JOENSUUN KAUPUNKI

Tunnus

Rakennusvalvonta

Pvm

Saapunut

TOIMENPIDEILMOITUS

Pvm

PURKAMISILMOITUS

1. PAIKKA

Käsittely

Kaupunginosa / kylä

Kortteli / tilan nimi

Tontti / tilan Rnro

Lähiosoite

Postinumero

2. KIINTEISTÖN Nimi
OMISTAJA
TAI HALTIJA

Puh. työaikana

Lähiosoite

Postinumero

3. ILMOITTAJA Nimi

Postitoimipaikka

Puh. työaikana

Lähiosoite

4. LASKUTUS-

Postitoimipaikka

Postinumero

Nimi

Postitoimipaikka

Puh. työaikana

OSOITE
Lähiosoite

5. TOIMENPIDE

Postinumero

Postitoimipaikka

rakennelma

yleisörakennelma

liikuteltava laite

vesirajalaite
aitaaminen

säilytys- tai varastointialue
kaupunkikuvajärjestely

julkisivutoimenpide
mainostoimenpide
purkaminen (lisäksi täytä kohta 8)

erillislaite

Selostus toimenpiteestä:

Katoksen, esiintymislavan tms pinta-ala

m2

kuun
paikka

päivänä

20

aika

hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus

nimen selvennys

Osoite

Puhelin

Fax

Muuntamontie 5

013-267 7111

013-267 3525

80100 JOENSUU

www.joensuu.fi/rakennusvalvonta

6. LIITTEET

Ilmoitukseen on liitetty seuraavat asiakirjat:
selvitys rakennuspaikan hallintaoikeudesta
piirustuksia

kpl

karttoja

kpl

valokuvia

kpl

Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9

kpl

muita selvityksiä:

valtakirja
selvitys naapureille tiedottamisesta

7. LISÄTIEDOT Lisätietoja antaa alla mainittu asiamies. Hänellä on oikeus täydentää ja korjata tietoja
Nimi ja ammatti

Puh. työaikana

Lähiosoite

8. LISÄSELVITYS PURKAMISILMOITUKSEEN

kerrostalot
rivitalot
omakotitalot
talousrakennukset

Postinumero

kpl
kpl
kpl
kpl

Postitoimipaikka

teollisuusrakennukset
liikerakennukset
julkinen rakennus
muu: mikä

Purkamisen syy:
uudisrakennus
tuhoutunut

ränsistymisen vuoksi hylätty
purettu muusta syystä

Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9 täytetään erikseen jokaisesta rakennuksesta
Purkamistyön suorittaja, jos tiedossa:
puh. työaikana:

Purkamistyö aloitetaan:

RATKAISU

Edellytetään

Ei edellytetä

toimenpideluvan / purkamisluvan hakemista

___ / ___ 20____
rakennustarkastaja
Tiedotetaan
Ei tiedoteta
purkamisaikomuksesta kaupunginhallitukselle ja Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle

___/___ 20____
rakennustarkastaja

kpl
kpl
kpl
kpl

Toimenpideilmoitus
Rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää toimenpideluvan hakemista,
jos se yleisen edun tai naapurien oikeusturvan kannalta on tarpeen.
Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen
14 päivän kuluessa ilmoituksen saapumisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun
hankkeeseen (MRL 129 §).
Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa
(MRL 143 §).

Purkamisilmoitus
Jollei purkamiseen tarvitse purkamislupaa, on rakennuksen tai sen osan purkamisesta kirjallisesti ilmoitettava rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä.
Saman ajan kuluessa rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta
syystä vaatia luvan hakemista. (MRL 126 §).
Rakennuksen tai sen osan purkaminen tulee järjestää niin, että luodaan edellytykset
käyttökelpoisten rakennusosien hyväksikäyttämiselle ja huolehditaan syntyvän rakennusjätteen käsittelystä. (MRL 194 §).

