
Hollolan kunta 
Valvontajaosto 
PL 66 
15871 HOLLOLA

Ilmoitus hankkeesta ja lupahakemuksen vireilletulosta
Naapurin kuuleminen

Naapurikiinteistön omistajana tai haltijana Teille ilmoitetaan seruaavasta hankkeesta ja varataan mahdollisuus huomautuksen antamiseen.

1 
  
Hakija 
(rakennuspaikan  
haltija)

Nimi

Osoite Puhelin

Postinumero ja 
postitoimipaikka Sähköposti

2 
  
Rakennuspaikka

Pinta-ala (m²)Tila/määräala ja RN:oKylä

Rakennuspaikan osoite

3 
  
Rakennushanke, 
poikkeamiset ja 
lisäselvitykset

4 
  
Liitteet

Kopio hakemuslomakkeesta

Kopio asemapiirroksesta

Karttaote

5 
Vireilletulo  
ja vastine Hakemuksen vireilletulopäivämäärä Naapurin huomautuksen viimeinen antopäivä

6 
 Ilmoittajan 

allekirjoitus

Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys

  
Naapurin kanta 
hankkeeseen ja 
allekirjoitus 
 

NAAPURIN KUULEMINEN (naapuri täyttää)

Olemme tutustuneet oheiseen hakemukseen, eikä meillä ole siihen huomauttamista.

Esitämme hankkeen johdosta seuraavan huomautuksen (tarvittaessa erillinen liite).

Tila/määräala ja RN:oKylä

Puhelin

Osoite

Postinumero ja 
postitoimipaikka

Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja nimen selvennys

Nimet

Pyydämme jäljennöksen lupapäätöksestä (MRL 142 §)



Ohjeita 
  
Rakennusvalvonta ilmoittaa tällä lomakkeella 
naapurille lupahakemuksen vireille tulosta ja varaa 
tälle mahdollisuuden huomautuksen antamiseen. 
Huomautuksentekoaikaa on vähintään seitsemän (7) 
päivää.  Mahdollinen huomautus toimitetaan 
rakennusvalvontaan. 
  
Jos naapuri ei toimita määräaikana mitään 
vastausta ilmoitukseen, lupaviranomainen 
tulkitsee, että tällä ei ole huomauttamista 
hakemukseen. 
 

  
  
Hakija voi esitellä hankkeensa naapurilleen ja 
suorittaa kuulemisen tällä lomakkeella tai muilla 
vastaavilla lomakkeilla, muussa tapauksessa 
viranomainen suorittaa kuulemisen ja perii siitä 
voimassa olevan taksan mukaisen maksun. 
  
Hollolan kunta/rakennusvalvonta 
Virastotie 3, 15870 Hollola 
PL 66, 15871 Hollola 
  
  
  
 


Hollolan kunta
Valvontajaosto
PL 66
15871 HOLLOLA
Naapurikiinteistön omistajana tai haltijana Teille ilmoitetaan seruaavasta hankkeesta ja varataan mahdollisuus huomautuksen antamiseen.
1
 
Hakija
(rakennuspaikan 
haltija)
2
 
Rakennuspaikka
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 Ilmoittajan
allekirjoitus
Paikka ja päivämäärä, allekirjoitus ja nimen selvennys
 
Naapurin kanta
hankkeeseen ja
allekirjoitus
 
NAAPURIN KUULEMINEN (naapuri täyttää)
Päivämäärä, naapurin allekirjoitus ja nimen selvennys
Ohjeita
 
Rakennusvalvonta ilmoittaa tällä lomakkeella naapurille lupahakemuksen vireille tulosta ja varaa tälle mahdollisuuden huomautuksen antamiseen. Huomautuksentekoaikaa on vähintään seitsemän (7) päivää.  Mahdollinen huomautus toimitetaan rakennusvalvontaan.
 
Jos naapuri ei toimita määräaikana mitään vastausta ilmoitukseen, lupaviranomainen tulkitsee, että tällä ei ole huomauttamista hakemukseen.
 
 
 
Hakija voi esitellä hankkeensa naapurilleen ja suorittaa kuulemisen tällä lomakkeella tai muilla vastaavilla lomakkeilla, muussa tapauksessa viranomainen suorittaa kuulemisen ja perii siitä voimassa olevan taksan mukaisen maksun.
 
Hollolan kunta/rakennusvalvonta
Virastotie 3, 15870 Hollola
PL 66, 15871 Hollola
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