
 

 

NAAPURIEN KUULEMINEN JA LAUSUNNOT 

 

Rakennusluvan hakijan selvitys siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta, ja selvitys 

heidän mahdollisesta kannastaan rakentamiseen. 

 

Luvanhakijan nimi         _______________________________________________ 

Rakennushankkeen kuvaus   _______________________________________________ 

Pääsuunnitelija         _______________________________________________ 

Hakemuksen päiväys _________________  Pääpiirustusten päiväys ________________ 

 

Ilmoittaminen naapurille (MRL 133 § 1. mom. ja MRA 65 §) 

Rakennuslupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava kiinteistön rajanaapureille.  

Mikäli kiinteistöllä on useita omistajia, tulee kaikkien omistajien allekirjoittaa lomake. 

 

Lupahakemuksen vireille tulosta tulee tiedottaa kiinteistön rajanaapureita. Naapureina pidetään 

rakennuspaikan viereisten sekä suoraan ja vinottain vastapäätä olevien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita. 

Tie ei katkaise kuulemistarvetta eikä alle 170 metriä leveä vesialue. Kuuleminen on suoritettava riippumatta 

siitä, onko kiinteistöllä rakennuksia vai ei. 

 

Rakennuspaikan naapurit 

(X) Merkitse ao. kohdat 
___   Hakija on ilmoittanut hakemuksesta ja naapurina olemme saaneet tiedon siitä 
___   Naapurina meillä ei ole huomauttamista hakemukseen. 
___   Naapurina esitämme erillisessä liitteessä huomautuksemme hakemuksen johdosta. 

 
Naapurin kiinteistötunnus Naapurin kiinteistön osoite 

Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja nimen selvennys 
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