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Tyhjennä lomake

Hakija täyttää
1
Kiinteistö,
jota hakemus
koskee

Kaupunginosa / kylä

2
Hakija /
rakennuttaja

Nimi

3
Toimenpide

Korttelin nro / tilan nimi

Tontin nro / tilan RN:o

Osoite
Puhelin virka-aikana
Sähköposti

Osoite

Rakennuslupa

Lisärakennus /
laajennus

Uusi rakennus

Korjaus /
muutostyö

Rakennusten käyttötarkoitus

Käyttötarkoituksen
muutos
Rak.lukum. Kerrosluku

Kerrosala
m2

Toimenpidelupa

Suoritettavat toimenpiteet

Maisematyölupa

Purkamislupa
Rak.lukum.
4
Mahdollinen
poikkeaminen
säännöksistä

Naapuri täyttää
5
Naapurin
allekirjoitus
kuulemisesta
ja mahdollinen
huomautus

Olen / olemme saaneet tutustua yllämainittuun hakemukseen ja sitä koskeviin päivättyihin piirustuksiin
Hakemuksen johdosta ei ole huomautettavaa
Hakemuksen johdosta esitän / esitämme seuraavat huomautukset:
Huomautuksen tekevän naapurin tulee merkitä tähän lomakkeeseen sekä puhelinnumeronsa että sähköpostiosoiteensa, jotta
rakennusvalvonta voi toimittaa myönnetystä luvasta päätösotteen.

Naapurin nimi

Sähköposti

Puhelin

Osoite

Naapurin kiinteistö
Kaupunginosa / kylä
Päiväys ja
allekirjoitus

Korttelin nro / tilan nimi

Tontin nro / tilan RN:o

Naapurin allekirjoitus

Päiväys

Nimen selvennys
Osoite
PL 1850
01030 Vantaan kaupunki
Käyntiosoite: Kielotie 20 C, 3. krs

Puhelin, vaihde
09 83 911
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Ohjeet

Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n mukaan lupahakemuksen vireilletulosta on ilmoitettava naapurille,
jollei ilmoittaminen hankkeen vähäisyys tai sijainti taikka kaavan sisältö huomioon ottaen ole naapurin
edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Naapurilla tarkoitetaan viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön
omistajaa tai haltijaa. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaan rakennuslupaviranomaisen on
annettava naapureille tieto vireille tulleesta lupahakemuksesta ja samalla varattava heille vähintään
seitsemän päivää huomautuksen tekemiseen asiasta tiedon saatuaan.
Naapureiden kuuleminen on pääsääntö. Tarvittaessa arvioinnin naapureille kuulemisen tarpeellisuudesta
tekee luvan käsittelijä. Jos suunnitelmia muutetaan naapurin etuun vaikuttavalla tavalla naapurin
kuulemisen jälkeen, naapuria on tarvittaessa kuultava uudestaan.
Naapureiden kuuleminen voidaan suorittaa viranomaisen toimesta kirjeitse, jos hakija näin pyytää.
Tällöin kuulemiselle on varattava aikaa yhteensä 14 vuorokautta kirjeiden lähettämisestä. Viranomaisen
toimesta suoritettavasta naapureiden kuulemisesta peritään luvan hakijalta vahvistetun
rakennusvalvontataksan mukainen maksu.
Luvan hakija voi myös itse huolehtia naapureiden kuulemisesta tätä lomaketta hyödyntäen. Tällöin hakija
esittelee hankkeen sekä piirustukset naapureilleen, jotka allekirjoittamalla lomakkeen vahvistavat
saaneensa tiedon vireillä olevasta hankkeesta. Samalla naapurit voivat esittää mahdolliset
huomautuksensa lupahakemukseen liittyen. Naapureiden lausuntolomakkeet toimitetaan
lupahakemuksen liitteeksi Lupapisteeseen.
Lomaketta käyttäen voidaan myös tarvittaessa antaa naapurin suostumus (esimerkiksi rakennettaessa
alle 4 metrin etäisyydelle naapurin rajasta asemakaava-alueella), mikäli asia on kirjattu lomakkeeseen.
Naapurin suostumusta ei voida hankkia viranomaisen toimesta.
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