Asikkalan kunta
Kaavoitus
PL 6
17201 Vääksy

ILMOITUS NAAPURIN KUULEMISEKSI
 poikkeamismenettelyssä
 suunnittelutarveratkaisumenettelyssä
(MRA 86.1 §)

Kuultava naapuri (nimi ja postiosoite)

Päivämäärä
Naapurin hallitseman kiinteistön nimi ja RN:o

Hakija

Nimi
Osoite

Puhelin

Kiinteistö
ja alue,
jota
hakemus
koskee

Kylä

Kiinteistön nimi

RN:o

Kaava-alue

Kortteli

Rakennuspaikka/tontti

Rakennus
hanke tai
toimenpide

Rakennushanke
 Rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §)  Muu korjaus- ja muutostyö (MRL 125.3 §)
 Korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa  Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen
rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2 §)
(MRL 125.4 §)
Toimenpide
 Rakennelma (MRA 62.1. § 1 kohta)
 Julkisivutoimenpide (MRA 62.1 § 7 kohta)
 Yleisörakennelma (MRA 62.1 § 2 kohta)
 Mainostoimenpide (MRA 62.1 § 8 kohta)
 Liikuteltava laite (MRA 62.1 § 3 kohta)
 Aitaaminen (MRA 62.1 § 8 kohta)
 Erillislaite (MRA 62.1 § 4 kohta)
 Kaupunkikuvajärjestely (MRA 62.1 § 10 kohta)
 Vesirajalaite (MRA 62.1 § 5 kohta)
 Huoneistojärjestely (MRA 62.1 § 11 kohta)
 Säilytys- ja varastointialue (MRA 62.1 § 6 kohta)
 Muu
2
Rakennuksen käyttötarkoitus
Rakennettava kerrosala m
Käytetty ja rakennettava kerrosala
2
yhteensä m

2

Rakennuspaikan pinta-ala m

3

Tilavuus m

Kerrosluku kpl

Asuntoja kpl

Kokonaisala m

2

Rakennuksen palotekninen luokka
 P1
 P2
 P3
Lyhyt selostus hankkeesta

Muistutuksen
teko

Hakija on
päivätyllä hakemuksella hakenut poikkeamispäätöstä/suunnittelutarveratkaisua edellä
selostettuun rakennushankkeeseen tai toimenpiteeseen.
MRL 173 §:n 1 momentin ja MRA 86 §:n 1 momentin nojalla Teille varataan yllä mainitun rakennushankkeen johdosta
tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekoon.
Hakemusta koskevat muistutukset on osoitettava
ja toimitettava
virka-ajan päättymiseen mennessä osoitteeseen
Asikkalan kunta / kaavoitus, Asikkalantie 21, PL6,17201 Vääksy tai sähköpostitse kirjaamo@asikkala.fi.
Mikäli ette ole määräajan aikana tehneet muistutusta, katsotaan ettei Teillä ole huomautettavaa asiasta ja asian
käsittely etenee.

Allekirjoitus ja
nimen
selvennys

Asikkalan kunta
Kaavoitus
PL 6
17201 Vääksy

SELVITYS NAAPURIN KUULEMISESTA
 poikkeamismenettelyssä
 suunnittelutarveratkaisumenettelyssä
(MRA 86.2§)

Kuultava naapuri (nimi ja postiosoite)

Päivämäärä
Naapurin hallitseman kiinteistön nimi ja RN:o

Hakija

Nimi
Osoite

Puhelin

Kiinteistö
ja alue,
jota
hakemus
koskee

Kylä

Kiinteistön nimi

RN:o

Kaava-alue

Kortteli

Rakennuspaikka/tontti

Rakennus
hanke tai
toimenpide

Rakennushanke
 Rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §)
 Korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa
rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2 §)

2

Rakennuspaikan pinta-ala m

 Muu korjaus- ja muutostyö (MRL 125.3 §)
 Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen
(MRL 125.4 §)

Toimenpide

 Rakennelma (MRA 62.1. § 1 kohta)
 Julkisivutoimenpide (MRA 62.1 § 7 kohta)
 Yleisörakennelma (MRA 62.1 § 2 kohta)
 Mainostoimenpide (MRA 62.1 § 8 kohta)
 Liikuteltava laite (MRA 62.1 § 3 kohta)
 Aitaaminen (MRA 62.1 § 8 kohta)
 Erillislaite (MRA 62.1 § 4 kohta)
 Kaupunkikuvajärjestely (MRA 62.1 § 10 kohta)
 Vesirajalaite (MRA 62.1 § 5 kohta)
 Huoneistojärjestely (MRA 62.1 § 11 kohta)
 Säilytys- ja varastointialue (MRA 62.1 § 6 kohta)
 Muu
Rakennuksen käyttötarkoitus
3

Tilavuus m

Rakennettava kerrosala m

Kerrosluku kpl

2

Asuntoja kpl

Käytetty ja rakennettava kerrosala
2
yhteensä m
Kokonaisala m

2

Rakennuksen palotekninen luokka
 P1
 P2
 P3
Lyhyt selostus hankkeesta

Olemme tutustuneet yllä mainitun rakennushankkeen tai toimenpiteen johdosta tehtyyn
päivättyyn
poikkeamishakemukseen/suunnittelutarveratkaisuhakemukseen ja siihen liittyviin suunnitelmiin.
 Allekirjoittaneilla kiinteistön omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa kyseisen rakennushankkeen tai toimenpiteen
johdosta.
 Esitämme rakennushankkeen tai toimenpiteen johdosta seuraavat muistutukset:

 Esitämme rakennushankkeen tai toimenpiteen johdosta muistutukset erillisessä liitteessä.
 Pyydämme asiaa koskevan päätöksen
Paikka ja päivämäärä
Allekirjoitus
Postiosoite ja puhelin

Todistajat

