
 

 

 

 

Oulaisten  kaupunki / kunta 

Rakennusvalvonta 

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS  

(MRL 128 §, MRA 72 § 2 mom.) 

 

 

Toimenpidealue Kaupunginosa/Kylä 

      

Tilan nimi / Kortteli 

      

Tilan RN:o / tontin nro / rakennuspaikan nro 

      

Toimenpidealueen osoite 

      

Alueen pinta-ala, johon maanrakennustyö, puiden kaataminen tai muu 

näihin verrattava toimenpide kohdistuu 

m
2 

      

Hakija / 

ilmoituksen tekijä 

Nimi 

      

Puhelin virka-aikana 

      

Postiosoitetiedot 

      

Toimenpide 

(tarvittaessa 

suunnitelmat 

liitteenä) 

Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa; selostuksessa on osoitettava 

jälkihoitotoimenpiteet 

      

      

      

 

  Toimenpide liittyy tulevaan rakentamiseen 

Suunnittelija Nimi ja koulutus 

      

Lisäselvitykset ja 

hankitut 

ennakkolausunnot 

Selvitys mahdollisista saastuneista maa-alueista ja toimenpiteen mahdollisista vaikutuksista 

pohjaveteen 

      

      

      

      

 

Perustelut       

      

 

Liitteet   Selvitys alueen hallintaoikeudesta 

  Karttaote 

  Kaavaote kaavamääräyksineen 

  Asemapiirros 

  Ympäristönhoitosuunnitelma 

  Valokuvia       kpl  

  Naapurin kuuleminen       kpl  

  Valtakirja 

  Muu, mikä       

  Muu, mikä       

Tiedottaminen  Asian vireilläolosta on hakijan toimesta asetettu 

rakennuspaikalle tiedote  

Päivämäärä       

Tietojen luovutus   Rakennusluparekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen 

tiedot sähköisessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten 

(Julkisuuslaki 16.3 §). 

 

  Kiellän henkilötietolain 30 § nojalla luovuttamasta tietojani 

Allekirjoitus Paikka ja päivämäärä   

      

Päätöksen toimitus 

  Postitse    Noudetaan 

Hakijan, hakijoiden tai hänen valtuuttamansa henkilön allekirjoitus sekä nimen selvennys 

_____________________________________  __________________________________ 
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