
 Naapurin kuuleminen/naapurin suostumus 
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 Lupahakemuksen vireille tulon yhteydessä MRL 133 § 
 Poikkeamismenettelyn yhteydessä MRL 173 §  
 Suunnittelutarveratkaisun yhteydessä MRL 137 §  
 Vähäisen poikkeamisen yhteydessä MRL 175 §  
 Naapurin suostumus 

HAKIJA täyttää kohdat 1.-6. 
1. Rakennuspaikka
YŀǳǇǳƴƎƛƴƻǎŀκƪȅƭŅ YƻǊǘǘŜƭƛκYȅƭŅκ¸ƭΦŀƭǳŜ ¢ƻƴǘǘƛκ¢ƛƭŀ wbΥƻ 

tƻǎǘƛƻǎƻƛǘŜ tƻǎǘƛƴǳƳŜǊƻ Ƨŀ ǇƻǎǘƛǘƻƛƳƛǇŀƛƪƪŀ 

2. Hakija όwŀƪŜƴƴǳǎǇŀƛƪŀƴ ƻƳƛǎǘŀƧŀ ǘŀƛ ƘŀƭǘƛƧŀύ
bƛƳƛ 

tƻǎǘƛƻǎƻƛǘŜ tƻǎǘƛƴǳƳŜǊƻ Ƨŀ ǇƻǎǘƛǘƻƛƳƛǇŀƛƪƪŀ 

tǳƘŜƭƛƴ ǾƛǊƪŀπŀƛƪŀƴŀ {ŅƘƪǀǇƻǎǘƛ 

3. Lyhyt selostus rakennushankkeesta

 Yŀǘǎƻ ƭƛǎŅƪǎƛ ŜǊƛƭƭƛƴŜƴ ƭƛƛǘŜΦ 

4. Rakennustöiden aloittamista ennen päätöksen lainvoimaisuutta
Perustelut 

 Yŀǘǎƻ ƭƛǎŅƪǎƛ ŜǊƛƭƭƛƴŜƴ ƭƛƛǘŜΦ 

±ŅƘŅƛǎŜƴ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎŜƴ ƪŅǎƛǘǘŜƭȅǎǘŅ 
ǾŜƭƻƛǘŜǘŀŀƴ ǊŀƪŜƴƴǳǎǾŀƭǾƻƴŀƴ 
ƳŀƪǎǳǇŜǊǳǎǘŜƛŘŜƴ ƳǳƪŀƛƴŜƴ Ƴŀƪǎǳ

5. Poikkeamiset
 9ƛ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎƛŀ 
 ±ŅƘŅƛǎƛŅ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎƛŀ 
 9ǊƛƭƭƛǎǘŅ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎƳŜƴŜǘǘŜƭȅŅ 
 ŜŘŜƭƭȅǘǘŅǾŅǘ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎŜǘ 

Selostus poikkeamisista 

 Yŀǘǎƻ ƭƛǎŅƪǎƛ ŜǊƛƭƭƛƴŜƴ ƭƛƛǘŜΦ 

IŀŜǘŀŀƴ ƭǳǇŀŀ ŀƭƻƛǘǘŀŀ
ǊŀƪŜƴƴǳǎǘȅǀǘ ŜƴƴŜƴ 
ǇŅŅǘǀƪǎŜƴ ƭŀƛƴǾƻƛƳŀƛǎǳǳǘǘŀ

 9ƛ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎƛŀ 
 ±ŅƘŅƛǎƛŅ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎƛŀ 
 9ǊƛƭƭƛǎǘŅ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎƳŜƴŜǘǘŜƭȅŅ 
 ŜŘŜƭƭȅǘǘŅǾŅǘ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎŜǘ 

 9ƛ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎƛŀ 
 ±ŅƘŅƛǎƛŅ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎƛŀ 
 9ǊƛƭƭƛǎǘŅ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎƳŜƴŜǘǘŜƭȅŅ 
 ŜŘŜƭƭȅǘǘŅǾŅǘ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎŜǘ 

 9ƛ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎƛŀ 
 ±ŅƘŅƛǎƛŅ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎƛŀ 
 9ǊƛƭƭƛǎǘŅ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎƳŜƴŜǘǘŜƭȅŅ 
 ŜŘŜƭƭȅǘǘŅǾŅǘ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎŜǘ 

IŀƪŜƳǳƪǎŜƴ ƪŅǎƛǘǘŜƭȅǎǘŅ ŀƭƻƛǘǘŀŀ ǘȅǀǘ 
ŜƴƴŜƴ ǇŅŅǘǀƪǎŜƴ ƭŀƛƴǾƻƛƳŀƛǎǳǳǘǘŀ 
ǾŜƭƻƛǘŜǘŀŀƴ ǊŀƪŜƴƴǳǎǾŀƭǾƻƴƴŀƴ 
ƳŀƪǎǳǇŜǊǳǎǘŜƛŘŜƴ ƳǳƪŀƛƴŜƴ Ƴŀƪǎǳ
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7. Ilmoitus naapurille
Kaupunginosa/kylä Kortteli/Tila RN:o Tontti 

Postiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

 Kyseiselle naapurille on esitetty päiväyksen mukaiset suunnitelmat 

Suunnitelmat, jotka on päivätty:       /      20    

Lupatunnus (jos hakemus vireillä):  LP- 491 -____- ____   

NAAPURI täyttää kohdat 8.-10. 
8. Naapurin lausunto

 Olemme nähneet edellä mainitut 
  suunnitelmat. 

 Ei huomautettavaa  Esitämme seuraavat huomautukset: 

 Katso lisäksi erillinen liite. 

9. Naapurin suostumus (katso kohta 5.)

 Annamme suostumuksen   Emme anna suostumusta 

10. Allekirjoitukset
Jos omistajia/haltijoita on enemmän kuin yksi, kaikkien tulee allekirjoittaa.

Päiväys ja allekirjoitus 

Nimenselvennys 

Postiosoite Postinumero ja postitoimipaikka 

Puhelin virka-aikana Sähköposti 

6. Naapurin suostumus
 Ei ole suostumusta edellyttäviä 
 toimenpiteitä. 
 On suostumusta edellyttäviä  
 toimenpiteitä. 

Selostus toimenpiteistä 
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Naapurin kuuleminen 

Milloin naapuria on kuultava? 

aŀŀƴƪŅȅǘǘǀπ Ƨŀ ǊŀƪŜƴƴǳǎƭŀƛƴ моо ϠΥƴ Ƴǳƪŀŀƴ ǊŀƪŜƴƴǳǎƭǳǇŀƘŀƪŜƳǳƪǎŜƴ ǾƛǊŜƛƭƭŜǘǳƭƻǎǘŀ ƻƴ ƛƭƳƻƛǘŜǘǘŀǾŀ 
ƴŀŀǇǳǊƛƭƭŜΦ YǳǳƭǘŀǾƛŀ ƴŀŀǇǳǊŜƛǘŀ ƻǾŀǘ ǊŀƪŜƴƴǳǎǇŀƛƪŀƴ ǾƛŜǊŜƛǎŜƴ ǘŀƛ ǾŀǎǘŀǇŅŅǘŅ ƻƭŜǾŀƴ ƪƛƛƴǘŜƛǎǘǀƴ ƻƳƛǎǘŀƧŀǘ Ƨŀ 
ƘŀƭǘƛƧŀǘΦ YǳǳƭǘŀǾƛŀ ƴŀŀǇǳǊŜƛǘŀ ƻǾŀǘ ǎƛƛǎ ǊŀƧŀƴŀŀǇǳǊƛǘΣ ƴŀŀǇǳǊƛƴǘƻƴǘƛƴ ƪƛǊǾŜǎǾŀǊǊŜƴ ǘƻƛǎŜƭƭŀ ǇǳƻƭŜƭƭŀ ƻƭŜǾŀǘ 
ƴŀŀǇǳǊƛǘ ǎŜƪŅ ǎǳƻǊŀŀƴ Ƨŀ Ǿƛƴƻǎǘƛ ƪŀŘǳƴ ǘƻƛǎŜƭƭŀ ǇǳƻƭŜƭƭŀ ƻƭŜǾŀǘ ƴŀŀǇǳǊƛǘΦ 

bŀŀǇǳǊŜƛǘŀ Ŝƛ ǘŀǊǾƛǘǎŜ ƪǳǳƭƭŀΣ Ƨƻǎ ǊŀƪŜƴƴǳǎƘŀƴƪŜ ƻƴ ǾŅƘŅƛƴŜƴ Ƨŀ ǎƛƧŀƛƴƴƛƭǘŀŀƴ ǎŜƭƭŀƛƴŜƴΣ ŜǘǘŅ ǎƛƭƭŅ Ŝƛ ƻƭŜ 
Ǿŀƛƪǳǘǳǎǘŀ ƴŀŀǇǳǊƛƴ ŜǘǳǳƴΦ 

bŀŀǇǳǊƛƴ ƪǳǳƭŜƳƛƴŜƴ ƻƴ ǇŅŅǎŅŅƴǘǀΦ ±ƛǊŀƴƻƳŀƛƴŜƴ ƘŀǊƪƛǘǎŜŜ ǎŜƴΣ ǾƻƛŘŀŀƴƪƻ ƴŀŀǇǳǊƛǘ ƧŅǘǘŅŅ ƪǳǳƭŜƳŀǘǘŀΦ ¢ŅǘŅ 
ƘŀǊƪƛƴǘŀŀ Ŝƛ ǎƛƛǎ ǘŜŜ ǊŀƪŜƴƴǳǎƘŀƴƪƪŜŜǎŜŜƴ ǊȅƘǘȅǾŅΦ 9ǇŅǾŀǊƳƻƛǎǎŀ ǘŀǇŀǳƪǎƛǎǎŀ ƻƴ ŀƛƴŀ ǎȅȅǘŅ ƪǳǳƭƭŀ ƴŀŀǇǳǊƛǘΦ 

