
HAKEMUS 
 Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 § 
 Poikkeaminen MRL 171-174 §  

Viranomaisen merkintöjä 
Puhelin:         (09) 4258 3000 vaihde 
Postiosoite:   Kaavoitus, PL 13, 03101 Nummela 
Käyntiosoite: Asemantie 30 A, Nummela 
Sähköposti:   kunnanvirasto@vihti.fi  
www.vihti.fi  

Saapumispäivä 

Diaarinumero 

1 
Hakija 
(rakennuspaikan 
haltija) 

Nimi Puhelin virka-aikana 

Lähi- ja postiosoite Sähköposti 

2 
Rakennus- 
paikka 

Tontin / rakennuspaikan osoite 

Kiinteistön nimi Kiinteistötunnus Korttelin n:o / rp:n n:o (asema-
kaava-alueella) 

 Koko tila  Määräala Rakennuspaikan pinta-ala m2 

3 
Rakennus- 
hanke tai 
toimenpide 

  Rakennuksen rakentaminen (uusi rakennus) 

  Rakennuksen korjaus- ja muutostyö 

  Rakennuksen laajentaminen tai sen kerrosalaan 
      vaikuttavan tilan lisääminen 

  Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muutos 

  Muu, mikä 

  Omakotitalo 
  Paritalo 
  Lomarakennus 
  Talousrakennus 
  Sauna 
  Tuotantorakennus 
  Rivitalo 
  Kerrostalo 
  Muu __________________ 

Uudet rakennukset tai lisärakennus eriteltynä 
rakennuksittain 

Rakennuksen 
kerrosala 
k-m²

Kerrosluku 
kpl 

Asuntojen 
lukumäärä 

Tähän mennessä käytetty rakennusoikeus k-m² ja 
rakennustyyppi 

Olemassa olevien 
asuntojen lukumäärä 

Rakennustoimenpiteen 
yhteydessä puretaan k-m² 

4 
Selostus poik-
keuksista 

mailto:kunnanvirasto@vihti.fi


5 
Hakemuksen  
erityiset syyt ja 
arvio hankkeen  
vaikutuksista 

Hakemuksen erityiset syyt (poikkeamislupahakemuksessa) ja arvio hankkeen keskeisistä vaikutuksista 

6  
Lisäselvityksiä 

Lisätietoja antaa tarvittaessa alla nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. Milloin on 
kysymys erityissuunnitelmista, on kullakin asianomaisella tähän rakennustoimenpiteeseen liittyvien erityis-
suunnitelmien laatijalla oikeus esittää suunnitelmansa viranomaiselle ja täydentää, muuttaa ja korjata niihin 
kuuluvia piirustuksia ja muita asiakirjoja. 
Asiamiehen nimi ja ammatti Puhelin virka-aikana 

Lähi- ja postiosoite Sähköposti 

7 
Lisätietoja 

(mm. tieyhteydet, vesihuolto) 

8 
Naapurien 
kuuleminen 

 
 Suoritettu       

    
 Pyydetään kuntaa kuulemaan            

9 
Viranomais- 
maksun 
suorittaja 
(ellei hakija) 

Nimi Puhelin virka-aikana 

Lähi- ja postiosoite Sähköposti 

10 
Tietojen luovu-
tus 

 Kunnan luparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköi-
sessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (julkisuuslaki 16 § 3 
mom) 

 Kunnan luparekisteristä ei saa missään muodossa antaa henkilötietojani suoramarkkinointia eikä mielipi-
de- tai markkinatutkimusta varten (henkilötietolaki 30 §) 

11 
Päätöksen  
toimittaminen 
 

Päätös toimitetaan         
  hakijalle                   
  asiamiehelle 

12 
Hakijoiden  
allekirjoitukset 

Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys 

 
  



 
NAAPUREIDEN KUULEMINEN HAKIJAN TOIMESTA 
 
Kuulemisen allekirjoittajan tulee tiedottaa asiasta kaikille muille omistajille. 
 
Olemme tutustuneet tähän täytettyyn hakemukseen sekä meille esitettyyn asemapiirrokseen ja siihen liitty-
viin suunnitelmiin.   
Mahdolliset huomautukset tulee toimittaa 7 vrk:n kuluessa kuulemisen allekirjoittamisesta osoittee-
seen: Vihdin kunta, kaavoituspalvelut, PL 13, 03101 Nummela. 
Käyntiosoite: Asemantie 30 A, Nummela. 
 
Naapuri 
n:o  

 Paikka                                                                                                               päivämäärä 

Allekirjoitus ja nimenselvennys                                                                          allekirjoitus ja nimenselvennys  
 

Postiosoite                                                                                                          puhelinnumero 

Kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus 

Kannanotto: 

□ Ei huomautettavaa 

□ On huomautettavaa 

□ Huomautus toimite-
taan erikseen 

Huomautukset: 

Naapuri 
n:o  

 Paikka                                                                                                                  päivämäärä 

Allekirjoitus ja nimenselvennys                                                                             allekirjoitus ja nimenselvennys  
 

Postiosoite                                                                                                            puhelinnumero 

Kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus 

Kannanotto: 

□ Ei huomautettavaa 

□ On huomautettavaa 

□ Huomautus toimite-
taan erikseen 
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□ Huomautus toimite-
taan erikseen 
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n:o 
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Allekirjoitus ja nimenselvennys                                                                             allekirjoitus ja nimenselvennys 

Postiosoite                                                                                                            puhelinnumero 

Kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus 

Kannanotto: 

□ Ei huomautettavaa 

□ On huomautettavaa 

□ Huomautus toimite-
taan erikseen 

Huomautukset: 
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