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RAKENNUSHANKEILMOITUS
Tiedot kohtiin 1-3 saatte viranomaiselta
1 Rakennusluvan tunnus
kunta

lupanumero

myöntämisvuosi kk

järj.nro

Ilmoituspäivä
pp
kk

Täyttöohjeet seuraavalla sivulla
2 Rakennuksen koordinaatit
v

p

Sij. epäv.
i

3 Rakennuksen tunnus

Karttalehti

Äänestysalue

Kiinteistötunn.

Rakennusnro

Luvan hakija täyttää kohdat 4-32
4 Rakennuksen sijaintikunta

Kylä/kaupunginosa

5 Tilan RN:o/kortteli ja tontti

6 Tilan nimi
1 koko tila

2 määräala

7 Rakennuksen lähiosoite

8 Postinumero

Rakennuksen toinen lähiosoite

Postitoimipaikka

9 Kaavallinen valmiusaste
asemarakennusrantayleis1 kaava
2 kaava
3 kaava
4 kaava
12 Rakennuksen omistajan nimi (Sukunimi, etunimet tai yrityksen nimi)

10 Poikkeamislupa
ei
5 kaavaa

11 Rakennuspaikan/tontin hallintaperuste

1 rakennuskielto

2 muu syy
1 oma
2 vuokrattu
13 Rakennuksen omistajan(-jien) henkilötunnus/Y-tunnus

14 Lähiosoite

15 Postinumero

Postitoimipaikka

16 Omistajalaji
yksityinen maa1 talousyrittäjä

muu yksit. hen2 kilö tai perikunta

asunto-oy tai
asunto3 osuuskunta

pankki tai
9 vakuutuslaitos

kunta tai
10 kuntaliitto

11 valtio

19 Muutostyön tiedot (kun rakentamis-

kunnan
7 liikelaitos

uskonnollinen yhteisö,
13 säätiö, puolue tai yhhdistys

1 uusi rakennus

8 valtion liikelaitos

14 muu

uudestaan rakentamiseen
3 verrattava muutos

2 laajennus

4 muu muutostyö

Muutostyöt (rastita tärkein)
perustusten ja kantavien rakentei1 den muutos- ja korjaustyöt

rakennuksen pääasiallinen
2 käyttötarkoitusmuutos

perusparannusluontoinen
muutostyö

3 muut muutostyöt

20 Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus

21 Rakennuksen tilavuus (m3)

23 Laajennuksen
tiedot (kun rakenta-

valtio- tai kunta6 enemm. yritys

18 Rakentamistoimenpide (vain yksi rasti)

muu
2 rakentaminen

toimenpide on 3 tai 4)

Rakennuksen
tiedot
ks. ohje

4 kiinteistö oy
sosiaaliturva12 rahasto

17 Rakennuksen pääasiallinen rakentaja (vain yksi rasti)
liiketaloudellinen
1 rakentaminen

yksityinen yritys
(osake-, avoin tai
kommandiittiyhtiö,
5 osuuskunta)

koodi

Rakennuksen kerrosala (m2)

Tilavuus (m3)

22 Kerrosluku
kpl

Rakennuksen kokonaisala (m2)

Kerrosala (m2)

Kellarin pinta-ala (m2)

Kokonaisala (m2)

mistoimenpide on 2)

Rakennuksen tiedot
24 Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine (vain yksi rasti)
1 betoni
2 tiili
3 teräs
26 Pääasiallinen julkisivumateriaali (vain yksi rasti)
metalli1 betoni
2 tiili
3 levy

25 Rakennuksen pääasiallinen rakentamistapa (vain yksi rasti)

4 puu

muu,
5 mikä

4 kivi

5 puu

maa4 kaasu

5 kaapeli

27 Liittymät verkostoihin
1 viemäri

2 vesijohto

3 sähkö

29 Polttoaine/lämmönlähde (vain yksi rasti)
kauko- tai
kevyt
raskas
1 aluelämpö
2 polttoöljy
3 polttoöljy

4 sähkö

1 elementtirakenteinen

2 paikalla tehty

muu,
7 mikä

6 lasi

28 Pääasiallinen lämmitystapa (vain yksi rasti)
vesikeskusilmakeskussuora säh1 lämmitys
2 lämmitys
3 kölämmitys
kivihiili,
6 koksi tms.

5 kaasu

7 puu

uuniläm4 mitys

maa9 lämpö tms.

8 turve

ei kiinteää
lämmitys5 laitetta

muu,
10 mikä

30 Rakennuksen varusteet
1 sähkö

2 kaasu

3 viemäri

9 talokohtaisia saunoja

4 vesijohto

kpl

lämmin
5 vesi

aurinko6 paneeli

10 uima-altaita

kp
l

koneellinen
8 ilmastointi

7 hissi

11 väestönsuoja

hengelle

31 Rakennuksen huoneistoala eriteltynä koskee uutta rakennusta tai laajennusta
1 asuntotilaa (ei vapaa-ajan asunnoista)

2 myymälä-, majoitus- ja ravitsemistilaa
2

m
6 opetustilaa

8 varastotilaa
m2

4 toimisto- ja hallintotilaa
2

m

7 tuotantotilaa (teollisuus)
m2

3 hoitotilaa
2

5 kokoontumistilaa
2

m

m2

m

9 muuta huoneistoalaan kuuluvaa tilaa
m2

10 huoneistoala yhteensä
m2

m2

32 Asuinhuoneistotiedot
Huoneiston tunniste (jos on käytössä)
Ei asuntoja rakennuksessa tai
1 asuntoihin ei tehdä muutoksia
Keittiötyyppi
keitto1 keitiö
2 komero
3 keittotila

4 tupakeittiö

m2

amme/
1 WC
2 suihku
Uusia asuntoja yhteensä

Useampia asuntoja uudessa rakennuksessa tai asuntoon tehdään
3 muutoksia (täytä erillinen Asuinhuoneistot-ilmoitus)
Paikka ja pvm
Ilmoittajan allekirjoitus (luvan haltija tai tämän edustaja)

Nimen selvennys ja puhelinnumero

KIITOS!

Huoneluku ilman keittiötä (kpl)

yksi asunto uudessa rakennuksessa
2 tai yksi uusi huoneisto
Huoneistoala
parveke/
3 sauna
4 terassi
Asuntojen pinta-ala yhteensä

lämmin5 vesi

kpl
Kunnan viranomaisen allekirjoitus tai nimileima

m2

