
SIEVIN KUNTA '''' PURKAMISLUPAHAKEMUS Saapumispvm  ___________ 
  '''' PURKAMISILMOITUS 
       (MRL 127 §)  Lupanumero    ___________ 

Hakemuksen tai ilmoituksen käsittelystä 
 peritään vahvistetun taksan mukainen maksu 

 

  

VIRANHALTIJA TÄYTTÄÄ 
 

6. Mahdolliset 
    lausunto- 
    pyynnöt 
 

' pyydetty ELY-keskus  ____/____ 20 ______ 

 
' pyydetty Museovirasto       ____/____ 20 ______ 

  

'    ____/____ 20 ______ 
 

7. Tiedoksiannot 
    (MRA 67§ ja 
     MRA 69 §) 

Purkamisilmoituksesta /-hakemuksesta tiedottaminen 

 
' lähetetty kunnanhallitukselle       ____/____ 20 ______ 

 
' lähetetty ELY-keskukselle    ____/____ 20 ______ 

 
Purkamispäätöksestä tiedottaminen 

' lähetetty kunnanhallitukselle       ____/____ 20 ______ 

 
' lähetetty ELY-keskukselle    ____/____ 20 ______ 

 

Lomakkeen voi täyttää sähköisesti osoitteessa www.sievi.fi/rakennusvalvonta 

1.Hakija/ 
ilmoittaja 
 
 
 
 
 

Nimi Puhelin 

Lähiosoite Fax 

Postitoimipaikka Sähköposti 

2.Tiedot 
tontista 
 

 
 

Kylä Kortteli Tontti 

Lähiosoite Tilan nimi RN:o 

Postitoimipaikka 

3.Tiedot  
purettavista 
rakennuksista 
Selvitys purku- 
jätteistä ja niiden käsit- 
telystä on annettava  

lomakkeen kääntöpuo- 
lella tai tarvittaessa 

erillisellä liitteellä 
 

Rakennusten kunto Purkamisajankohta Rakennusten lkm 

Rakennusten käyttötarkoitus 

Purkamissyy 

' uudisrakentaminen    ' ränsistyminen     'tuhoutuminen  ' muu syy 

Lyhyt selostus purkamistoimenpiteestä ja perustelut hakemukselle 

 
 

 

4. Liitteet ' Valtakirja   ' Selvitys rakennusjätteestä ja niiden käsittelystä 
' Selvitys purettavan rak. omistuksesta ' Selvitys purettavista rakennusmateriaalista ja  

' Asemapiirros      niiden hyväksikäytöstä 
' Vastaava työnjohtaja  ' Valokuva rakennuksista 

' Selvitys naapureille tiedottamisesta ' Väestörekisterin tilastolomake RK9 1 kpl/rakennus 
       (ilmoitus rakennuksen poistumasta) 

 

5. Hakijan 
    allekirjoitus 

Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä 
 

 

 



 
HAKIJA TÄYTTÄÄ 
 

7. Purkujätteet ja  
niiden käsittely 
 
 
 

 

Materiaali 

maa-aines 

' 
 

betoni 
' 

tiili 

' 
     kyllästä- 
' mätön  
     puu 

metalli 
' 

sekajäte 

' 
muu 

' 

 
Määrä tn. 

       

Käsittely/sijoituspaikka 

 
 

 
 

 

 
 

 

8. Terveydelle/ 
ympäristölle  
vaarallinen jäte 
(ongelmajäte) 

 

Materiaali 

asbesti 

' 
kreosiitti 

' 
PCB 

' 
muu, mikä 

 

Määrä tn 

    

Käsittely/sijoituspaikka 

 

 
 

 
 

 

9. Uudelleen 
käytettävissä 

 
 

 
 

 

 
 

 
MRL 118 § 
Rakentamisessa, rakennuksen korjaus- ja muutostyössä ja muita toimenpiteitä suoritettaessa samoin kuin 

rakennuksen tai sen osan purkamisessa on huolehdittava siitä, ettei historiallisesti tai 
rakennustaiteellisesti arvokkaita rakennuksia tai kaupunkikuvaa turmella. 
 
MRL 127§ Rakennuksen purkamislupa 
Rakennusta tai sen osaa ei saa ilman lupaa purkaa asemakaava-alueella tai alueella,  

jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi. 
Lupa on myös tarpeen, jos yleiskaavassa niin määrätään. 

Lupaa ei tarvita, jos voimassa oleva rakennuslupa, tämän lain mukainen katusuunnitelma,  
maantielain mukainen hyväksytty tiesuunnitelma tai ratalain mukainen hyväksytty ratasuunnitelma 

edellyttävät rakennuksen purkamista. Lupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen ja muun siihen 
verrattavan vähäisen rakennuksen purkamiseen, ellei rakennusta ole pidettävä historiallisesti merkittävänä 
tai rakennustaiteellisesti arvokkaana tai tällaisen kokonaisuuden osana.  

Rakennuksen tai sen osan purkamisesta on, jollei purkamiseen tarvita lupaa, kirjallisesti ilmoitettava kunnan 
rakennusvalvontaviranomaiselle 30 päivää ennen purkamistyöhön ryhtymistä (purkamisilmoitus). 
Rakennusvalvontaviranomainen voi mainitun ajan kuluessa perustellusta syystä vaatia luvan hakemista. 
 

MRL 139 § Purkamisluvan edellytykset 
Purkamisluvan myöntämisen edellytyksenä on, ettei purkaminen merkitse rakennettuun ympäristöön 
sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista. 

Lupahakemuksessa tulee selvittää purkamistyön järjestäminen ja edellytykset huolehtia syntyvän 
rakennusjätteen käsittelystä sekä käyttökelpoisten rakennusosien hyväksi käyttämisestä 

 

MRL 154 § Rakennuksen purkamisen järjestäminen 
Rakennuksen tai sen osan purkaminen tulee järjestää niin, että luodaan edellytykset käyttökelpoisten 

rakennusosien hyväksikäyttämiselle ja huolehditaan syntyvän rakennusjätteen käsittelystä. 


