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SUOSTUMUS RAJAN LÄHEISYYTEEN RAKENTAMISEEN

Hakija Nimi

Osoite

Puh. virka-aikana

Rakennus-
paikka

Kaupunginosa/kylä Kortteli/tilan nimi Tontti n:o/RN:o

Osoite

Rakennus-
hanke

Rakennuksen käyttötarkoitus

Rakennettava kerrosala m2 Kerrosluku Huoneistojen lkm

Jos rakennus halutaan sijoittaa lähemmäksi naapurin rajaa, kuin asemakaava tai maankäyttö- ja rakennusasetuksen 57
§ sallii,  on ylitykselle saatava naapurikiinteistön omistajan ja/tai haltijan suostumus. Asemakaava-alueilla etäisyys on
määritetty  asemakaavan  rakennusalueen  rajoina.  Asemakaavoittamattomalla  alueella  (haja-asutusalue)
etäisyysvaatimus on vähintään viisi metriä naapurikiinteistön rajasta. 

Suostumuksella ei voida sivuuttaa paloturvallisuudesta annettuja määräyksiä. Suostumuksessa tulee sopia miten ja kuka
huolehtii paloturvallisuudesta annettujen määräysten toteuttamisesta.

Osapuolet ovat velvollisia tiedottamaan uutta omistajaa annetuista suostumuksista ja sopimuksista kiinteistön vaihtaessa
omistajaa.

Suostumuksen syy:

☐ Asemakaava-alueen ulkopuolella rakennuksen rakentaminen viittä (5) metriä lähemmäs 
naapurin rajaa tai kymmentä (10) metriä lähemmäs rakennusta, joka on toisen omistamalla tai
hallitsemalla maalla.

☐ Asemakaava-alueella rakennuksen rakentaminen lähemmäs rajaa, kuin asemakaava tai 
rakennusjärjestys sallii.

Suostumus:
Annamme suostumuksemme rakentaa _______________ rakennuksen _____ metrin etäisyydelle 
rajastamme.

Naapuria kuultaessa sovitaan seuraavaa:

☐ Suostumuksen antaja sitoutuu itse rakentamaan niin, että rakennusten väliseksi etäisyydeksi 
jää vähintään kahdeksan (8) metriä.

☐ Suostumuksen saaja ja antaja toteuttavat rakennuksensa niin, että molempiin tehdään EI30-
luokkainen palo-osastointi. Rakennusten etäisyydeksi tulee jäädä vähintään neljä (4) metriä.

☐ Ei huomautettavaa

☐ Esitämme hankkeen johdosta seuraavat huomautukset: 
 
 
 

Suostumuksen antaja          ☐  Olemme tutustuneet edellä selostettuun lupahakemukseen.
Kaupunginosa/kylä Kortteli/tilan nimi Tontti n:o/RN:o

Nimi Puhelin

Osoite

Paikka ja päivämäärä Allekirjoitukset 
                                 _______________________________________________
Nimienselvennykset 

Kemin kaupunki Valtakatu 26             Puhelin (vaihde) (016) 259 111
Rakennusvalvonta 94100  KEMI             
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