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SELVITYS NAAPURIN KUULEMISESTA 

 Hakemuksen vireilletulon johdosta 

 Poikkeamismenettelyn / suunnittelutarve- 

  ratkaisun johdosta 

 Hakemuksen vähäisen poikkeamisen johdosta 

Haminan kaupunki 
Rakennusvalvonta 
Puistokatu 2, PL 70 
49401  HAMINA 

Puh. 05 749 2520 

HAKIJA TÄYTTÄÄ 

Rakennus- 
paikka 

Kaupunginosa / Kylä Kortteli / tontti Tilan nimi ja RN:o 

Hakija 
(rakennuspaikan 
omistaja tai 
haltija 

Nimi Puhelin virka-aikana 

Osoite 

Toimenpide 
 Uuden rakennuksen rakentaminen, 

mikä   

 Lisärakennuksen (laajennus) 

     rakentaminen 

 Korjaus- ja muutostyö 

 Käyttötarkoituksen muutos 

 Rakennuksen tai sen osan purkaminen 

 Puiden kaataminen 

 Maankaivuu tai maan täyttö 

 Muu toimenpide, mikä   

Rakennusten luku-
määrä   

Kerrosala m2 Kerrosluku Muun toimenpiteen 
pinta-ala m2   

Mahdollinen 
poikkeaminen 
säännöksistä 

KUULEMISEN YHTEYDESSÄ ON ESITETTÄVÄ NAAPURILLE ASEMAPIIRROS JA MUUT 
TARVITTAVAT SELVITYKSET RAKENTAMISESTA 

NAAPURI TÄYTTÄÄ 

Naapurin 
allekirjoitus 
kuulemisesta 
ja mahdol-
linen huo-
mautus 

 Olemme saaneet tiedon hakemuksesta ja rakennushankkeesta ja allekirjoittaneilla 

      kiinteistön omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa kyseisen rakennus- 
      hankkeen johdosta. 

 Esitämme hakemuksen johdosta seuraavat huomautukset (tarvittaessa erillinen liite): 

Naapurin nimi 

Naapurin kiinteistö 
Kaupunginosa / Kylä Kortteli / tontti Tilan nimi ja RN:o 

Naapurin osoite Puhelin 

Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja nimen selvennys 
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NAAPURI TÄYTTÄÄ 

Naapurin 
allekirjoitus 
kuulemisesta 
ja mahdol-
linen huo-
mautus 
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Naapurin kiinteistö 
Kaupunginosa / Kylä 
 
      

 
Kortteli / tontti 
 
      

 
Tilan nimi ja RN:o 
 
      

Naapurin osoite 
 
                          

Puhelin 
 
      

Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
           
                                                                  

 
 
 
 
 
 
NAAPURI TÄYTTÄÄ 

Naapurin 
allekirjoitus 
kuulemisesta 
ja mahdol-
linen huo-
mautus 

 

 Olemme saaneet tiedon hakemuksesta ja rakennushankkeesta ja allekirjoittaneilla 

      kiinteistön omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa kyseisen rakennus- 
      hankkeen johdosta. 

 Esitämme hakemuksen johdosta seuraavat huomautukset (tarvittaessa erillinen liite): 

                                                                        
                                                                       
                                                                       
 

Naapurin nimi 
 
                                                             

Naapurin kiinteistö 
Kaupunginosa / Kylä 
 
      

 
Kortteli / tontti 
 
      

 
Tilan nimi ja RN:o 
 
      

Naapurin osoite 
 
                          

Puhelin 
 
      

Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja nimen selvennys 
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