
                   
                                                

                                                                 
 
 

     
    

      
 
    
 

  

 
  

           
                          

    

 
  

     
    
     
    
    

                                                                                         

                                                                            

                                              

     
 

      
      

 
  

    
    

      
 

  
     

 
                                                                                          

                                                                      

 
  

    
    
     

                                                                                       

                                                                               

 
  

                                     

 
  

     
  

                                  

 

RAKENNUSLUVAN
   JATKOAIKAHAKEMUS (MRL 143 §) 

Saapumispvm. Lupanumero 

1 Rakennus-
paikka 

Kaupunginosa / Kylä Kortteli ja tontti / Rakennuspaikka     Tila / Määräala tilasta RN:o 

Tontin tai rakennuksen osoite 

2 Hakija
(rakennus
paikan 

Nimi  Sotu / Y-tunnus 

omistaja tai 
haltija) 

Jakeluosoite  Sähköpostiosoite 

Postinumero    Postitoimipaikka   Puhelin virka-aikana 

☐ Kiellän henkilötietolain 30 §:n nojalla luovuttamasta tietojani 

3 Liitteet ☐  Selvitys rakennuspaikan hallinto- ja omistusoikeudesta (mikäli omistaja muuttunut) 
☐  Hallituksen päätös liitteenä (mikäli hakijana on asunto-osakeyhtiö) 

4 Jatkoaika Jatkoaikaa haetaan: 

☐ työn aloittamiseen (Enimmäis-jatkoaika 2 vuotta) 
☐ rakennustöiden loppuunsaattamiselle (Enimmäis-jatkoaika 3 vuotta) 
Perustelut: 

☐ Vastaava työnjohtaja sekä hankkeen pääsuunnittelija ovat tietoisia jatkoaikahakemuksesta 

5 Suunnitte- Pääsuunnittelija 
lijat Nimi Sotu / Y-tunnus 

Sähköpostiosoite  Puhelin virka-aikana 

6 Rakennus- Nimi Sotu / Y-tunnus    Puhelin virka-aikana 
 valvonta-
maksun 
suorittaja Jakeluosoite   Postinumero Postitoimipaikka 

7 Päätöksen 
toimitus ☐ Noudetaan ☐ Postitetaan 

8 Allekirjoi-
tus 

Paikka ja aika 

Hakijan, hakijoiden tai valtuutetun henkilön allekirjoitus ja nimenselvennös ☐ Valtakirjalla 

Kaupunkiympäristötoimiala Käyntiosoite Postiosoite Puh. +358 2 2624 700 
Rakennusvalvonta Puolalankatu 5, 2. krs PL 355 

20100 Turku 20101 Turku rakennusvalvonta@turku.fi 
www.turku.fi 



                   
                                                

                                                                 
 
 

     
    

      
 
    
 

 

 
        

       
    
      

 
    

  
  

 
   

 
 

 

RAKENNUSLUVAN
   JATKOAIKAHAKEMUS (MRL 143 §) 

MRL § 143 LUVAN VOIMASSAOLO JA JATKAMINEN 

Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa on rauennut. Muuta 
toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kulu-
essa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän lainvoimaiseksi tulosta. Purkamisluvan voimassaoloaikaa laskettaessa ei 
oteta huomioon sitä aikaa, jolloin alueella on rakennussuojelulain 9 §:n mukainen toimenpidekielto. (30.12.2008/1129) 

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn aloittamista varten 
enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen ovat edelleen 
voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. 

Maisematyölupa puiden kaatamiseksi voidaan 1 momentin estämättä myöntää suunnitelmallista metsänkäsittelyä varten 
enintään kymmeneksi vuodeksi. (11.6.2004/476) 

Kaupunkiympäristötoimiala 
Rakennusvalvonta 

Käyntiosoite 
Puolalankatu 5, 2. krs 

Postiosoite 
PL 355 

Puh. +358 2 2624 700 

20100 Turku 20101 Turku rakennusvalvonta@turku.fi 
www.turku.fi 
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