
 
                   
KEMPELEEN KUNTA ILMOITUS NAAPURIN RAKENNUSHANKKEESTA JA 
Rakennusvalvonta HAKEMUKSEN VIREILLETULOSTA 

KEMPELEEN KUNTA 
Rakennusvalvonta 

ILMOITUS NAAPURIN RAKENNUSHANKKEESTA JA 
HAKEMUKSEN VIREILLETULOSTA 

 

Lupanumero      

 
Luvan hakija 

Nimi 
 
 

Puhelin 

 
Rakennuspaikka 

Kaupunginosa / kylä 
 
 

Kortteli / tila nimi Tontti / RN:o 

Osoite 
 
 

 
Rakentaminen / 
Toimenpide 
 
 

Selostus hankkeesta Rakentamisen 
aloittamisajankohta (kk/v) 
 

____ / 20____ 

 
Vähäiset 
poikkeamiset 
 

Kaavasta tai säännöksistä poikkeaminen 
 
 

Lisäselvitys rakennustoimenpiteen vaikutuksesta sopijapuolen rakennusoikeuteen *: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*E1 2011 Luku 9 9.1.2 Määräys; Rakennusten välisen etäisyyden tulee olla sellainen, että palo ei leviä helposti naapurirakennuksiin ja aluepalon vaara jää 
vähäiseksi. Jos rakennusten välinen etäisyys on alle 8 metriä, tulee rakenteellisin tai muin keinoin huolehtia palon leviämisen rajoittamisesta. 
**G1 2005 Luku 2 2.4.1 Määräys; Etäisyyden asuinhuoneen pääikkunan edessä samassa tai naapurikiinteistössä olevaan vastapäiseen rakennukseen tulee 
olla vähintään yhtä suuri kuin vastapäisen rakennuksen korkeus huoneen lattiatasolta mitattuna, ellei asemakaavasta muuta johdu. Pääikkunan edessä tulee 
kuitenkin olla vähintään 8 metrin etäisyyteen asti rakentamatonta tilaa. Pientalossa saa mainittu etäisyys tontilla tai rakennuspaikalla olla viihtyisyyden 
vaatimukset huomioon ottaen pienempikin. 
*** Kempeleen kunnan rakennusjärjestys 1.2.2005 5§; Jos asemakaavassa ei ole määrätty rakennusalaa sitovin merkinnöin rakennuksen etäisyys 
tontin rajoista tulee olla vähintään yhtä suuri kuin sen rajan puoleinen korkeus, kuitenkin vähintään neljä metriä. Rakennusvalvontaviranomainen voi 
kuitenkin erityisestä syystä sallia rakennuksen rakentamisen lähemmäksi rajaa, jollei siitä naapurille ole huomattavaa haittaa tai tämä on antanut 
rakentamiseen suostumuksessa. 

 
Suostumus 

 
ANNAMME SUOSTUMUKSEN SIJOITTAA   ____________________   RAKENNUKSEN    
_____  m ETÄISYYDELLE RAJASTA. 
Paikka ja päivämäärä 
 
 

Allekirjoitus 

 
OLEMME TUTUSTUNEET HANKKEEN RAKENNUSLUPAPIIRUSTUKSIIN,  
JOTKA ON PÄIVÄTTY _____._____.201___ 
 
Rakennuslupahakemukseen voi lisäksi tutustua Kempeleen kunnan rakennusvalvonnassa. 
 
 
Rakennuspaikan 
naapuri  

Nimi 
 
 

Puhelin 

Kaupunginosa / kylä 
 
 

Kortteli / tila nimi Tontti / RN:o 

Osoite 
 
 

 

 
 

 

Ei huomauttamista 

On huomauttamista 

Varaan seitsemän päivää  
huomautuksen tekemiseen 
rakennusvalvontaan 

Huomautukset (tarvittaessa erillinen liite) 

Paikka ja aika                                                    Paikka ja aika 
 
 
Allekirjoitus ja nimen selvennys                          Allekirjoitus ja nimen selvennys 
 
 
Vakuutan / vakuutamme, että hallitsen / hallitsemme koko tätä kiinteistöä. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 133 § 1-2. momentti 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 65 § 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 142 § 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 173 § 1. momentti 
 

 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 86 § 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 § 6. momentti 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 129 § 

 



SOVELLETTAVAT MAANKÄYTÖN- JA RAKENNUSLAIN SÄÄDÖKSET 

 

 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 133 § 1-2. momentti 
 
Kuuleminen ja lausunnot 
 
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. 
 
Rakennuspaikalla on tarvittaessa toimitettava katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden selvittämiseksi, rakentamisen vaikutusten arvioimiseksi ja 
naapurien kuulemiseksi. Katselmuksen ajasta on annettava tieto hakijalle sekä naapureina olevien kiinteistöjen haltijoille. 

 
 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 65 § 
 
Naapurien kuuleminen 
 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on, jollei maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n 1 momentista muuta johdu, annettava rakennuslupahakemuksesta 
tieto naapureille ja varattava heille vähintään seitsemän päivää huomautuksen tekemiseen. Ilmoitus hakemuksesta saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. 
 
