
KANKAANPÄÄN  KAUPUNKI 
RAKENNUSVALVONTA 

RAKENNUS-/TOIMENPIDELUPAHAKEMUSTA 
KOSKEVA NAAPURIEN KUULEMINEN 
(MRL 133.1 § ja MRA 65.3 §) 

Rakennus-/ 
toimenpide-
luvan  hakija 

Nimi 

Postiosoite Puhelin 

Kiinteistö  ja 
alue,  jota 
rakennus-/ 
toimenpide-
lupahakemus 
koskee 

Kylä Kiinteistön nimi RN:o 

Kaava-alue Kortteli Rakennuspaikka/tontti 

2 Rakennuspaikan pinta-ala m

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 
rakennuksen rakentamiseen (MRL 125.2 §) 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  §  9  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) 

Rakennuksen  käyttötarkoitus Rakennettava  kerrosala  m2 Käytetty  ja  rakennettava  kerrosala 
yht.  m2 

Tilavuu  m3 s Kerrosluku  kpl Asuntoja  kpl Kokonaisala  m2 

Rakennuksen  palotekninen  luokka 
P1 P2 P3 

Lyhyt  selostus  poikkeamisesta 

Olemme  tutustuneet  edellä  selostettuun  rakennus-/toimenpidelupahakemukseen  ja  siihen  liittyviin 
päivättyihin  suunnitelmiin  eikä  allekirjoittaneilla  kiinteistön  omistajilla  ja  haltijoilla  ole 

huomautettavaa  kyseisen  rakennushankkeen  tai  toimenpiteen  johdosta. 
a ä P ikka  ja  päivämäär Kiinteistön  nimi,  RN:o  ja  kylä 

Allekirjoitukset,  postiosoite  ja  puhelin 

Todistavat 

Paikka  ja  päivämäärä Kiinteistön  nimi,  RN:o  ja  kylä 

Allekirjoitukset,  postiosoite  ja  puhelin 

Todistavat 

Paikka  ja  päivämäärä Kiinteistön  nimi,  RN:o  ja  kylä 

Allekirjoitukset,  postiosoite  ja  puhelin 

Todistavat 

kka ja  päiPai  vämäärä Kiinteistön  nimi,  RN:o  ja  kylä 

Allekirjoitukset,  postiosoite  ja  puhelin 

Todistavat 
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