
Hakemus
Rakennusrasite
Kiinteistöjen yhteisjärjestely
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1. Osapuolet
Nimi Henkilö- tai Y-tunnus Puhelin

Osoite Sähköposti

Nimi Henkilö- tai Y-tunnus Puhelin

Osoite Sähköposti

2. Päätöksestä perittävän maksun veloitus
Nimi Henkilö- tai Y-tunnus Puhelin

Laskutusosoite Sähköposti

3. Kiinteistöt, joita sopimus koskee
Kiinteistötunnus Osoite Rasitettu Oikeutettu

             
Kiinteistötunnus Osoite Rasitettu Oikeutettu

             
4. Rasite tai kiinteistöjen yhteisjärjestely

 Rakennusrasite  Kiinteistöjen yhteisjärjestely

 Perustetaan uusi                      Muutetaan olemassa olevaa  Poistetaan olemassa oleva

Rasitetyyppi: 
 Perustusrasite  Rakennerasite  Yhteisrasite  Laiterasite 
 Käyttörasite  Huoltorasite  Seinärasite  Sietorasite
 Kolmiulotteisen 

kiinteistön rasite

Lyhyt kuvaus rasitteesta tai kiinteistöjen yhteisjärjestelystä:
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PL 22, 33471 Ylöjärvi www.ylojarvi.fi 
p. 03 565 30 000 Y-tunnus 0158221-7



Hakemus
Rakennusrasite
Kiinteistöjen yhteisjärjestely

5. Päätöksen toimitus
 Hakijalle  Päätöksestä perittävän maksun maksajalle
 Joku muu, nimi ja osoite: 

6. Henkilötietojen luovutus
Hakemuksen vireilletulon yhteydessä asian kannalta välttämättömät henkilötiedot tallennetaan 
rakennusvalvonnan käytössä olevaan sähköiseen asiointi- ja arkistointipalveluun sekä kiinteistörekisteriin. 

7. Päiväys ja allekirjoitukset
Pyydämme hakemuksen mukaisen rasitteen tai kiinteistöjen yhteisjärjestelyn perustamista.

Paikka ja päivämäärä: 

Allekirjoitus

Nimenselvennys: 

Allekirjoitus

Nimenselvennys: 

8. Liitteet

 Rasite- tai yhteisjärjestelysopimus
 Asemapiirros ja/tai rakennuspiirustus, josta käy ilmi rasitteen sijainti
 Kopio yhtiön hallituksen tai yhtiökokouksen pöytäkirjasta, jossa yhtiö on hyväksynyt rasitesopimuksen 

yhtiötä sitovaksi (liite on pakollinen, mikäli rasitesopimuksen osapuolena on yhtiö)
 Omistusoikeusselvitykset (lainhuutotodistus tai todistus vuokraoikeudesta, kauppakirja tai vuokrasopimus) 
 Kaupparekisteriote, jos osapuolena on yhtiö
 Valtakirja
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