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Viranomainen 
täyttää

Tunnus Vastaanottaja Päivämäärä 

RAKENNUSPAIKKA Kaupunginosa / Kylä Kortteli ja tontti Tilan RN:o 

Lisäselvitys, määräala tms. 

Osoite Postinumero ja -toimipaikka  

HAKIJA / HAKIJAT Nimi H- tai Y-tunnus
Rakennuspaikan 
haltijat 

Postiosoite Postinumero ja -toimip. Puhelin virka-aikana 

MAKSAJA Nimi H- tai Y-tunnus
Laskutusosoite 

Postiosoite Postinumero ja -toimip. Kumppanikoodi 

RAKENNUSHANKE 
TAI TOIMENPIDE 

Lyhyt selostus rakennushankkeesta tai toimenpiteestä 
 

(voidaan jatkaa seuraavalle sivulle kohtaan lisäselvitys) 

SUUNNITTELIJAT Rakennussuunnittelija  (ARK-suunn.) Koulutus Puhelin virka-aikana 

RAK-suunnittelija Koulutus Puhelin virka-aikana 

LVI-suunnittelija Koulutus Puhelin virka-aikana 

Pääsuunnittelija Koulutus Puhelin virka-aikana 

Pääsuunnittelijan sähköpostiosoite Rakennussuunnittelijan sähköpostiosoite 

Päiväys  ja  pääsuunnittelijan allekirjoitus Päiväys  ja  rakennussuunnittelijan allekirjoitus 

TIEDOTTAMINEN Allekirjoituksellaan hakija vakuuttaa, että hankkeen vireille tulosta on tiedotettu 
rakennuspaikalla ilmoitustaululla (MRA 65 § 4 momentti). 

ALLEKIRJOITUS Paikka ja aika Hakijan tai valtuutetun sähköpostiosoite 

Hakijoiden tai valtuutetun allekirjoitus 

Nimen selvennys 
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     HAKEMUKSEEN LIITETYT ASIAKIRJAT 

 Selvitys rakennuspaikan hallinnasta 

 Valtakirja 

 Kaupparekisteriote 

 Ote kokouspöytäkirjasta 

 Suunnittelukartta 

 Lupapiirustukset, sarjoja     kpl 

 Kerrosalalaskelma 

 Poikkeamispäätös 

 Suunnittelutarveratkaisu 

 Sopimusjäljennöksiä 

 Pintavaaituskartta 

 Pintatasaussuunnitelma 

Perustamis- ja pohjaolosuhdeselvitys 

 Selvitys naapureille tiedottamisesta 

 Naapurin lausunto 

Vähäinen poikkeaminen, pyyntö ja perustelut 

 Ulkoväritysselvitys 2 kpl 

Väritetty julkisivu tai vastaava 

Havainnekuva 

Sähköiset kuvatiedostot

 Vesi- ja viemäriliitoslausunto

Kaukolämpöliitoslausunto 

 Turvallisuusselvitys 

 Purkujäteselvitys 2 kpl tai sähköisenä

Energiaselvitys ja – todistus sekä tasauslaskelma 

Selvitys korjausrakentamisen energiatehokkuudesta 

Meluselvitys 2 kpl tai sähköisenä 

Rakenteellisen turvallisuuden alustava riskiarvio 

       LISÄLIITTEET

 Rakennushankeilmoitus RH1 (RH3) 

 Asuinhuoneistot -lomake RH2 (RH4) 

Asemapiirroksia      kpl verkkoyhtiöille 

 Pelastustiepiirros pelastuslaitokselle 2 kpl 

 Ilmoitus väestönsuojasta ja luettelointipiirustus 2 srj. 

LISÄSELVITYS 

Hakijan tietoja ei saa luovuttaa suoramarkkinointia eikä mielipide- tai markkinatutkimuksia varten (Henkilötietolaki 30 §). 

PÄÄTÖKSEN POSTITUS Nimi
(jos muu kuin laskutusosoite) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Postiosoite Postinumero ja – toimipaikka

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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