Jollei naapuria tiedetä tai hankaluudetta tavata taikka jos kuultavia naapureita on enemmän kuin kymmenen, ilmoitus hakemuksesta katsotaan annetuksi 
naapurille tiedoksi, kun hakemuksesta on ilmoitettu sillä tavoin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. 
 
Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta 
kannastaan rakentamiseen. Siltä osin kuin hakija on esittänyt selvityksen naapurien kuulemisesta, ei 1 momentissa säädetty kuuleminen ole tarpeen. 
 
Rakennuspaikalla tarvittavasta asian vireilläolosta tiedottamisesta huolehtii rakennushankkeeseen ryhtyvä. Tiedottamisen tarpeellisuutta ja suorittamistapaa 
harkittaessa otetaan muun muassa huomioon hankkeen koko ja sijainti. Tiedottamisen tarkoituksena on saattaa yleisesti tiedoksi rakentamisen tai muun 
toimenpiteen aiheuttama olennainen muutos ympäristössä. 
 
 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 142 § 
 
Lupapäätöksestä ilmoittaminen 
 
Lupapäätös on annettava julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen asianosaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Lupapäätös toimitetaan hakijalle. 
Lupapäätös tai sen jäljennös toimitetaan lisäksi asetuksella säädettäville viranomaisille ja niille, jotka ovat sitä huomautuksessa tai erikseen pyytäneet. 
 
Jos samassa huomautuksessa tai pyynnössä on useita allekirjoittajia, voidaan päätös tai sen jäljennös lähettää ainoastaan ensimmäiselle allekirjoittajalle. 
Ensimmäinen allekirjoittaja vastaa tiedon toimittamisesta muille allekirjoittaneille. 
 
 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 173 § 1. momentti   
 
Poikkeamismenettely 
 
Ennen 171 §:ssä säädettyä poikkeamista koskevan asian ratkaisemista on naapureille ja muille, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke 
saattaa huomattavasti vaikuttaa, varattava tilaisuus kirjallisen muistutuksen tekemiseen. Hakemuksesta on kunnan toimesta, hakijan kustannuksella 
tiedotettava naapureille ja muille edellä mainituille tahoille. Tarkemmat säännökset kuulemisesta annetaan valtioneuvoston asetuksella. 
 
 
 
Maankäyttö- ja rakennusasetus 86 § 
 
Kuuleminen poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta 
 
Poikkeamista koskevan hakemuksen johdosta rakennuspaikan naapureille on annettava tieto hakemuksesta ja varattava heille vähintään seitsemän päivää 
esittää muistutuksensa hakemuksesta. Ilmoitus hakemuksesta saadaan lähettää tavallisena kirjeenä. Muiden maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n 1 
momentissa tarkoitettujen asianosaisten kuulemiseksi silloin, kun laajempi kuuleminen on tarpeen, on hakemuksesta kuulutettava kunnan ilmoitustaululla ja 
ilmoitettava lisäksi hakemuksesta ainakin yhdessä hankkeen vaikutusalueella yleisesti leviävässä sanomalehdessä ja varattava asianosaisille vastaava aika 
muistutuksen tekemiseen. Sellaisen naapurin osalta, jonka osoitetta ei saada selville väestötietojärjestelmästä tai osoite ei muuten ole kunnan tiedossa, 
saadaan ilmoittamisessa menetellä kuten edellä muiden asianosaisten kuulemisesta säädetään. Määräaika lasketaan tällöin kuulutuksen julkaisemisesta 
sanomalehdessä. (22.6.2005/437) 
 
Hakija voi liittää hakemukseensa selvityksen siitä, että naapurit tai osa naapureista ovat tietoisia hankkeesta, ja selvityksen heidän mahdollisesta 
kannastaan hankkeeseen. Siltä osin kuin hakija on esittänyt selvityksen naapurien kuulemisesta, ei 1 momentissa säädetty kunnan järjestämä kuuleminen 
ole tarpeen. 
 
Kunnan järjestämästä kuulemisesta johtuvat kustannukset maksaa kunta, joka voi periä ne hakijalta maankäyttö- ja rakennuslain 173 §:n nojalla. 
 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 137 § 6. momentti 
 
Rakentaminen suunnittelutarvealueella ei myöskään saa johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- 
tai muita vaikutuksia. 
 
 
 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 129 § 
 
Ilmoitusmenettelyn käyttäminen 
 
Kunta voi rakennusjärjestyksessä määrätä, että merkitykseltään ja vaikutukseltaan vähäiseen rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä 
ilman rakennus- tai toimenpidelupaa sen jälkeen, kun asianomainen on tehnyt tätä koskevan ilmoituksen kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. 
 
Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee ilmoituksen sijasta edellyttää rakennus- tai toimenpideluvan hakemista, jos se yleisen edun tai naapurien 
oikeusturvan kannalta on tarpeen. Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voidaan ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen 14 päivän kuluessa 
ilmoituksen vastaanottamisesta ole edellyttänyt luvan hakemista ilmoitettuun hankkeeseen. 
Ilmoitusmenettelystä säädetään tarkemmin asetuksella. 
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