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1 Palstan haltijan nimi Postiosoite 

 

 Puhelinnumero Sähköpostiosoite                                              ☐ Asioin sähköisesti 

 

 Palstan numero Palstan osoite 

 

2 Rakennusaikataulu 

  

 Muut palstalla olevat rakennelmat 

 ________________________________________________________________________________________ 

3 RAKENNUSLUPA 

☐ Kylkiäinen, tyyppipiirustuksen mukainen  

☐ Kylkiäinen, vanhan mallin mukainen, enimmäismitat: pituus 3.5 m, leveys 1.3 m 

☐ Kuisti, tyyppipiirustuksen mukainen 

☐ Kuisti, vanhan mallin mukainen  

☐ Kasvihuone, harjakattoinen, enimmäismitat: pinta-ala 6m2 / 9m2, harjakorkeus max.2.8m  

 
RAKENNUSLUPA 
Palstalle saa rakentaa kaksi rakennusta seuraavista:  

☐ Varasto, tyyppipiirustuksen mukaan 

☐ Varasto, tehdasvalmisteinen, enimmäismitat: pinta-ala 6 m2, harjakorkeus max. 2.5 m 

☐ Pergola, enimmäismitat: pinta-ala on 6 m2, korkeus 2.1 m  

☐ Leikkimökki, enimmäismitat: pinta-ala 4 m2, ulkokorkeus 1.8 m 

☐ Grillikatos/kesäkeittiö enimmäismitat: pinta-ala 6 m2, ulkokorkeus max. 2.5 m  

 
TOIMENPIDELUPA 

☐ Puurakenteinen terassi/patio, enimmäispinta-ala on 6 m2 

☐ Imeytyskuoppa, yli 1m3  

☐ Umpikaivo, vaatii Tampereen kaupungilta luvan 

☐ Aita, pystyrimainen/pystylautainen puuaita, enimmäiskorkeus on 80 cm  

☐ Aita, verkkoaita, enimmäiskorkeus 1.2 m 

☐ Portti, leveys vähintään 80 cm, enimmäiskorkeus 80 cm 

☐ Aurinkopaneeli 

☐ Ilmalämpöpumppu  

☐ Lautasantenni, läpimitta enintään 80 cm   

☐ Lipputanko, korkeus saa olla 2 x mökin korkeus 

 ☐ Katon korjaus, uusiminen 

☐ Räystäiden pidennys 

☐ Ikkunoiden uusiminen 

☐ Sähköliittymään liittyvä toimenpide 

☐ Muut korjaustyöt, selvitys lisätiedot sivulla 

Hakemus tehdään kirjallisesti tällä lomakkeella liitteineen. 

Rakentamisessa tulee noudattaa Tampereen kaupungin kanssa 

sovittuja ohjeita ja hyväksyttyjä tyyppipiirustuksia. Rakennuslupa on 

voimassa kaksi (2) vuotta myöntämispäivästä. 
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4 ☐Purkutyö   
 

5 NAAPUREIDEN KUULEMINEN, TIEDOTTAMINEN HANKKEESTA 

 Palstan numero 

 
Päivämäärä 

 
Allekirjoitus 

 
Palstan numero 

 
Päivämäärä 

 
Allekirjoitus 

 
Palstan numero 

 
Päivämäärä 

 
Allekirjoitus 

 

6 
 

ASEMAPIIRROS, esitä asemapiirroksessa: 
- Palstan rajat ja sisääntulo, naapurit, kaikki palstalla olemassa olevat rakenteet    
- Tulevan rakennelman sijainti, kaivon paikka, jos vesijohto vedetty sisälle mökkiin  

  ☐ Asemapiirros ☐ Muu, mikä ___________________________ 
Tyyppipiirustuksia ei tarvitse toimittaa lupahakemuksen mukana. 

Liitteenä olevien piirustusten määrä yhteensä  ______ kpl   
 

7 Tiedot rakennusluvan maksamista varten: 
Maksun saaja: Nekalan Siirtolapuutarhayhdistys ry 
Rakennusluvan käsittelymaksu  ______ €  
Maksuviite:  ________________________ (mainittava maksettaessa)    
Pankkitili: FI39 5730 2520 0228 82 

  

8 Päiväys ____________  
 
Hakijan allekirjoitus _________________________________________ 
 

9 Yhdistyksen merkintöjä pvm. käsittelijä 

 Käsitelty rakennustoimikunnassa   

 Käsitelty hallituksessa   

Palautettu hakijalle lisäselvityksiä varten   

Lupa myönnetty   

Ilmoitus päätöksestä ja lasku toimitettu hakijalle   

Rakennustoimenpide valmistunut, katselmukset 
pidetty ja työn todettu vastaavan hakemusta 
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ASEMAPIIRROS, ESITÄ ASEMAPIIRROKSESSA: 

- Palstan rajat ja sisääntulo 
- Naapurit 
- Kaikki olemassa olevat rakenteet 
- Tulevan rakennelman sijainti 
- Imeytyskaivon paikka  
- Asemapiirrosta ei tarvita, jos tehdään korjaustoimenpiteitä mökkiin 
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LISÄTIEDOT JA SELVITYKSET: 


