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Rakennusvalvonta RAJANAAPURIN KUULEMINEN,  

Miehikkälä ja Virolahti                       SUOSTUMUS 
 
 

 

 

 

Miehikkälän kunta / rakennustarkastaja     050 389 2152  rakennusvalvonta@miehikkala.fi  
Rakennusvalvonta toimistosihteeri       040 710 7315          etunimi.sukunimi@miehikkala.fi 
Keskustie 4 A   toimistosihteeri           040 199 2006  
49700 Miehikkälä  

 

Lupatyyppi: ________________________________________ 
 
Rakennuspaikan tiedot 
 
______.______.______.______ ____________________  ______.______.______ 
Kiinteistötunnus  Kiinteistön nimi  Lupatunnus 
 
___________________________________________________________________________________ 
Kiinteistön osoite 
 
________________________ 
Rakennuksen käyttötarkoitus  
 
Selostus hankkeesta ja mahdolliset poikkeamat määräyksistä 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Kiinteistön omistajan / Luvan hakijan tiedot 
 
_________________________ _________________________ ___________________ 
Nimi   Sähköpostiosoite  Puhelinnumero 
 
____________________________________________________________________________________ 
Postiosoite 
 

☐ Liitteenä valtakirja kiinteistön muilta omistajilta/hakijoilta. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kuuleminen1 (rajanaapuri täyttää) 
 
______.______.______.______ ____________________ 
Kiinteistötunnus  Kiinteistön nimi  
 
_________________________ _________________________ ___________________ 
Nimi   Sähköpostiosoite  Puhelinnumero 
 
____________________________________________________________________________________ 
Postiosoite 
 
Olen tutustunut edellä selostettuun hankkeeseen ja sen suunnitelmiin 
   asemapiirrokseen, jonka on laatinut _________________________ ja joka on päivätty ____.____. 20____  
_______piirrokseen, jonka on laatinut _________________________ ja joka on päivätty ____.____. 20____ 
_______piirrokseen, jonka on laatinut _________________________ ja joka on päivätty ____.____. 20____ 
_______piirrokseen, jonka on laatinut _________________________ ja joka on päivätty ____.____. 20____ 
 

☐ Allekirjoittaneella kiinteistön omistajalla ei ole huomautettavaa kyseisen hankkeen johdosta. 

☐ Allekirjoittaneella kiinteistön omistajalla on huomautettavaa kyseisen hankeen johdosta. Kirjallinen huomautus 

liitteenä tai annamme sen rakennusvalvontaan tiedoksi ____.____. 20____ mennessä. 

☐ Liitteenä valtakirja kiinteistön muilta omistajilta. 

☐ Pyydän rakennusvalvontaa antamaan asiaa koskevan lupapäätöksen tiedoksi. 

 
 
____.____. 20____  _________________________ _________________________ 
  Allekirjoitus   Nimen selvennys 
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Rakennusvalvonta RAJANAAPURIN KUULEMINEN,  

Miehikkälä ja Virolahti                       SUOSTUMUS 
 
 

 

 

 

Miehikkälän kunta / rakennustarkastaja     050 389 2152  rakennusvalvonta@miehikkala.fi  
Rakennusvalvonta toimistosihteeri       040 710 7315          etunimi.sukunimi@miehikkala.fi 
Keskustie 4 A   toimistosihteeri           040 199 2006  
49700 Miehikkälä  

 
Kuuleminen2 (rajanaapuri täyttää) 
 
______.______.______.______ ____________________ 
Kiinteistötunnus  Kiinteistön nimi  
 
_________________________ _________________________ ___________________ 
Nimi   Sähköpostiosoite  Puhelinnumero 
 
____________________________________________________________________________________ 
Postiosoite 
 
Olen tutustunut edellä selostettuun hankkeeseen ja sen suunnitelmiin 
   asemapiirrokseen, jonka on laatinut _________________________ ja joka on päivätty ____.____. 20____  
_______piirrokseen, jonka on laatinut _________________________ ja joka on päivätty ____.____. 20____ 
_______piirrokseen, jonka on laatinut _________________________ ja joka on päivätty ____.____. 20____ 
_______piirrokseen, jonka on laatinut _________________________ ja joka on päivätty ____.____. 20____ 
 

☐ Allekirjoittaneella kiinteistön omistajalla ei ole huomautettavaa kyseisen hankkeen johdosta. 

☐ Allekirjoittaneella kiinteistön omistajalla on huomautettavaa kyseisen hankeen johdosta. Kirjallinen huomautus 

liitteenä tai annamme sen rakennusvalvontaan tiedoksi ____.____. 20____ mennessä. 

☐ Liitteenä valtakirja kiinteistön muilta omistajilta. 

☐ Pyydän rakennusvalvontaa antamaan asiaa koskevan lupapäätöksen tiedoksi. 

 
 
____.____. 20____  _________________________ _________________________ 
  Allekirjoitus   Nimen selvennys 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kuuleminen3 (rajanaapuri täyttää) 
 
______.______.______.______ ____________________ 
Kiinteistötunnus  Kiinteistön nimi  
 
_________________________ _________________________ ___________________ 
Nimi   Sähköpostiosoite  Puhelinnumero 
 
____________________________________________________________________________________ 
Postiosoite 
 
Olen tutustunut edellä selostettuun hankkeeseen ja sen suunnitelmiin 
   asemapiirrokseen, jonka on laatinut _________________________ ja joka on päivätty ____.____. 20____  
_______piirrokseen, jonka on laatinut _________________________ ja joka on päivätty ____.____. 20____ 
_______piirrokseen, jonka on laatinut _________________________ ja joka on päivätty ____.____. 20____ 
_______piirrokseen, jonka on laatinut _________________________ ja joka on päivätty ____.____. 20____ 
 

☐ Allekirjoittaneella kiinteistön omistajalla ei ole huomautettavaa kyseisen hankkeen johdosta. 

☐ Allekirjoittaneella kiinteistön omistajalla on huomautettavaa kyseisen hankeen johdosta. Kirjallinen huomautus 

liitteenä tai annamme sen rakennusvalvontaan tiedoksi ____.____. 20____ mennessä. 

☐ Liitteenä valtakirja kiinteistön muilta omistajilta. 

☐ Pyydän rakennusvalvontaa antamaan asiaa koskevan lupapäätöksen tiedoksi. 

 
 
____.____. 20____  _________________________ _________________________ 
  Allekirjoitus   Nimen selvennys 
 
Kuuleminen tulee liittää sähköiseen lupajärjestelmään ko. lupatunnuksen alle kohtaan Suunnitelmat ja 
liitteet (Ennakkoluvat ja lausunnot). 


