
KOUVOLAN KAUPUNKI 
RAKENNUSVALVONTA 

HAKEMUS (MRL 143 § 2 mom.) 

Rakennusluvan jatkaminen/voimassaoloajan 
pidentäminen  
Uudisrakennukset ja laajennukset 

 
Viranomainen täyttää 
Hak. saapumis- / jättöpäivä 

 
Jatkoluvan lupanumero Päätöspäivämäärä 

 
§ 

  
286 – 

  

 
Jatkettavan rakennusluvan nro Rakennustyö aloitettu Päätöspäivämäärä 

 
§ 

  
286 – 

 
pvm 

 
 

 

 
Hakija täyttää 

1 Rakennuspaikka   Kiinteistötunnus 

  286 ---    
 Rakennuspaikan osoite 

Tontti / Rakennuspaikka on 
 Rakentamaton 
 Osaksi rakennettu 

Käytetty rakennusoikeus / ker- 
rosala Sallittu rakennusoikeus / 

kerrosala 
k-m2  k-m2 

 2  
Hakija / 
rakennuspaikan 
haltija / omistaja 

Nimi Sähköpostiosoite 

Jakeluosoite 

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin virka-aikana 

 3 
Rakennusvalvontam
aksun suorittaja 
(ellei hakija) 

Nimi 
 

Sähköpostiosoite 

Jakeluosoite 
 

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin virka-aikana 

 4 Rakennushank-
keen tai toimenpi-
teen laatu 

Rakentamisen tai toimenpiteen kohde 
 Omakotitalo (1-2 asuntoa)  Rivitalo  Liikerakennus 
 Talousrakennus  Kerrostalo  
 Varastorakennus  Lomarakennus  
 Ajoneuvosuoja  Vähittäiskaupan suuryksikkö  Muu mikä 
 Sauna  Teollisuusrakennus 

 
  Rakennushanke 

 Rakennuksen rakentaminen    (MRL 125.1 §) 
 Laajennus                                 (MRL 125.1 §) 
 Kerrosalan lisääminen              (MRL 125.1 §) 
 Korjaus- ja muutostyö      (MRL 125.2 §) 

 

 Muu korjaus ja muutostyö (MRL 125.3 §) 
 

5 Rakennustyön 
nykyinen vaihe 

Selostus nykyisestä vaiheesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 5 Jatkoaikahakemus   
 Haen rakennusluvan jatkamista          vuodella. 

 
(Ohje: Rakennustöitä ei ole aloitettu kolmen vuoden kuluessa siitä, kun rakennuslupa myönnettiin. Jos suunniteltu rakennus ei ole 
vastoin voimassa olevia rakentamismääräyksiä, rakennuslupaa voidaan jatkaa enintään kaksi vuotta.) 
 

 6 Jatkoaikahakemus   
 Haen rakennusluvan voimassaoloajan pidentämistä          vuodella. 

 
(Ohje: Rakennustyö on aloitettu, mutta rakennus ei ehdi valmistua viiden vuoden kuluessa siitä, kun rakennuslupa myönnettiin. 
Rakennuslupaa voidaan pidentää erityisistä syistä) 
 

 7 Hakemuksen 
perustelut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selostus voimassaolon jatkamisen perusteista. 
 

8 Tiedottaminen   
 Asian vireilläolosta on hakijan toimesta tiedotettu asettamalla rakennuspaikalle tiedote (MRL 133.1 §) 

9 Hakijan tieto- 
jen rekisteröinti 

  ja luovutus 

  Rakennusrekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköi- 
sessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (Julkisuuslaki 16.3 §) 

   Kiellän henkilötietolain 30 §:n nojalla luovuttamasta tietojani. 

10 Päätöksen 
toimitus 

  
 Postitse 

  
 Noudetaan 

11 Päiväys ja alle- 
kirjoitus 

Tässä hakemuksessa ja liitteissä annetut tiedot vakuutan oikeiksi 

 Aika ja paikka 

 Hakijan tai valtuutetun allekirjoitus 
 
 
 
 
 
 
 
 Nimen selvennys 

Päivitetty 21.07.2015 
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