
RAJANAAPURIN KUULEMINEN                                   Rakennusvalvonta Miehikkälä ja Virolahti  2020 
_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                  Miehikkälän kunta rakennusvalvonta os. Keskustie 4, 49700 Miehikkälä                                                     

Selvitys kuulemisesta                 □ rakennuslupa-     □ toimenpidelupa-          □   purkamislupa-         □ maisematyölupahakemus  

Luvanhakija  ___________________________ ______________________       _______ 

  Nimi   Osoite           Puh.nro 

____________________________ ________________________________ 
  Osoite   Postinumero 

Kiinteistö jota toimenpide koskee  

  ______   -  ______   -______   -  _______    __________________________ ____________ 
  Kiinteistötunnus   Tilan nimi 

Selostus hankkeesta _________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

Kuuleminen 1  ______   -  ______   -______   -  _______    __________________________ _____________ 
  Kiinteistötunnus   Tilan nimi 

  Olemme tutustuneen edellä selostettuun _________________ ja suunnitelmiin 

___ kpl  asemapiirros, sen päiväys  _______ ja laatija ______________________ 

___ kpl  julkisivupiirros, sen päiväys  _______ ja laatija ____________________ 

___ kpl  muu ____________, sen päiväys  _______ ja laatija ________________ 

 □ Allekirjoittaneella kiinteistön omistajalla ei ole huomautettavaa kyseisen hankeen tai 

toimenpiteen johdosta. 

□ Esitämme hankeen tai toimenpiteen johdosta huomautuksen erillisellä liitteellä, joka toimi-

tamme rakennusvalvontaan ___ . ___ . _____ mennessä. 

□ Pyydämme asiaa koskevan päätöksen, sähköposti __________________ @_______________ 

___________________________ ______________________       _______ 
  Nimi   Osoite           Puh.nro 

__ . __ . _____        _____________________ ______________________ 
  Pv             Allekirjoitus  Nimen selvennys 

Kun hakijoita, kiinteistön omistajia jne. on useampia voidaan käyttäjää yksilöityä valtakirjaa kuulemisen liitteenä. 

_______________________________________________________________________________________ 

Kuuleminen 2  ______   -  ______   -______   -  _______    __________________________ _____________ 
  Kiinteistötunnus   Tilan nimi 

  Olemme tutustuneen edellä selostettuun _________________ ja suunnitelmiin 

___ kpl  asemapiirros, sen päiväys  _______ ja laatija ______________________ 

___ kpl  julkisivupiirros, sen päiväys  _______ ja laatija ____________________ 

___ kpl  muu ____________, sen päiväys  _______ ja laatija ________________ 

 □ Allekirjoittaneella kiinteistön omistajalla ei ole huomautettavaa kyseisen hankeen tai 

toimenpiteen johdosta. 

□ Esitämme hankeen tai toimenpiteen johdosta huomautuksen erillisellä liitteellä, joka toimi-

tamme rakennusvalvontaan ___ . ___ . _____ mennessä. 

□ Pyydämme asiaa koskevan päätöksen, sähköposti __________________ @_______________ 

___________________________ ______________________       _______ 
  Nimi   Osoite           Puh.nro 

__ . __ . _____        _____________________ ______________________ 
  Pv             Allekirjoitus  Nimen selvennys 

Kun hakijoita, kiinteistön omistajia jne. on useampia, voidaan käyttäjää yksilöityä valtakirjaa kuulemisen liitteenä. 
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Kuuleminen 3  ______   -  ______   -______   -  _______    __________________________ _____________ 
  Kiinteistötunnus   Tilan nimi 

  Olemme tutustuneen edellä selostettuun _________________ ja suunnitelmiin 

___ kpl  asemapiirros, sen päiväys  _______ ja laatija ______________________ 

___ kpl  julkisivupiirros, sen päiväys  _______ ja laatija ____________________ 

___ kpl  muu ____________, sen päiväys  _______ ja laatija ________________ 

 □ Allekirjoittaneella kiinteistön omistajalla ei ole huomautettavaa kyseisen hankeen tai 

toimenpiteen johdosta. 

□ Esitämme hankeen tai toimenpiteen johdosta huomautuksen erillisellä liitteellä, joka toimi-

tamme rakennusvalvontaan ___ . ___ . _____ mennessä. 

□ Pyydämme asiaa koskevan päätöksen, sähköposti __________________ @_______________ 

___________________________ ______________________       _______ 
  Nimi   Osoite           Puh.nro 

__ . __ . _____        _____________________ ______________________ 
  Pv             Allekirjoitus  Nimen selvennys 

Kun hakijoita, kiinteistön omistajia jne. on useampia, voidaan käyttäjää yksilöityä valtakirjaa kuulemisen liitteenä. 

_______________________________________________________________________________________ 

Kuuleminen 4  ______   -  ______   -______   -  _______    __________________________ _____________ 
  Kiinteistötunnus   Tilan nimi 

  Olemme tutustuneen edellä selostettuun _________________ ja suunnitelmiin 

___ kpl  asemapiirros, sen päiväys  _______ ja laatija ______________________ 

___ kpl  julkisivupiirros, sen päiväys  _______ ja laatija ____________________ 

___ kpl  muu ____________, sen päiväys  _______ ja laatija ________________ 

 □ Allekirjoittaneella kiinteistön omistajalla ei ole huomautettavaa kyseisen hankeen tai 

toimenpiteen johdosta. 

□ Esitämme hankeen tai toimenpiteen johdosta huomautuksen erillisellä liitteellä, joka toimi-

tamme rakennusvalvontaan ___ . ___ . _____ mennessä. 

□ Pyydämme asiaa koskevan päätöksen, sähköposti __________________ @_______________ 

___________________________ ______________________       _______ 
  Nimi   Osoite           Puh.nro 

__ . __ . _____        _____________________ ______________________ 
  Pv             Allekirjoitus  Nimen selvennys 

Kun hakijoita, kiinteistön omistajia jne. on useampia, voidaan käyttäjää yksilöityä valtakirjaa kuulemisen liitteenä. 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet 


