
 

SELVITYS NAAPURIEN KUULEMISESTA/SUOSTUMUKSESTA 

 
Tutustuttuani      /     20     päivättyihin rakennus-/toimenpidelupapiirustuksiin ilmoitan, että 
 

 allekirjoittaneella (rakennuspaikan omistaja/haltija) ei ole huomauttamista kyseisestä rakennustoimenpiteestä  
 vastustan rakennustoimenpidettä (perustelut eri liitteellä) 

 
päiväys                 osoite                              kortteli/tontti      tilan nimi/rek.nro                    allekirjoitus ja nimen selvennys 
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NAAPURIMÄÄRITELMÄ (MRL 133 § 1. mom.) 
 
Rakennuslupahakemuksen 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 tai 
muun alueen omistajaa ja haltijaa. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. 
 

 

 

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 

 

Kaupunkirakennepalvelut 

Rakennusvalvonta 

 

 

 

 

 

 

 

Lupanumero ____________________

 

Rakennuspaikan osoite ______________________________________ 

 

 

Kaupunginosa ________ Kortteli _______ Tontti _______ 
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