
 Rakennusvalvonta  SELVITUS NAAPURIN KUULEMISESTA 

 PL 62, 18101 Heinola  POIKKEAMISMENETTELYSSÄ (MRA 86 § 2 mom.) 

 03-849 30 

 rakennusvalvonta@heinola.fi 

 

Kuultavan naapurin nimi  

ja osoite 

Naapurin hallitsema kiinteistö (kiinteistötunnus) 

 

Hakijan tiedot 

Nimi    Puhelin 

Postiosoite 

 

Kiinteistö ja alue, jota hakemus koskee 

Kiinteistötunnus   Rakennuspaikan pinta-ala 

 

Rakennushanke (MRL) 

      Rakennuksen rakentaminen (MRL 125.1 §)      Muu korjaus- ja muutostyö (MRL 125.3§) 

      Korjaus ja muutostyö joka on verrattavissa       Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen  

rakentamiseen (MRL 125.2 §)  muutos (MRL 125.4 §) 

 

Toimenpide (MRL)  

     Rakennelma (MRL 62.1 § 1 kohta)  Julkisivutoimenpide (MRL 62.1 §7 kohta) 

     Yleisörakennelma (MRL 62.1 § 2 kohta) Mainostoimenpide (MRL 62.1 § 8 kohta) 

     Liikuteltava laite (MRL 62.1 § 3 kohta) Aitaaminen (MRL 62.1 § 9 kohta) 

     Erillislaite (MRL 62.1 § 4 kohta)  Kaupunkikuvajärjestely (MRL 62.1 § 10 kohta) 

     Vesirajalaite (MRL 62.1 § 5 kohta)  Huoneistojärjestely (MRL 62.1 § 11 kohta) 

     Säilytys- ja varastointialue (MRL 62.1 § 6 kohta) 

     Muu 

 

Rakennuksen käyttötarkoitus  Rakennettava kerrosala m2 

Käytetty ja rakennettava kerrosala yht. m2   

Tilavuus  Kerrosluku kpl Asuntoja kpl  Kokonaisala m2 

Rakennuksen palotekninen luokka  P1 P2 P3 

 

Lyhyt selostus 

 

 

 

 

mailto:rakennusvalvonta@heinola.fi


Olemme tutustuneet yllä mainitun rakennushankeen tai toimenpiteen johdosta tehtyyn  

päivättyyn poikkeamispäätöshakemukseen ja siihen liittyviin suunnitelmiin. 

  

      Allekirjoittaneilla kiinteistön omistajilla/haltijoilla ei ole huomautettavaa kyseisen rakennushankeen tai 

toimenpiteen johdosta. 

      Esitämme rakennushankeen tai toimenpiteen johdosta seuraavat muistutukset: 

 

 

 

 

     Esitämme rakennushankeen tai toimenpiteen johdosta muistutukset erillisessä liitteessä. 

 

 

Paikka ja päivämäärä  Allekirjoitus ja nimen selvennys 

 

Postiosoite    

Puhelin 

Todistajat 


	Muu toimenpide: 
	Muu toimenpide kyllä: Off
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	Säilytys- ja varastointialue kyllä: Off
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	Erillislaite kyllä: Off
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