
NAAPURIEN KUULEMINEN JA LAUSUNNOT LIITTEEKSI RAKENNUS- / 
TOIMENPIDELUPAHAKEMUKSEEN (MRL 133.1) (MRA 65.3)

Saapumispvm. 

Lupanumero 

1. Hakija Nimi Puhelin 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 

2. Rakennus-
paikka

Kylä / kaupunginosa Kaavamerkintä Tilan pinta-ala 
 m2 

Tilan nimi Kiinteistötunnus (RN:o) Kortteli 

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka Tontti 

3. Rakennus-
hanke tai toi-
menpide

Rakennushanke 
 Uuden rakennuksen rakentaminen MRL 125.1 §) 
 Rakennuksen korjaus- ja muutostyö, joka on verrattavissa rakennuksen  
 rakentamiseen (MRL 125.2 §) 
 Muu korjaus- ja muutostyö (MRL 125.3 §) 
 Rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen muuttaminen (MRL 125.5 §) 
 Toimenpide (MRL 126 § ja 126a §) 

Tarkempi selostus rakennushankkeesta Kerrosala 
m2 

4. Pääsuunnit-
telijan yhteys-
tiedot

Rakennushankkeen pääsuunnittelijan nimi ja osoite Koulutus  Kokemus v. 

Puhelin 

Osoite 

5. Tiedottaminen Vireilläolosta on hakijan toimesta rakennuspaikalla tiedotettu  (MRL 133.1) Päivämäärä 

6. Hakijan
allekirjoitus

Allekirjoitus ja nimenselvennys Paikka  

Päivämäärä 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista 
koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus 
huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. 

7. Lupahakemus-
ta koskeva
naapurien
kuuleminen

MRL 133.1  § Kuuleminen ja lausunnot 

Rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapurille, jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai 
sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoi-
tetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian 
vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. 

MRA 65.3 § Naapurien kuuleminen 
Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta, ja 
selvityksen heidän mahdollisesta kannastaan rakentamiseen. Siltä osin kuin hakija on esittänyt selvityksen naapu-
rien kuulemisesta, ei 1 momentissa säädetty kuuleminen ole tarpeen. 

PyhäjoKi



 

8. Naapurien 
lausunto 

Olemme tutustuneet rakennus- /toimenpidelupahakemukseen ja siihen liittyviin suunnitelmiin.  
 

 Allekirjoittaneilla kiinteistön omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa rakennushankkeesta/toimenpiteestä. 
 Naapurina esitämme rakennushankkeen tai toimenpiteen johdosta erillisen huomautuksen liitteenä. 

 
9. Naapurit Paikka ja päivämäärä 

      
Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
       

Allekirjoitukset ja nimenselvennys 
 
 
 
      

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
       
Puhelin       

 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 

Paikka ja päivämäärä 
      

Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
      

Allekirjoitukset ja nimenselvennys 
 
 
 
      

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
       
Puhelin       

 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 

Paikka ja päivämäärä 
      

Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
      

Allekirjoitukset ja nimenselvennys 
 
 
 
      

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka  
       
Puhelin       

 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 

Paikka ja päivämäärä 
      

Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
      

Allekirjoitukset ja nimenselvennys  
 
 
 
      

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
       
Puhelin       

 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 

Paikka ja päivämäärä 
      

Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
      

Allekirjoitukset ja nimenselvennys 
 
 
 
      

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
       
Puhelin       

 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 

Paikka ja päivämäärä 
      

Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
      

Allekirjoitukset ja nimenselvennys 
 
 
 
      

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
       
Puhelin       

 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 

Paikka ja päivämäärä 
      

Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
      

Allekirjoitukset ja nimenselvennys 
 
 
 
      

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka 
       
Puhelin       

 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 

Paikka ja päivämäärä 
      

Kiinteistön nimi, RN:o ja kylä 
      

Allekirjoitukset ja nimenselvennys 
 
 
 
      

Lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka  
       
Puhelin       

 Naapurin huomautus hakemuksesta liitteenä. 

10. Lisäselvitys       

 


