
Kaarinan kaupunki SELVITYS NAAPURIEN KUULEMISESTA 
 Rakennus- / toimenpidelupa Suunnittelutarvelupa 

 Maisematyölupa Purkamislupa 

Poikkeaminen Maalämpöjärjestelmä 

 Jätevesijärjestelmä  Muu,  

 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan hakemuksen vireille tulosta on tiedotettava naapurikiinteistön 
omistajia. Naapureita ovat myös kulmittain olevat rajanaapurit; tien tai kadun, kapean puiston tai vesistön 
vastapuolella olevat kiinteistöt. Allekirjoitus tulee pyytää kaikilta naapurikiinteistön omistajilta (esim. 
aviopuolisot). Lähtökohtaisesti suosittelemme, että naapureiden kuulemisessa heille esitetään vähintään 
hankkeeseen liittyvä asema- ja julkisivupiirustus.  

Tämän kuulemisen yhteydessä naapureille on esitetty seuraavat suunnitelmat: 

Asemapiirustus Julkisivupiirustus Kaikki lupakuvat (pääpiirustukset) 

Suunnitelmia ei ole esitetty, vaan naapureita on keskusteluin tiedotettu rakennushankkeesta 

 
Kuulemisen voi suorittaa samanaikaisesti useampaan eri lupaan/toimenpiteeseen, kuten esimerkiksi:  

 Suunnittelutarvelupa ja rakennuslupa  Rakennuslupa, maalämpö- ja jätevesijärjestelmä
Jos hanke käsittää määräyksistä poikkeamisen, valitaan kuulemisen aiheista (yllä) myös Poikkeaminen.  
 
 
KIINTEISTÖ, JOHON HAKEMUS ON VIREILLÄ  

1. 
Hakija 
 

Nimi                                                                

Osoite 
 

Puhelinnumero 
 

Sähköposti 
 

2.  
Rakennuspaikka 

Korttelin nro ja Tontin nro 

                                  

Tilan nimi ja RN:o  

Osoite 

 

3. 
Hanke tai 
toimenpide 
 
 

Lyhyt selostus hankkeesta  
 
 
 

Kerrosala 

 

Kerrosluku  Asuntoja kpl 

Mahdollinen poikkeaminen säännöksistä 

 
  



KUULTAVAT NAAPURIT 

Nimi ja osoite 

 

Korttelin nro ja tontin nro 

                                                      

Tilan nimi ja RN:o 

Olemme saaneet tiedon rakennushankkeesta 

Ei huomautettavaa 

Esitämme huomautuksemme mukana olevassa liitteessä (liite nro. ___) 

Puhelinnumero: Sähköposti: 

Allekirjoitukset*  Paikka ja päiväys 

  

 
Nimi ja osoite 

 

Korttelin nro ja tontin nro 

                                                      

Tilan nimi ja RN:o 

Olemme saaneet tiedon rakennushankkeesta 

Ei huomautettavaa 

Esitämme huomautuksemme mukana olevassa liitteessä (liite nro. ___) 

Puhelinnumero: Sähköposti: 

Allekirjoitukset*  Paikka ja päiväys 

  

 
Nimi ja osoite 

 

Korttelin nro ja tontin nro 

                                                      

Tilan nimi ja RN:o 

Olemme saaneet tiedon rakennushankkeesta 

Ei huomautettavaa 

Esitämme huomautuksemme mukana olevassa liitteessä (liite nro. ___) 

Puhelinnumero: Sähköposti: 

Allekirjoitukset*  Paikka ja päiväys 

  

 
Nimi ja osoite 

 

Korttelin nro ja tontin nro 

                                                      

Tilan nimi ja RN:o 

Olemme saaneet tiedon rakennushankkeesta 

Ei huomautettavaa 

Esitämme huomautuksemme mukana olevassa liitteessä (liite nro. ___) 

Puhelinnumero: Sähköposti: 

Allekirjoitukset*  Paikka ja päiväys 

  

 
*Perikunta / kuolinpesän osakkaat:  
Naapurin kuuleminen katsotaan riittäväksi, kun ainakin yhtä kuolinpesän osakasta kuullaan/tiedotetaan hankkeesta. 
Kuullun osakkaan tulee hallintolain 57 §:n 2 momentin ja 68 §:n 1 momentin mukaisesti ilmoittaa hankkeesta muille 
kuolinpesän osakkaille sekä heidän mahdollisuudestaan antaa huomautus lupahakemuksen johdosta. 
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