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RAKENNUSHANKEILMOITUS

Täytetty lomake toimitetaan kunnan rakennusvalvontaviranomaisille.

Rakennuksen tiedot
Rakentamistoimenpide Rakentajatyyppi

Uusi  
rakennus

Lisärakennus eli  
laajennus

Uudelleen rakentamiseen 
verrattava muutos Muu muutostyö Liiketaloudellinen rakentaminen Muu rakentaminen

Toimeenpiteen laji

Muu muutostyö Perusparannukseksi katsottava 
muutostyö

Perustusten ja kantavien rakent. 
muutos- ja korjaustyö

Rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen 
muutos

Rakennuksen tilavuudet ja kerrosalat Laajennuksen tilavuudet, kerrosalat
Tilavuus Kerrosala Kokonaisala Kerrosluku Kellarin pintaala Tilavuus Kerrosala Kokonaisala

m3 m2 m2 kpl m2 m3 m2 m2

Rakennuksen asunto-ala yhteensä Uusien asuntojen lukumäärä Uusien asuntojen pinta-aloja yhteensä Huoneistojen muut tiedot 
ilmoitetaan erillisellä lomakkeella 
(Huoneistotiedot RH2)m2 kpl m2

Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus

Kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusaine (vain yksi rasti) Rakennuksen pääasiallinen rakentamistapa

Betoni Tiili Teräs Puu Muu Elemettirakenteinen Paikalla tehty
Pääasiallinen julkisivumateriaali (vain yksi rasti) Liittymät verkostoihin

Betoni Tiili Metallilevy Kivi Puu Lasi Muu Viemäriliittymä Vesijohto Sähkö Maakaasu Kaapeli
Pääasiallinen lämmitystapa

Vesikeskuslämmitys Ilmakeskuslämmitys Suora sähkölämmitys Uunilämmitys Ei kiinteää lämmityslaitetta
Lämmönlähde

Kauko- tai 
aluelämpö

Kevyt 
polttoöljy

Raskas 
polttoöljy Sähkö Kaasu Kivihiili, 

koksi tms. Puu Turve Maalämpö 
tms. Muu

Rakennuksen varusteet

Sähkö Kaasu Jätevesiviemäri Vesijohto Lämmin vesi Aurinkopaneeli Hissi Koneellinen ilmastointi

Talokohtaisia saunoja kpl Uima-allas Väestönsuoja hengelle

Omistajan tiedot
Henkilötunnus tai y-tunnus Suku- ja etunimi tai yrityksen nimi Omistajan osoite Postinumero Postitoimipaikka

Omistuksen laji Omistajan edustaja Varsinainen omistaja
Omistajalaji

Yksityinen maatalaousy-
rittäjä

Muu yksit.henkilö tai peri-
kunta

Yksityinen yritys (osake-, avoin tai 
kommandittiyhtiö, osuuskunta) Asunto Oy, Osakeyhtiö, tai osuuskunta

Kiinteistö oy Pankki tai vakuutuslaitos Kunta tai kuntainliitto Kunnan liikelaitos Valtio
Valtio-/kuntaenemmist. 
yritys

Uskonnolinen yhteisö, säätiö, 
puolue tai yhdistys Sosiaaliturvarahasto Muu

Päiväys ja allekirjoitus
Paikka ja aika Ilmoittajan allekirjoitus (luvan haltija tai tämän edustaja)

Puhelinnumero Nimen selvennys

Viranomainen täyttää
Rakennuslupatunnus Myonetty Muuttuva rakennustunnus Pysyvä rak.tunnus (VTJ-PRT)
Kunta Lupatunnus Järj.nro vv kk pv kk vv

- - - - -
Koordinaatisto (vain yksi rasti) Rakennuksen koordinaatit Laatuluokka Äänestysalue Käyttötarkoituksen koodi

KKJ ETRS-GKn ETRS-TM35FIN
P I

Rakennuksen sijantikunta Rakennuksen postinumero Rakennuksen postitoimipaikka

Rakennuksen lähiosoite Nro Rakennuksen toinen lähiosoite Nro

Poikkeamispäätös Rakennuskielto Muu syy Rakennuspaikan hallintaperuste Omistus Vuokraus Sijaitsee määräalalla

Kaavallinen valmiusaste

Maakuntakaava Oikeusvaikutteinen yleiskaava Oikeusvaikutukseton yleiskaava Asemakaava Ranta-asemakaava Ei kaavaa
Kunna viranomaisen allekirjoitus
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Konekirjoitusteksti
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