
RAUMAN KAUPUNKI  
 RAKENNUSVALVONTA    

 
Saapumispvm ______/______ 
 
Lupatunnus ______/______ 

 TOIMENPIDEILMOITUS   PURKAMISILMOITUS 
K-osa/kylä 
 
 

Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Tila / määräala tilasta ja RN:o 

Tontin tai rakennuspaikan osoite 
 
 
Tontin/rakennuspaikan pinta-ala  
(m2 ) 
 

Sallittu rakennusoikeus (ke-m2) Aiemmin rakennettu (ke-m2) 

1  
Rakennus- 
paikka 

Tontti/rakennuspaikka  
 rakentamaton 

 
 osaksi rakennettu 

Rakennettavan raken- 
nelman kokonaisala 
(ko-m2) 
 

 

Purettavia rakennuksia 
kpl 

Purettava kerrosala 
(ke-m2) 

Nimi 
 
 

Puhelin virka-aikana 2 
Hakija 

Osoite, postinumero, postitoimipaikka 
 
 
Nimi 
 
 

Puhelin virka-aikana 3 
Rakennus- 
valvontamak- 
sun suorittaja Osoite, postinumero, postitoimipaikka 

 
 

4  
Toimenpide 

 
 (A) Rakennelma (RakJ 6 § 1. kohta), mikä: ______________________________________________________ 

 
 (B) Yleisörakennelma (RakJ 6 § 2. kohta), mikä: __________________________________________________ 

 
 (C) Erillislaite (RakJ 6 § 4. kohta), mikä: _________________________________________________________ 

 
 (D) Julkisivutoimenpide (RakJ 6 § 7. kohta), mikä: ________________________________________________ 

 
 (E) Mainostoimenpide (RakJ 6 § 8. kohta), mikä:__________________________________________________ 

 
 (F) Aitaaminen (RakJ 6 § 9. kohta), mikä: ________________________________________________________ 

 
5 
Tarvittavat 
liitteet (toimen- 
piteen A-F 
yhteydessä) 

 
TOIMENPIDEILMOITUS 
 
- asemapiirros (A, B, F)
-       valtakirja (tarvittaessa)
-       taloyhtiön hallituksen ptk-ote (A-F)
- luonnos- tms. piirrokset (A, B)
- vanha julkisivupiirros/-piirrokset (C, D, E) 
- selvitys materiaalien ja/tai väritysten

muuttamisesta; vanha/uusi (D)
- aitaamissuunnitelmat = aidattavat rajat; aidan

materiaalit, korkeus ja väritys (F)

 
PURKAMISILMOITUS 
 
- asemapiirros (jos käytössä) 
- karttaote
- valtakirja (tarvittaessa) 
- RK9
- taloyhtiön hallituksen ptk-ote (tarvittaessa)
- selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta ja

lajittelusta

6 
Allekirjoitus 

Paikka ja päivämäärä 
 

Hakijan tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus 
 

 
VIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ 
Ilmoituksen mukaiseen toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen: 
 

 14 päivän kuluessa toimenpideilmoituksen vastaanottamisesta 
 

 30 päivän kuluessa purkamisilmoituksen vastaanottamisesta 
 
ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen ja ehdolla, että: 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Yleisen edun/naapurin oikeusturvan huomioon ottamiseksi/perustellusta syystä ilmoituksen sijaan on  haettava 
 

 rakennuslupa  toimenpidelupa  purkamislupa 
 

Päivämäärä § Allekirjoitus 
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