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KOUVOLAN KAUPUNKI 

RAKENNUSVALVONTA 
 

 ILMOITUS RAKENNUSTOIMENPITEESTÄ (MRL 129§) 

 
Viranomainen täyttää 
Hak. saapumis- / jättöpäivä 

 
Lupanumero Päätöspäivämäärä 

 
§ 

  
286 – 

  

 
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 

Tontilla purettavia rakennuksia 
 

Purettava kerrosala Tontin / rakennuspaikan 
 k-m2 pinta-ala m2

2 Hakija / 
rakennuspaikan 
haltija / omistaja 

Nimi Sähköpostiosoite 

Jakeluosoite 

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin virka-aikana 

3 
Rakennusvalvonta
maksun suorittaja 
(ellei hakija) 

Nimi 
 

Sähköpostiosoite 

Jakeluosoite 
 

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin virka-aikana 

4  
Rakennustoimen-
pide 

Lyhyt selostus toimenpiteistä: 
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9 Liitteet 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

 

Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta 
Ote alueen peruskartasta 
Asemakaava-alueelle rakennettaessa ote asemakaavasta tai ranta-asemakaavasta 
Kiinteistörekisterin ote 
Kartta / tonttikartta 
Suunnittelijan allekirjoituksella, nimen selvennyksellä ja yhteystiedoilla varustetut pääpiirustukset 
Selvitys naapurien kuulemisesta, lukumäärä (     ) 
           kpl valokuvia 
Valtakirja 
 
 
 
 

10 Lisätietoja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 
Tiedottaminen 

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

12 Hakijan 
tietojen 
rekisteröinti ja 
luovutus 

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

 Kiellän henkilötietolain 30 §:n nojalla luovuttamasta tietojani 
13 Päätöksen 
toimitus  

 Postitse  Noudetaan 

14 Päiväys ja 
allekirjoitus 

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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