Wƻǎ ƪȅǎŜ ƻƴ ŀǎŜƳŀƪŀŀǾŀƴ ǎŀƭƭƛƳŀǎǘŀ ƘǳƻƴŜƛǎǘƻƴ ƪŅȅǘǘǀǘŀǊƪƻƛǘǳƪǎŜƴ ƳǳǳǘǘŀƳƛǎŜǎǘŀΣ ƴƛƛƴ ǇŅŅǎŅŅƴǘǀƛǎŜǎǘƛ 
ƴŀŀǇǳǊŜƛǘŀ Ŝƛ ǘŀǊǾƛǘǎŜ ƪǳǳƭƭŀΦ Wƻǎ ƪȅǎŜ ƻƴ ƪƻƪƻ ǊŀƪŜƴƴǳƪǎŜƴ ƪŅȅǘǘǀǘŀǊƪƻƛǘǳƪǎŜƴ ƳǳǳǘǘŀƳƛǎŜǎǘŀΣ ƴŀŀǇǳǊŜƛǘŀ ƻƴ 
ƪǳǳƭǘŀǾŀΦ 

Wƻǎ ƭǳǾŀƴƘŀƪƛƧŀ Ƴǳǳǘǘŀŀ ǊŀƪŜƴƴǳǎǎǳǳƴƴƛǘŜƭƳƛŀ ƴŀŀǇǳǊƛƴ Ŝǘǳǳƴ ǾŀƛƪǳǘǘŀǾŀƭƭŀ ǘŀǾŀƭƭŀ ƴŀŀǇǳǊƛƴ ƪǳǳƭŜƳƛǎŜƴ 
ƧŅƭƪŜŜƴΣ ƴŀŀǇǳǊƛŀ ƻƴ ƪǳǳƭǘŀǾŀ ǳǳŘŜǎǘŀŀƴ ǳǳǎƛŜƴ ǎǳǳƴƴƛǘŜƭƳƛŜƴ ƧƻƘŘƻǎǘŀΦ 

bŀŀǇǳǊŜƛǘŀ ƻƴ ƪǳǳƭǘŀǾŀ Ƴȅǀǎ ǘƻƛƳŜƴǇƛŘŜƭǳǇŀπΣ ǇǳǊƪŀƳƛǎƭǳǇŀπ Ƨŀ ƳŀƛǎŜƳŀǘȅǀƭǳǇŀƳŜƴŜǘǘŜƭȅƛǎǎŅΦ 

tƻƛƪƪŜŀƳƛǎƳŜƴŜǘǘŜƭȅǎǎŅ ƴŀŀǇǳǊŜƛǘŀ ƻƴ ƪǳǳƭǘŀǾŀ ǎƻǾŜƭǘǳǾƛƴ ƻǎƛƴ ǾŀǎǘŀŀǾŀƭƭŀ ǘŀǾŀƭƭŀ ƪǳƛƴ 
ǊŀƪŜƴƴǳǎƭǳǇŀƳŜƴŜǘǘŜƭȅǎǎŅΦ YǳǳƭǘŀǾƛŜƴ Ƨƻǳƪƪƻ ǎŀŀǘǘŀŀ ǘŅƭƭǀƛƴ ƻƭƭŀ ƪǳƛǘŜƴƪƛƴ ƭŀŀƧŜƳǇƛΦ ±ŀǊǎƛƴŀƛǎǘŜƴ 
ƴŀŀǇǳǊŜƛŘŜƴ ƭƛǎŅƪǎƛ ǎŀŀǘǘŀŀ ƻƭƭŀ ǎȅȅǘŅ ƪǳǳƭƭŀ Ƴȅǀǎ Ƴǳƛǘŀ ǘŀƘƻƧŀΦ ±ƛǊŀƴƻƳŀƛƴŜƴ ƘŀǊƪƛǘǎŜŜ ǘŅƭƭǀƛƴ ǘŅƭƭŀƛǎŜǘ 
ƳŀƘŘƻƭƭƛǎŜǘ Ƴǳǳǘ ƪǳǳƭǘŀǾŀǘ ǘŀƘƻǘΦ 

Miten naapuria kuullaan? 

