
 

Ilmoitus toimenpiteestä  
(MRL:n mukainen toimenpideilmoitus) 

 

Viranomaisen arkistointimerkintöjä 

 

 

1. Rakennuspaikka 

 

Kaupunginosa/Kylä 

      

Korttelin nro / tilan rek.nro 

      

Tontin nro / tilannimi 

      

Tontin ja rakennuspaikan osoite 

      

Tontin / rak.paikan pinta-ala m² 

      

2. Ilmoittaja Nimi 

      

Osoite 

      

Kotipaikka 

Postinumero 

      

Postitoimipaikka 

      

Puhelin 

      

3. Toimenpide Kuvaus toimenpiteestä 

      

4. Liitteet  1. Selvitys rakennuspaikan omistus- tai hallintaoikeudesta 

 2. Karttaote 

 3. Erillinen suunnitelma 

 4. Naapurin kuuleminen 

 5. Valtakirja 

 6. Asemapiirustus  

 

 

5. Ilmoittajan 
allekirjoitus 

Päivämäärä 

 

      

Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus 

 

      

 

6. Viranomainen  Toimenpiteeseen voidaan ryhtyä  Ilmoituksen johdosta on tarpeen hakea: 

  toimenpidelupa 

 rakennuslupa 

Päivämäärä 

      

§ 

      

Allekirjoitus 

 

 

 

      

 

  



 
 

 

TÄYTTÖOHJEITA 
 

 

1 Toimenpide 

Kunnan rakennusjärjestyksessä määrätään, mitkä toimenpiteet ovat luvanvaraisia ja mitkä ovat ilmoituksenvaraisia. Nämä 
määräykset voivat vaihdella kunnan osa-alueilla. Seuraavassa on luettelo toimenpiteistä, joista määrätään 
rakennusjärjestyksessä. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen antaa lisätietoja asiassa. 

 

Toimenpiteet, jotka ovat ilmoituksenvaraisia. 

Sellaisen rakennelman tai laitoksen sijoittaminen, jolla on merkittävää vaikutusta ympäröivän alueen maankäyttöön, kuten 

 suurehko varasto 

 muusta alueesta erotetun urheilu- tai kokoontumisalueen sijoittaminen 

 muu vastaavalla tavalla ympäristöön vaikuttava laitos. 

 

Sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttäminen, joka merkittävästi vaikuttaa ympäristökuvaan, kuten 

 masto 

 piippu 

 säiliö 

 julkisluontoinen muistomerkki 

 autokatos ja muu vastaava rakennelma. 

 

Ulkovärityksen muuttaminen. 

Kiinteän aidan rakentaminen. 

Suurehkon laiturin rakentaminen. 

 

Myynti-, tiedotus- tai mainoslaitteen sijoittaminen, jollei laite ole vähäinen tai sitä sijoiteta rakennusluvassa hyväksytyllä tavalla 
taikka ratkaisu ole muutoin rakennuslautakunnan hyväksymä. 

 

Muut toimenpiteet 

Talousrakennuksen rakentaminen, siten kuin kunnan rakennusjärjestyksessä on määrätty. 

 

2 Liitteet 
Karttaote, joka osoittaa toimenpiteen sijainnin; esim. asemapiirustus, ote peruskartasta, asema-, rakennus- tai rantakaava tai 
tonttikartta. 

Mikäli toimenpiteen kuvaaminen vaatii erillisen suunnitelman, tulee se liittää ilmoitukseen. Toimenpiteen laadusta riippuen 
ilmoitusta voidaan havainnollistaa sanallisesti, kuvallisesti tai karttapiirroksin niin, että rakennusvalvontaviranomainen voi 
harkita toimenpiteen vaikutukset maankäyttöön, ympäristökuvaan ja naapurin asemaan. 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Ilmoitus raukeaa, ellei toimenpidettä ole saatettu loppuun kolmen vuoden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta. 

 

Ilmoitusmenettelyssä ei ole muutoksenhakuoikeutta.  

Mikäli viranomainen katsoo, että toimenpide vaatii luvan, muutosta voidaan hakea vasta lupahakemuksesta tehtävään 
päätökseen. 
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