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Purkulu
uvan ja
a purkuilmoituksen ha
akuohje
e
Rakennukksen tai sen
n osan purrkamiseen tarvitaan purkamislu
p
upa. Lupaa ei tarvita
talousrake
ennuksen ja
j muun siihen verratttavan väh
häisen rake
ennuksen ppurkamisee
en, ellei
rakennustta ole pidetttävä histo
oriallisesti m
merkittävänä tai rake
ennustaiteeellisesti arv
vokkaana
tai tällaise
en kokonaisuuden osana. Raken
nnuksen ta
ai sen osan
n purkamissesta on, jo
ollei
purkamise
een tarvita lupaa, teh
htävä kirjalllinen purk
kamisilmoitus.
Rakennussta tai sen osaa ei saa
a ilman lup
paa purkaa
a asemakaa
ava-alueellla tai aluee
ella, jolla
on voimasssa MRL 53
3 §:ssä tarrkoitettu raakennuskie
elto asemak
kaavan laaatimiseksi. Lupa on
myös tarp
peen, jos yleiskaavas
y
sa niin mä ärätään. Purkamisluv
P
van edellyttyksenä on
n, ettei
purkamine
en merkitsse rakennetttuun ymp
päristöön siisältyvien perinne-,
p
kkauneus- ta
ai muiden
arvojen hä
ävittämistä
ä eikä haitttaa kaavoittuksen tote
eutumista. (MRL 1277 § ja 139 §)
§
Rakennu
uksen purrkaminen
Tarvittava
at asiakirjatt ja liitteet








Lupahakem
muslomake
e (luvan haakijana voi olla ainoastaan kiintteistön omistaja tai
hänen valltuuttaman
nsa henkilö
ö)
Asemapiirrros, jolla esitetään pu
urettavat rakennukse
r
et
Virallinen karttaote
k
Valokuvia rakennukssesta
RK 9-loma
ake yhtenä kappaleen
na
Selvitys pu
urkujätteen
n käsittelysstä yhtenä
ä kappaleena
Tietyissä tapauksissa
t
a purkamisssuunnitelm
ma (RakJ 2.5
2 §), sekää naapurien
ku
uuleminen

Purkamisp
paikalla on ilmoitettav
va purkam
mishakemuk
ksen vireilläolosta ja purkamistyölle tulee
hyväksyttä
ää omakottitalon suuremmissa hankkeissa
a vastaava työnjohtajja.
Uudisrake
ennusluvan
n yhteydesssä ratkaistaaan rakenn
nuspaikalla
a olevien raakennusten
purkamine
en.
Purkamis
silmoitus
s
Lupaa ei ttarvita talo
ousrakennu
uksen tai m
muun siihen
n verrattav
van vähäiseen rakennu
uksen
purkamise
een.
Purkamisa
aikomuksessta on kuittenkin kirjaallisesti ilmoitettava rakennusva
r
alvontaviranomaiiselle 30 pä
äivää enne
en purkamiistyöhön ry
yhtymistä (purkamisi
(
lmoitus).
Rakennussvalvontaviranomaine
en voi main
nitun ajan kuluessa perustellust
p
ta syystä vaatia
v
luvan hakkemista. (M
MRL 127 §)
Tarvittava
at asiakirjatt ja liitteet
 Kirrjallinen va
apaamuoto
oinen ilmoittus tai kun
nnan www--sivuilla oleeva lomake
e
 Po
ohjakartta, jolla esitettään puretttava raken
nnus.
 Va
alokuvia rakennuksessta
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