RAKENNUSHANKEILMOITUS

RH 1

T äyt et t y lom ake t oim it et aan kunnan r akennusvalvont avir anom aisille.
Rakennuksen t iedot
Rakent am ist oim enpide
Rakent ajat yyppi
Uusi
Lisärakennus eli
Uudelleen rakentamiseen
Muu muutostyö
Liiketaloudellinen rakentaminen
Muu rakentaminen
rakennus
laajennus
verrattava muutos
T oim eenpit een laji
Perusparannukseksi katsottava
Perustusten ja kantavien rakent.
Rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen
Muu muutostyö
muutostyö
muutos- ja korjaustyö
muutos
Rakennuksen t ilavuudet ja ker r osalat
Laajennuksen t ilavuudet , ker r osalat
Tilavuus
Kerrosala
Kokonaisala
Kerrosluku
Kellarin pintaala Tilavuus
Kerrosala
Kokonaisala
m3
Rakennuksen asunto-ala yhteensä

m2

m2
Uusien asuntojen lukumäärä

m2
m3
m2
m2
Uusien asuntojen pinta-aloja yhteensä Huoneistojen muut tiedot
ilmoitetaan erillisellä lomakkeella
kpl
m2 (Huoneistotiedot RH2)
kpl

m2
Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus

Kant avien r akent eiden pääasiallinen r akennusaine (vain yksi r ast i)

Rakennuksen pääasiallinen r akentam ist apa

Betoni
Tiili
Teräs
Puu
Muu
Pääasiallinen julkisivum ateriaali (vain yksi r ast i)

Elemettirakenteinen
Liit t ym ät ver kost oihin

Betoni
Tiili
Metallilevy
Pääasiallinen läm m it yst apa
Vesikeskuslämmitys
Läm m önlähde
Kauko- tai
Kevyt
aluelämpö
polttoöljy
Rakennuksen var ust eet
Sähkö

Kaasu

Raskas
polttoöljy

kpl

O m ist ajan t iedot
Henkilötunnus tai y-tunnus

Puu

Ilmakeskuslämmitys

Jätevesiviemäri

Talokohtaisia saunoja

Kivi

Lasi

Muu

Viemäriliittymä

Suora sähkölämmitys
Sähkö

Kaasu

Vesijohto

Kivihiili,
koksi tms.

Vesijohto

Lämmin vesi
Väestönsuoja

Puu

Aurinkopaneeli

Maakaasu

Kaapeli

Ei kiinteää lämmityslaitetta
Turve

Maalämpö
tms.

Hissi

Koneellinen ilmastointi

Muu

hengelle

Omistajan osoite

Postinumero Postitoimipaikka

O m ist uksen laji
Omistajan edustaja
Varsinainen omistaja
O m ist ajalaji
Yksityinen maatalaousyMuu yksit.henkilö tai periYksityinen yritys (osake-, avoin tai
rittäjä
kunta
kommandittiyhtiö, osuuskunta)
Kiinteistö oy
Pankki tai vakuutuslaitos
Kunta tai kuntainliitto
Valtio-/kuntaenemmist.
Uskonnolinen yhteisö, säätiö,
Sosiaaliturvarahasto
yritys
puolue tai yhdistys
Päiväys ja allekir joit us
Paikka ja aika
Ilmoittajan allekirjoitus (luvan haltija tai tämän edustaja)

Puhelinnumero

Sähkö

Uunilämmitys

Uima-allas

Suku- ja etunimi tai yrityksen nimi

Paikalla tehty

Asunto Oy, Osakeyhtiö, tai osuuskunta
Kunnan liikelaitos

Valtio

Muu

Nimen selvennys

Vir anom ainen t äyt t ää
Rakennuslupatunnus
Kunta Lupatunnus

Myonetty Muuttuva rakennustunnus
Järj.nro vv kk pv kk vv

Koordinaatisto (vain yksi rasti)

Rakennuksen koordinaatit
P
I

KKJ
ETRS-GKn
ETRS-TM35FIN
Rakennuksen sijantikunta
Rakennuksen postinumero

Laatuluokka

- Äänestysalue

Käyttötarkoituksen koodi

Rakennuksen postitoimipaikka

Rakennuksen lähiosoite

Poikkeam ispäät ös

-

Pysyvä rak.tunnus (VTJ-PRT)

Nro Rakennuksen toinen lähiosoite

Rakennuskielto

Muu syy

Rakennuspaikan hallint aper ust e

Nro

Omistus

Vuokraus Sijait see m äär äalalla

Kaavallinen valm iusast e
Maakuntakaava
Oikeusvaikutteinen yleiskaava
Kunna viranomaisen allekirjoitus

VRK 1.09.1 46.14

Oikeusvaikutukseton yleiskaava

Asemakaava

Ranta-asemakaava

Ei kaavaa

