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Vesannon kunta 
Keskustie 5, 72300 

Vesanto puh. 044 0885401

Kuultava naapuri / naapurit (nimi ja osoite) 

Luvan hakija Nimi ja ammatti 
Jakeluosoite, postinumero ja postitoimipaikka Puhelin kotiin / töihin 

Rakennus- 
paikka 

Kylä Kiinteistön nimi Tontti/rak.paikka 

Kunnanosa Rakennuspaikan pinta-ala m² RN:o 

Tontin tai rakennuspaikan osoite Tontti/rakennuspaikka   
oma      Vuokra-alue 

Tontin/rakennuspaikan pinta-ala m² Rakennuksen pohja-ala m² Rakentamisvuosi 

Rakennuksen pääasiallinen käyttötarkoitus Kerrosten määrä Tilavuus Huoneistoala m² 

Rakennus on liitetty 
 sähköverkkoon      vesijohtoverkkoon viemäriverkkoon    Kaukolämpöverkkoon 

Kaavallinen tilanne 

Asemakaava-alue
Yleiskaava-alue
Muu alue 

Hanke tai 
toimenpide 

Selostus hankkeesta tai toimenpiteestä jota lupahakemus koskee. 

SELVITYS NAAPURIN KUULEMISESTA

Rakennuslupahakemukseen 
Toimenpidelupahakemukseen 
Toimenpideilmoitus 
Maisematyölupahakemukseen 

http://www.vesanto.fi/
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Kuultava 
täyttää Olemme tutustuneet edellä selostettuun_________________________ päivättyyn 

lupahakemukseen ja siihen liittyviin suunnitelmiin. 

allekirjoittaneilla kiinteistön omistajilla ja haltijoilla ei ole huomautettavaa kyseisen 
toimenpiteen johdosta. 

esitämme toimenpiteen johdosta seuraavat huomautukset: 

ja esitämme hankkeen tai toimenpiteen johdosta seuraavat huomautukset 
liitteessä Pyydämme asiaa koskevan päätöksen 

Paikka ja päivämäärä 

Allekirjoitus / allekirjoitukset 

Postiosoite ja puhelin 

Todistajat: 

http://www.vesanto.fi/
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