
PURKAMISLUPAHAKEMUS/ PURKAMISILMOITUS
Purkamislupahakemus (MRL 127 § 3 mom.)
Purkamisilmoitus (MRA 127 § 1 mom.)

Luvan myöntämispvm. Saapumispvm. Lupatunnus

Rakennus- 
paikka

K:osa/kylä Kortteli ja Tontti/Rakennuspaikka Tontti/Määräala tilasta ja RN:o

Tontin tai rakennuspaikan osoite Tontti/ rakennuspaikka
Oma Vuokra

Hakija Nimi Sähköposti
(kiinteistön
omistaja) Postiosoite Sotu/ Y-tunnus

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin virka-aikana

Tiedot tontista/ Tontin/ rakennuspaikan pinta-ala m2 Rakennuksen pohja-ala m2 Pääasiallinen käyttötarkoitus

rakennus-
paikasta ja Rakentamisvuosi Kerrosten määrä Rakennuksen kerrosala m2 Tilavuus m3 Huoneistoala m2 ja tyyppi

purettavasta
rakennuksesta Rakennus on liitetty

Vesijohtoverkkoon Viemäriverkkoon Kaukolämpöverkkoon Sähköverkkoon

Muu, mikä?

Kaavallinen tilanne: Yleiskaava-alue, jolla edellytetään

Asemakaava-alue Purkamislupaa

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

Toimenpide Rakennuksen purkamista edellyttää (MRL 127 § 2 mom.)

Voimassa oleva rakennuslupa Katusuunnitelma Hyväksytty tiesuunnitelma

Lyhyt selostus purkamistoimenpiteistä ja perustelut hakemukselle:

Selostus purkamistoimenpiteistä ja perustelut hakemukselle on esitetty erillisessä liitteessä

Liitteet ja Asemapiirros tai karttaote Selvitys naapurien kuulemisesta

lisäselvitykset Ote asemakaavasta Museon lausunto

Ote yleiskaavasta Jäljennös MRL 127 1 2 mom. mukaisesta 

Selvitys MRL 53 §:n mukaisesta rakennuskiellosta luvasta tai suunnitelmasta

Selvitys purettavan rakennuksen omistuksesta Selvitys syntyvän rakennusjätteen käsittelystä 

Selvitys purkamistyön järjestämisestä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi 
käyttämisestä

Hakijan Paikka Päiväys
allekirjoitus

Hakijan allekirjoitus

Nimen selvennys

Kaupunkiympäristötoimiala Käyntiosoite Postiosoite Puh. +358 2 2624700
Rakennusvalvonta Puolalankatu 5 PL 355

20100 Turku 20101 Turku rakennusvalvonta@turku.fi
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