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 Hakemuksen vireilletulon johdosta
HAKIJA TÄYTTÄÄ 
1. 
Rakennus- 
Paikka 

Kylä Tilan nimi/korttelin nro Tilan RN:o/Tontin nro/ 
Rakennuspaikan nro 

2. 
Hakija 
(rakennuspaikan 
omistaja tai haltija) 

Nimi Puhelin virka-aikana 

Osoite 

3 
Rakennushanke 

Toimenpide 

Muu 

Rakennuksen käyttötarkoitus 

Rakennusten lukumäärä kpl    Kerrosala m2 Kerrosluku kpl Muun toimenpiteen pinta-ala m2 

4. 
Mahdollinen 
poikkeaminen 
säännöksistä 

NAAPURI TÄYTTÄÄ 
5. 
Naapurin 
allekirjoitus 
kuulemisesta ja 
mahdollinen 
huomautus 

 Olemme tutustuneet  päivättyyn hakemukseen ja hakemukseen liittyvään suunnitelmaan/liittyviin 

ja allekirjoittaneella kiinteistön 

   suunnitelmiin 

Olemme saaneet tiedon hakemuksesta ja rakennushankkeesta (pvm) 
 omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa kyseisen rakennushankkeen johdosta 

 Esitämme hakemuksen johdosta seuraavat huomautukset: 

6. 
Naapurin 
kiinteistö 

Naapurin nimi 

Kylä/kunnanosa Tilan nimi/korttelin nro Tilan RN:o/tontin nro/ 
Rakennuspaikan nro 

Naapurin osoite Puhelin 

Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja nimen selvennys 

      Poikkeamishakemus tai 
suunnittelutarveratkaisuhakemus 

Korjaus- ja muutostyö, laajentaminen 
tai kerrosalan lisääminen (MRL 125.2 §)  
Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen 
muuttaminen (MR 125.4) 

Julkisivutoimenpide (MRA 62.1 § 7 kohta)  
Mainostoimenpide (MRA 62.1 § 8 kohta)  
Aitaaminen (MRA 62.1 § 9 kohta)  
Kaupunkikuvajärjestely (MRA 62.1 § 10 kohta)  
Huoneistojärjestely (MRA 62.1 § 11 kohta) 

 Muu toimenpide, mikä 

Uuden rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §) 

Muu korjaus- ja muutostyö (MRL 125.3)

Rakennelma (MRA 62.1 § 1 kohta)  
Yleisörakennelma (MRA 62.1 § 2 kohta)  
Liikuteltava laite (MRA 62.1 § 3 kohta)  
Erillislaite (MRA 62.1 § 4 kohta) 
Vesirajalaite (MRA 62.1 § 5 kohta)
Säilytys- ja varastointialue (MTRA 62.1 § 6 kohta)

Puiden kaataminen, maankaivuu tai täyttäminen 

SELVITYS NAAPURIN KUULEMISESTA 
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