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LUVAN VOIMASSAOLON JATKAMINEN (MRL 143 §) 
 

Lupatyyppi: ________________________________________ Lupatunnus: ______.______.______ 
 
Rakennuspaikan tiedot: 
 
______.______.______.______ ____________________ ________________________ 
Kiinteistötunnus  Kiinteistön nimi Rakennuksen käyttötarkoitus
  
_________________________________________________________________ 
Kiinteistön osoite 
  
 

Rakennushanke: ☐ Uudisrakennus ☐ Laajennus ☐ Peruskorjaus 

                              ☐ Muu muutostyö _____________________________________________________ 

 

Rakennustyön tilanne kohteella _____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
Jatkoaika: 

☐ Jatkoaikaa haetaan työn aloittamiselle _____ vuotta (1-2) 

☐ Jatkoaikaa haetaan työn loppuun saattamiseksi _____ vuotta (1-3) 

 

Perustelut voimassaolon jatkamiselle _________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Kiinteistön omistajan / Luvan hakijan tiedot: 
 
_________________________ _________________________ ___________________ 
Nimi   Sähköpostiosoite  Puhelinnumero 
___________________________________________________________________________________ 
Postiosoite 
 

☐ Liitteenä valtakirja kiinteistön muilta omistajilta/hakijoilta 

 
Vastaavan työnjohtajan tiedot (vastaava työnjohtaja täyttää): 
 
_________________________ _________________________ ___________________ 
Nimi   Sähköpostiosoite  Puhelinnumero 
___________________________________________________________________________________ 
Postiosoite 
 

☐ Suostumus jatkoajan hakemiselle _________________________ 

allekirjoitus 
 

 
Haen jatkoaikaa edellä esitetysti (hakija täyttää): 
 
____.____. 20____  _________________________ _________________________ 
  Allekirjoitus   Nimen selvennys 
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EHDOT 

Jollei uudisrakennuksen rakentamista ole aloitettu kolmessa vuodessa siitä, kun rakennuslupa 
myönnettiin, on lupa rauennut. Milloin suunniteltu rakennus ei ole vastoin voimassa olevia 
rakentamismääräyksiä, voidaan lupaa jatkaa enintään kahdeksi vuodeksi. 
 
Rakentaminen katsotaan aloitetuksi mm, jos katselmuksessa (pöytäkirja) on todettu: 
- perustuksen kaivutyöt tai louhiminen on suoritettu 
- perustuksen paalutus- tai muu vahvistustyö on suoritettu 
- perustuksen valutyö tai muu perustustyö on aloitettu 
- uudisrakentamiseksi katsottavista muutostöistä mikä tahansa on suoritettu. 
 
Jollei uudisrakennusta ole loppuunsaatettu viidessä vuodessa siitä, kun rakennuslupa myönnettiin, 
on lupa rauennut, mikäli sen voimassaoloaikaa ei erityisistä syistä pidennetä. Jollei uudisrakennusta ole 
loppuunsaatettu viidessä vuodessa siitä, kun rakennuslupa myönnettiin, on lupa rauennut, mikäli sen 
voimassaoloaikaa ei erityisistä syistä pidennetä. 
 
Jos luvan tarkoittama toimenpide on suoritettava loppuun kolmen vuoden kuluessa luvan myöntämisestä 
(toimenpidelupa) ja hanke on aloittamatta tai kesken, on sille haettava uusi lupa. 
 
 
143 § Luvan voimassaolo ja jatkaminen (MRL) 
Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, lupa 
on rauennut. Muuta toimenpidettä koskeva lupa tai viranomaishyväksyntä on rauennut, jollei 
toimenpidettä ole suoritettu kolmen vuoden kuluessa. Määräajat alkavat luvan tai hyväksynnän 
lainvoimaiseksi tulosta. Purkamisluvan voimassaoloaikaa laskettaessa ei oteta huomioon sitä aikaa, 
jolloin alueella on rakennussuojelulain 9 §:n mukainen toimenpidekielto. (30.12.2008/1129) 
 
Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi pidentää luvan tai hyväksynnän voimassaoloa työn 
aloittamista varten enintään kahdella vuodella, jos oikeudelliset edellytykset rakentamiseen tai muuhun 
toimenpiteeseen ovat edelleen voimassa. Työn loppuunsaattamista varten määräaikoja voidaan 
pidentää enintään kolmella vuodella kerrallaan. 
 
Maisematyölupa puiden kaatamiseksi voidaan 1 momentin estämättä myöntää suunnitelmallista 
metsänkäsittelyä varten enintään kymmeneksi vuodeksi. (11.6.2004/476) 
 
RakennussuojeluL 60/1985 on kumottu L:lla 498/2010, ks. L rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010 
6 §. 


