
SELVITYS NAAPURIN KUULEMISESTA 
 
Olemme tutustuneet ____ / ____  _____ päivättyyn rakennuslupahakemukseen, jonka suunnitelmat on päivätty 
 
____ / ____ _____ ja laatinut _________________________. 
 
Kuolinpesän osakkaat: 
Olemme tietoisia siitä, että hallintolain 57.2§:n ja 68.1§:n mukaan minun / meidän on ilmoitettava muille 
kuolinpesän osakkaille mahdollisuudesta antaa huomautus lupahakemuksesta. 
 
Hakija 
 
Rakennuspaikka ja osoite 
 
Toimenpide 
 

Kerrosala 

Poikkeaminen rakentamista koskevista säädöksistä 
 
 
KUULTAVAN NAAPURIN TIEDOT 
 

 Allekirjoittaneilla kiinteistön omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa kyseisen rakennushankkeen 
johdosta. 

 Esitämme hakemuksen johdosta kääntöpuolella olevat huomautukset. 
 
Nimi 
 
Kylä, tilan nimi ja Rn:o 
 
Kaava-alue, kortteli ja tontti 
 
Osoite 
 

Puhelin 

Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 
Nimi 
 
Kylä, tilan nimi ja Rn:o 
 
Kaava-alue, kortteli ja tontti 
 
Osoite Puhelin 

 
Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys 
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Kaava-alue, kortteli ja tontti 
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Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys 
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Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys 
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