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HAKEMUS

Toimenpideilmoitus 

MRL 129 §, MRA 61-62 § 

Inarin kunta        
Tekninen osasto 
Piiskuntie 2 
99800 IVALO  

Hakija(t) 
Nimi Sähköpostiosoite 

Osoite Puhelin 

Nimi Sähköpostiosoite 

Osoite Puhelin 

Rakennuspaikka 
Rakennuspaikan osoite 

Kiinteistötunnus Tilan nimi 

Rakennuspaikan pinta-ala 
    Koko tila       Määräala 

Kaava-alue Korttelinnumero Tontinnumero 

Rakennushanke 
tai toimenpide 
ja rakennuksen 
koko m² 

Pakolliset liitteet 1. Rakennuspaikan hallinta-asiakirjat

       Kopio kauppakirjasta karttoineen. 

       Lainhuutotodistus (alle 3 kk vanha). 

       Maanvuokrasopimus karttoineen. 

       Muu, mikä? 

       Haluan, että kunta hankkii puolestani lainhuutotodistuksen maksua vastaan, 18€. 

5. Asemapiirros, sijaintikartta ja rakennuspiirustukset

Lupatunnus 

Saapumispäivä 
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Maksun suorittaja 
(ellei hakija) 

Nimi ja laskutusosoite 

Allekirjoitus 
Päivämäärä              Hakijan tai asiamiehen allekirjoitus ja   

       nimenselvennys 

Hakemuksen 
toimittaminen         Hakemus toimitetaan osoitteeseen: 

Inarin kunta / tekninen osasto 
       Piiskuntie 2 
       99800 IVALO
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TOIMENPIDEILMOITUKSEN LAATIJALLE 

Toimenpideilmoituksen allekirjoittavat kaikki ne henkilöt, jotka on mainittu omistajiksi lainhuudossa, 
kauppakirjassa tai vuokrasopimuksessa. Hakemuksen voi allekirjoittaa valtakirjalla myös toinen henkilö. 

HAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT ASIAKIRJAT: 

1. Vuokrasopimus, kauppakirja tms. todistus rakennuspaikan hallintaoikeudesta, mikäli hakijalla ei ole
voimassa olevaa lainhuutoa kiinteistöstä

2. Asemapiirros 1:500 tai 1:1 000, sekä lähestymiskartta mikäli rakennuspaikka on osa suurempaa
palstaa 1:5 000 tai 1:10 000

3. Pääpiirustukset: pohja, julkisivut, leikkaus ja hormi 1:100 tai 1:50

ASEMAPIIRROKSESSA 1:500 tai 1:1000 ESITETÄÄN: 

- rakennuksen sijainti, äärimitat ja etäisyydet rajoista tai rakennuksista sekä tontilla jo olevat tai
purettavat rakennukset sekä rakennelmat

- rakennuspaikan rajat ja tarvittaessa niiden pituudet sekä naapurikiinteistöjen tunnukset ja tarvittaessa
nimet

PÄÄPIIRUSTUKSISSA 1:50 tai 1:100 ESITETÄÄN: 

- pohjapiirros, johon on merkittävä rakennuksen ulkomitat, huoneiden käyttötarkoitus

- julkisivupiirrokset, pintamateriaalit ja värit

- leikkauspiirros, josta ilmenee lattian, räystään ja harjan korkeus maanpinnan suhteen sekä
huonekorkeudet

- hormileikkauspiirros, liittyvät rakenteet

Lisätietoja
Lupasihteeri, puh. 0400- 984 670 
Tarkastusinsinööri, puh. 040-861 9863 
Rakennustarkastaja, puh. 040-770 5173  
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