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Tulosta

PURKAMISILMOITUS
TALOUSRAKENNUS

Tyhjennä lomake

Diaari
Saapui

EI ASEMAKAAVAA
*MUISSA TAPAUKSISSA HAETTAVA
PURKAMISLUPA

Maankäyttö- ja rakennuslain 127 §:n tarkoittama ilmoitus rakennuksen tai sen osan purkamisesta jätetään
rakennusvalvontaan 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.
Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan (30 päivää) kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista.
RAKENNUSPAIKKA

Kaup.osa/Kylä

Kortteli/Tila

Tontti/RN:o

Osoite
purettavaksi haettava määrä (kpl)

RAKENNUKSEN/STEN
KÄYTTÖTARKOITUS
PURKAMISTYöN AIKA

Nimi

hetu(t) tai y-tunnus

Osoite

puh. virka-aikana

Nimi

hetu tai y-tunnus

Osoite

puh. virka-aikana

PURKAMISTYÖN
SUORITTAJA

Nimi

puh. virka-aikana

VASTUUNALAINEN
TYÖNJOHTAJA
(anottava erikseen
hyväksyttäväksi)
RAKENNUS ON
LIITETTY:

Nimi

RAKENNUSPAIKAN
HALTIJA(T)

VELOITUSOSOITE

Osoite
puh. virka-aikana

Osoite
sähköverkkoon
vesijohtoverkkoon

puhelinverkkoon
kaukolämpöverkkoon

viemäriverkkoon

PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS:
(kaikki kiinteistön haltijat)
___________________________ _____ / _____ 201___ __________________________________________________________________
VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ:
Toimenpiteelle on haettava
purkamislupa
____/____201____
Kopiot lähetetty tiedoksi:
Ympäristönsuojelutoimisto
____/____201____
Pohjois-Savon ELY-keskus
____/____201____
Kaupunginhallitus
____/____201____
Kaavoittajalle lausunnolle
____/____201____

OHJEITA PURKAJALLE:
Purkamisilmoitus tehtävä talousrakennuksesta ja rakennuksesta, joka on asemakaavoittamattomalla
alueella. Muille kohteille on haettava purkamislupa.
Purkamisesta on tehtävä erilliset ilmoitukset em. verkostoista vastaaville laitoksille.
Kun rakennus on purettu, on siitä ilmoitettava välittömästi verotoimiston kiinteistöverojen
palvelunumeroon 020 697 020 rakennuksen kiinteistöveron muuttamista varten sekä
rakennusvalvontaan (rakennusvalvonta@kuopio.fi) rakennuksen rekisteristä poistamista varten.
Purkamistyöllä ei saa aiheuttaa tarpeettomasti ympäristölle terveyteen eikä turvallisuuteen
kohdistuvaa haittaa. Työn päätyttyä alue on siistittävä. Purkujätteet on lajiteltava, käyttökelpoiset osat
hyväksikäytettävä ja muu jäte kuljetettava viralliseen jätekeskukseen (MRL 154 §).
Mikäli syntyvän rakennusjätteen määrä ei ole vähäinen, on sen määrästä ja laadusta sekä sen
hyödyntämisestä ja muusta käsittelystä on tehtävä (MRA 55 §) selvitys ilmoituksen liitteeksi.
Tarkempia tietoja ympäristönsuojelutoimistosta, puh.182 127.
ILMOITUKSEN LIITTEET
1) Hallintaselvitys
2) Asemapiirustukset (2 kpl, joihin on merkitty punaisella purettavat rakennukset)
3) Valokuvat purettavasta rakennuksesta
4) Selvitys purkujätteistä (tarvittaessa)
5) Ympäristökartta, josta käy ilmi alueen ja rakennuksen sijainti
päivitetty 23.11.2016/km

