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6. RAKENNUSHANKE T Uudisrakennus (A, upatyyppi) F Korjåus- laltai mu Lrtostyö (D)
TAITOIMENPIDE
Raslila loirnenpidebryppi R Lsarakennus jåltai laajennus (B) F Ennakkolausunlopyyntö (E)
å rdr,lå o,,vdeM Ledol '- 
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s"l;;i; i;i;i ,"i;;;,.- | Muu loinrenpde (rakennerma marnosims)(c) F Purkamlsrupa (p)tatjokin muu
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Hankkeen nuut laajuusiiedol
(kulef ke(osalat) t!lee esihåä

enlise lå liteellä. Laaj!uslledot
lulee Iaru ltaessa eslltåå
Rakenf ushankeilmo tuksessa
(RH1)

F? Selostusta toimenpiieesta on ta!dennetty muutoksen p nlå-ala (m?)

f Rakenn!shankkeen
' yhteydesså purelaanl r Ei purkamis

7. ASEI/lAKAAVA
Asemakaavamäåräyksel on
es letlåvå åsehap nroksessa

F Rakennuspa kalia on ainvoirnainen asemakaava

f Asernakaavan ååd nta / muLrtos on vneiläla/ta rakefnuspaka å on rakennusketo

8, POIKKEAMINEN
sÄÄNNöKsrsrÄ
PERUSTELUINEEN

r Hankkeessa on seurcaval
' poikkeamisel peruslelu neen

T Selosiusta pokkeämisista oi tåydennetty E Po kk€amisia asernakaavasta taiT
9, NAAPURIEN Hakiå on kuullut naapurtja kuulemiskrteet

on esitetty lamån hakemuksen liitte€nä F Håkrla kuLr ee itse naapLrfitrKUULEMINEN
Poikkeamiset or es letlåvä

K Vrrånomå nen k!ulee naapudl koryausta vastaan 0a/tai ratkaisee kuutenrisen tarpeet ts!Lrden)



Ig.RAKENNUSSUOJETU
F, RåkennLrspa kkaan e kohd st! s!olelLrmääråyksia (asernakåa\rassa rat rakennlssuole Lr ak )

s!ojelumerkntå kaavassa
f F"--rnu"oaD'cc-.or.o -ru- <,ole. -Jd cr'så

,ll,RAKENNUKSEN

TAUSTATIEDOT
Mullos jalta laajeiius-
työsså liedol of lmotelfava,
kun kohde on slojelukohde

F Toimenpde on muutos'jaitå aalenrustyö T To nrenpide eiole muutos/ aalennustyö

Rakennuksen a kuperåinen suunn lterta
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T Va okuvia on liitteenä kpl T Kyseesså on rnuu tomenpide
1 2,YITPARISTOSELVITYS

Iaruitäan uudls lä laåjennls-
hankkessa purkamisaslossa
sekå pihåanja tulk siv!ih n
kohdist!vissa ro mefp lelssä.

r Vålokuvåton toirnileliu !pakäsittelijälle
' (esm. såhkösesså muodossa) - Kohteesta on llitteenä ympäristöselvitys

Liitekohlaan of merkitty upatyype tlä n rn illoin iiile on vä lttii mätö n lalta i {hån kkeesta riippuen tarvjråan)

lX Selvitys rakennuspaikan hailinnasta tarvitaan aina

K Va lå[rr]a llwtiaan aina.jd hakirå iG€
aidlekinoii! håremusb

F Oie kokoLrspöytäkirjasta (katso eillinen ohje) (4, B, c, D)

,l3,LUPAHAKEMUKSEN

LIITTEET
Hakilaf on lilteltävå
hakemukseen hankkeen

lotlå hakemLs voidaan
ki.tala upakåsite yä varlen

l^laktalla loidaan edelitlläå
muutakin hakemuksen

tarpeell sia selvitystå.

Nakija vo vapaåmuolo sesli
iåydentåå iitekohlaan
jos latuitrava I ite rolmitelaan

E Se vitys fakennuksen suunnittelusta ja suunnittelioistå A,E !
T 3 saiaå pååpllr!stuksia

AA-Yaatvuusluok.n hånkkål*å

F 2 sarjaa påäpiirustuksia (4, B, C, D)

X Esitlelymaterlaali (yleenså 1 plirust!ssarja) E, {4, B, c, D)

17.Pääpiirusiusten ssållö lonrake a.q (c, D)

jR Ka'iia-a nersto luvån hakem slå !årten a,a, (c)

T Pohlalutkrrnus Jå p nlrvrsituslarfla A, (B)

F Tontthorreus rnollus a, (8, c)

T V ernannJå veslohdon I loshohtalausunto a, (8, c, D)

T Energiåse v tys ja enersiatodisius A

T Rakenteellisen luryallisuuden alusiava riskiåru o A:jrrÅbnvaaliflå@uokån hånkkff:
F Raken nushan keilmortus RH1 a.!, (c, D)

FX.Asuinhuoneistot lorn ake RH2 (4, B, c, D)

F- Se vitys rakennusjåtleestå a,_E s
T Poistuma omåke RKg

F Se vitys purl,amrstyostå ta pLrr[arn s]åneestä

T Poikkearn spåålös bniråan'inå kun asiaå htkllttaåi

"Uui Naapuin k'rolemlsk rleet kDl

f Mut] te. rn Lå

T
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l4.HAKIJAN TIETOJEN
LUOVUTUS
Kuntarek steriif la lennexavå1
tiedol on nåhlåvå.å
rakennusvalvonlavGslossa

l- Annan suoslumukseniiuovurlaa henklörielojan sisärlåvån kopio. tu osleen taisen liedol såhkö sesså mlodossa
' suoramarkkno nlia sekå melpide-ja markklnalulk muslä varlen iJulkisuusak 16S3mom).

r Råkennusrek slerislä e saa missåän noodossa uovdlaa henk lölietoiani s!oramarkk fointia eikå
hierlpide ja markknarurkimusla vadef (Henkiötielorak 30 S)
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16.P SEN

ALLEKIRJOITUS
Hoon: kaikk en hakto den
alek rloitus on vå ttåmätön

21.tt.2otl

n låi vålluutelun a5amiehen

TOIMITUS
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