
NAAPURIN KUULEMINEN
(naapuri täyttää)

Viranomaisen merkintä / kirjaus:
Lupanumero

Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja nimen selvennys

Puhelin Osoite

Kylä / kunnanosa Tilan nimi / korttelin nro Tilan RN:o / tontin nro / 
rakennuspaikan nro

Kylä / kunnanosa Tilan nimi / korttelin nro Tilan RN:o / tontin nro /
rakennuspaikan nro

1
Rakennus-
paikka, jolle
hakemus on
vireillä

2
Hakija
(rakennuspaikan
omistaja tai
haltija)

Nimi

Osoite

Puhelin virka-aikana 

3
Rakennus-
hanke

4
Ilmoittajan
allekirjoitus

Rakennuksen rakentaminen (uusi)
Rakennuksen laajentaminen
Rakennuksen korjaus- ja muutostyö
Rakennuksen käyttötarkoituksen muutos
Rakennuksen tai sen osan purkaminen
Puiden kaataminen
Maankaivuu tai -täyttö

Naapurin 
kanta rakenta-
miseen ja 
allekirjoitus

Naapurina olemme saaneet tiedon rakennushankkeesta ja tutustuneet päivättyihin piirustuksiin.

Naapurina meillä ei ole huomautettavaa rakennushankkeen johdosta.
Esitämme rakennushankkeen johdosta seuraavan huomautuksen:

(Ilmoittaja täyttää, ohjeita kääntöpuolella)

Raken-
nusten
luku-
määrä

Masto, piippu tai vastaava

Kerrosala Kerrok-
sia

Uusia
asuntoja

Muun alueen
pinta-ala

Lyhin
etäisyys
naapurin
rajaan  

Talousrakennus
Katos, vaja, kioski, rakennelma
Katsomo, yleisöteltta tai vastaava
Asuntovaunu, -laiva tai vastaava

Laituri tai muu ranta-alueen muutos
Säilytys- tai varastoalue
Rakennuksen julkisivumuutos
Mainoslaite
Kiinteä aita, reunusmuuri
Maalämpö tai jätevesijärjestelmä
Huoneistomuutos

Päivämäärä, ilmoituksen tekijän allekirjoitus ja nimen selvennys, ammatti ja puhelin

(m2) (lkm) (lkm)

Poikkeaa
säännök-
sistä

(m2) (rasti)(0,00 m)(lkm)

Osoite

ILMOITETTAVA RAKENNUSHANKE

(rasti)

5  
Liitteet

Ilmoituksen liitteet (lukumäärä)

ILMOITUS NAAPURIN RAKENNUSHANKKEESTA JA 
HAKEMUKSEN VIREILLETULOSTA
Poikkeamislupahakemukseen ja suunnittelutarveraktaisuun on 
käytettävä erillistä lomakketta (Naapurin kuuleminen)
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