
 
 LIITE TOIMENPIDELUPAAN
 tetään kahtena (2) kappaleena 
 TOIMENPIDE 
    Julkisivumateriaalin muutos 
    Julkisivuvärin muutos 
 

                     Rakennus ___________________ 

Rakennuspaikka 

Hakija 

Kaupunginosa/Kylä Korttelin nro/Tilan nimi Tontin nro/Tilan RN:o 

Nimi  

Postiosoite Puh. virka-aikana 

 Uusi Vanha 
Materiaali Väri no Värimalli (molempiin kpl:siin) Väri ja materiaali 

Vesikatto     

    

Räystäs 

Räystään alapuoli 

Räystäspellit 

    

    

    

Ulkoseinät 

    

    

    

Ikkunat 
- puitteet 

– karmit 

- vesipellit 

  
  

  
  

  
  

Parvekkeiden kaiteet 
 
Parvekkeiden 
takaseinä 

  
  

  
  

Ulko-ovet   
  

Sokkelit 
 
 

Tukimuurit 

  
  

  
  

Aita 
  

  

Päivämäärä 
Allekirjoitus 

 

 Liitteenä julkisivupiirustukset 
Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Telefax 
PL 86                                                    Kankurinkatu 4-6                           019 459 11                                  019 459 4679 
05801 HYVINKÄÄ 05800 HYVINKÄÄ 

HYVINKÄÄN KAUPUNKI 
Tekniikka ja ympäristö 
Rakennusvalvonta 

5
.
5
.
1
7
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