
HAKEMUS 
Rakennustyön aloittamisoikeus 

Lupatunnus 

Saapumispvm Päätöspvm 

1 HAKIJAN TIEDOT 
Nimi Puhelin virka-aikana 

Osoite Sähköposti 

2 TOIMENPIDEPAIKKA 
Kylä/kaupunginosa Korttelin nro/ tilan nimi Tontin nro / tilan RN:o 

Lähiosoite Postinumero ja -toimipaikka 

3 TOIMENPITEELLE MYÖNNETTY/HAETTU LUPA 
Lupatunnus Päivämäärä § 

4 LUPATYYPPI 

Rakennuslupa Toimenpidelupa Maisematyölupa Muu lupa 

5 HAKEMUS 

Allekirjoittanut hakee lupaa saada aloittaa kohdassa 6 (Toimenpide) mainittu rakennustyö tai muu toimenpide siitä huolimatta, että hankkeen 
toteuttamista koskeva lupapäätös ei ole lainvoimainen. 

6 TOIMENPIDE 

Hakemuksen mukainen toimenpide kokonaan Hakemuksen mukainen toimenpide osaksi 

Kuvaus toimenpiteestä, jonka suorittamiseen aloituslupaa haetaan 

7 PERUSTELUT 
Perustelut aloitusoikeuden hakemiselle 

8 SITOUMUS 

Mikäli edellä mainittu lupapäätös valituksen johdosta kumoutuu tai muuttuu niin, ettei hankkeen toteuttaminen ole mahdollista alkuperäisessä 
muodossa, allekirjoittanut sitoutuu saattamaan rakennuspaikan ja sen ympäristön sellaiseen kuntoon kuin se oli ennen rakentamisen tai 
toimenpiteen aloittamista taikka muuttamalla jo toteutettua toimenpidettä valituksen johdosta annetussa päätöksessä edellytetyllä tavalla. 
Allekirjoittanut sitoutuu korvaamaan kaikki haitat, vahingot ja kustannukset, jotka voivat aiheuttaa edellä mainitun lupapäätöksen 
kumoutumisesta tai muuttumisesta. 

9 VAKUUS 
Yllä olevan sitoumuksen suorittamisen vakuudeksi allekirjoittanut antaa kunnan säilytettäväksi seuraavan vakuuden: 

Takaus 
Takaussitoumuksen antanut luottolaitos, rahalaitos tai vakuutusyhtiö Takauksen määrä, euro 

Pantti 
Annetun pantin yksilöinti 

10 PAIKKA, PÄIVÄMÄÄRÄ JA ALLEKIRJOITUS
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Paikka ja päivämäärä Hakijan tai hänen valtuuttamansa asiamiehen allekirjoitus ja nimenselvennys 
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