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Ylimmän sarakkeen täyttää hakemuksen vastaanottava viranomainen. Muut
tiedot antaa hakija kunkin viiteotsikon alapuolella olevassa tilassa seuraavasti.
Rakennuspaikka
Kaupunginosa

Asemakaavatontilla kaupunginosan numero (roomalainen) tai nimi ja muualla
rakennuspaikalla kylän nimi.

Kortteli, tontti tai tilan RN:o
Asemakaavatontilla korttelinumero-tonttinumero ja muualla tilan
rekisterinumero.
Osoite

Ilmoitetaan rakennuspaikan postiosoite postinumeroineen.

Hakija
Nimet kaikista rakennuspaikkaa omistavista tai hallitsevista (henkilöt, yritys tai
yhteisö). Perikunta merkitään ”..n jakamaton kuolinpesä”. Haettaessa lupaa perustettavan yhtiön lukuun, merkitään yritys tai yhteisö/per.yhtiö. Yhtiön ”työnimi”
merkitään sulkeisiin (), milloin se on tiedossa. Puhelinnumeroksi ilmoitetaan
numero, josta asianosainen on tavoitettavissa virastoaikana.
Maksaja
Rakennusvalvontamaksun maksaja ilmoitetaan tässä kohdassa. Yrityksen tai
yhteisön nimi kirjoitetaan siten kuin se on rekisteriin merkitty. Kaupungin laskutusjärjestelmä edellyttää aina H- tai Y- tunnuksen ilmoittamista.
Rakennushanke tai toimenpide
Lyhyt selostus toimenpiteen luonteesta ja laajuudesta.
Suunnittelijat
Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan rakennus- ja erityissuunnitelmien
laatijalla tulee olla suunnittelutehtävän laadun ja vaativuuden edellyttämä riittävä koulutus ja kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävissä. Suunnittelijoiden
nimi ja koulutustaso on merkittävä aina.
Pääsuunnittelija
MRA 48 § 4 mom tarkoittama pääsuunnittelija on se henkilö, joka vastaa suunnittelun laadusta ja kokonaisuudesta. Pääsuunnittelija on perinteisesti arkkitehtisuunnittelija, mutta voi olla joku muukin suunnittelijoista tai muukin henkilö, joka ottaa asetuksen tarkoittaman vastuun suunnittelun koordinoinnista. Pääsuunnittelijan tulee allekirjoituksellaan vakuuttaa suostuneensa tehtävään ja
yhdessä luvan hakijan kanssa sitouttaneensa em. suunnittelijat hankkeeseen.
Tiedottaminen
MRA 65 § 4 mom:ssa edellytetään, että rakennushankkeeseen ryhtyvä huolehtii asian vireille tulosta tiedottamisesta rakennuspaikalla. Määräys koskee toimenpiteitä, jotka edellyttävät rakennuslupaa (pääsääntöisesti uudisrakentaminen ja siihen rinnastettavat toimenpiteet). Tiedottaminen tapahtuu esimerkiksi
työmaataululla tai –kyltillä, joista saa tarkempia ohjeita rakennusvalvontayksiköstä. Tämän lisäksi hakijan tulee liittää hakemukseensa selvitys siitä, että
naapurit ovat tietoisia hankkeesta (MRA 65 § 3 mom).
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Allekirjoitus
Hakemus on päivättävä ja allekirjoitettava. Hakija(t) tai valtuutettu asiamies
voivat allekirjoittaa hakemuksen.
Takasivun merkinnät
Halutessaan hakija voi kieltää tietojen luovuttamisen suoramarkkinointia varten
merkitsemällä rastin ao. ruutuun.

