukunimi(at)vesanto.fi
www.vesanto.fi

