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SELVITYS NAAPURIN KUULEMISESTA 

☐ RAKENNUS-/TOIMENPIDELUPAHAKEMUKSEN VIREILLETULOSTA 

(MRL 133.1 § ja 65.3 §) 

☐ SUUNNITTELUTARVERATKAISUSTA/POIKKEAMISHAKEMUKSESTA 

(MRL 137 § ja 173 §) 

☐ NAAPURIN SUOSTUMUS

HAKIJA TÄYTTÄÄ 

Luvan hakijan tiedot  

Nimi Puhelinnumero 

Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 

Kiinteistö, jota lupahakemus koskee  

Kylä Osoite 

Kiinteistön nimi RN:o 

Haetaan koko tilalle, jonka pinta-ala on (m2) Haetaan määräalalle, jonka pinta-ala on (m2) 

Asemakaava-alueella  

Kunnanosa Kortteli 

Tontti Pinta-ala 

Rakennushanke tai toimenpide  

☐ Rakennuksen rakentaminen ☐ Muu korjaus- ja muutostyö 

☐ Korjaus- tai muutostyö, joka on verrattavissa 
rakennuksen rakentamiseen 

☐ Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen 
muuttaminen

 ☐ Muu, mikä?

☐ Omakotitalo ☐ Paritalo/rivitalo

☐ Kerrostalo ☐ Talousrakennus

☐ Sauna ☐ Tuotanto-/liikerakennus

☐ Laajennus ☐ Vapaa-ajan asuinrakennus 

Rakennettava k-m2 Kerrosala yht. (m2 

Kerrosluku Asuntojen lukumäärä 

Lyhyt selostus hankkeesta 

 

Suostumus  

Selvitys suostumuksen tarpeesta  

 

)
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NAAPURI TÄYTTÄÄ 

Kuultavan naapurin tiedot  

Nimi Kiinteistön nimi ja RN:o 

Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka Sähköposti 

 

Huomautuksen teko 

Olen tutustunut yllä mainitun rakennushankkeen tai toimenpiteen johdosta tehtyyn ________________ päivättyyn 
lupahankkeeseen ja siihen liittyviin suunnitelmiin. 

☐ Hankkeesta ei ole huomautettavaa 

☐ Hankkeesta on huomautettavaa (huomautus ja perustelut) 

☐ Olen tutustunut ja allekirjoittanut asemapiirroksen 

 

Allekirjoitus ja nimenselvennys  

Päiväys 

Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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