bŀŀǇǳǊƛƴ ƪǳǳƭŜƳƛǎŜƴ ǎǳƻǊƛǘǘŀŀ ǊŀƪŜƴƴǳǎǾŀƭǾƻƴǘŀǾƛǊŀƴƻƳŀƛƴŜƴ ǘŀƛ ƭǳǾŀƴ ƘŀƪƛƧŀ ƛǘǎŜΦ Wƻǎ ƭǳǾŀƴ ƘŀƪƛƧŀ ƘǳƻƭŜƘǘƛƛ 
ƛǘǎŜ ƴŀŀǇǳǊƛƴ ƪǳǳƭŜƳƛǎŜǎǘŀΣ ƭǳǾŀƴ ƘŀƪƛƧŀƴ ǘǳƭŜŜ ǘŅƭƭǀƛƴ ƭƛƛǘǘŅŅ ƭǳǇŀƘŀƪŜƳǳƪǎŜŜƴ ǎŜƭǾƛǘȅǎ ǎƛƛǘŅΣ ŜǘǘŅ ƴŀŀǇǳǊŜƛƭƭŜ 
ƻƴ ŜǎƛǘŜǘǘȅ ǊƛƛǘǘŅǾŅǘ ǎǳǳƴƴƛǘŜƭƳŀǘ ƘŀƴƪƪŜŜǎǘŀΣ ǎŜƪŅ ƴŀŀǇǳǊŜƛŘŜƴ ƪŀƴǘŀ ǊŀƪŜƴǘŀƳƛǎŜŜƴΦ ¢ŅƳŅ ǎŜƭǾƛǘȅǎ ǘǳƭŜŜ 
ŜǎƛǘǘŅŅ ǘŅƭƭŅ bŀŀǇǳǊƛƴ ƪǳǳƭŜƳƛƴŜƴ πƭƻƳŀƪƪŜŜƭƭŀ Ƨŀ ǎŜƴ ƳŀƘŘƻƭƭƛǎƛƭƭŀ ƭƛƛǘǘŜƛƭƭŅΦ aȅǀǎ ǾŅƘŅƛǎŜǘ ǇƻƛƪƪŜŀƳƛǎŜǘ Ƨŀ 
ƴŀŀǇǳǊƛƴ ǎǳƻǎǘǳƳǳǎ πƪƻƘŘŀǘ ǘǳƭŜŜ ǘŅȅǘǘŅŅΦ 

[ǳǾŀƴ ƘŀƪƛƧŀƴ ƘǳƻƭŜƘǘƛŜǎǎŀ ƛǘǎŜ ƴŀŀǇǳǊƛŜƴ ƪǳǳƭŜƳƛǎŜǎǘŀ ƪǳǳƭŜƳƛƴŜƴ ƻƴ ƪŅȅǘŅƴƴǀǎǎŅ ƘŜƭǇƻƛƴǘŀ Ƙƻƛǘŀŀ 
ǘŀǇŀŀƳŀƭƭŀ ƴŀŀǇǳǊƛǘ Ƨŀ ŜǎƛǘǘŅƳŅƭƭŅ ƘŜƛƭƭŜ ǎǳǳƴƴƛǘŜƭƳŀǘΦ aƛƪŅƭƛ ƪǳǳƭǘŀǾŀƴ ƴŀŀǇǳǊƛǘƻƴǘƛƴ ƻƳƛǎǘŀƧŀƴŀ ƻƴ 
ŀǾƛƻǇŀǊƛΣ ƳƻƭŜƳǇƛŜƴ ǇǳƻƭƛǎƻƛŘŜƴ ŀƭƭŜƪƛǊƧƻƛǘǳƪǎŜǘ ǘǳƭŜŜ ǇȅȅǘŅŅ ƪǳǳƭŜƳƛǎƭƻƳŀƪƪŜŜǎŜŜƴΦ 

[ǳǾŀƴ ƘŀƪƛƧŀ Ǿƻƛ Ƴȅǀǎ ƧŅǘǘŅŅ ƴŀŀǇǳǊƛŜƴ ƪǳǳƭŜƳƛǎŜƴ ƻǎƛǘǘŀƛƴ ǘŀƛ ƪƻƪƻƴŀŀƴ ǾƛǊŀƴƻƳŀƛǎŜƴ ǘŜƘǘŅǾŅƪǎƛΦ ¢Ņƭƭǀƛƴ 
ƴŀŀǇǳǊƛŜƴ ƪǳǳƭŜƳƛǎŜǎǘŀ ǇŜǊƛǘŅŅƴ ǊŀƪŜƴƴǳǎǾŀƭǾƻƴǘŀǘŀƪǎŀƴ ƳǳƪŀƛƴŜƴ ƳŀƪǎǳΦ ¢ƻƛǎƛƴ ƪǳƛƴ ƘŀƪƛƧŀƴ ƪǳǳƭƭŜǎǎŀ ƛǘǎŜ 
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