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KOUVOLAN KAUPUNKI

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 §)

RAKENNUSVALVONTA

Maisemaa muuttava maanrakennustyö
Puiden kaatamiseen
Muu maisematyölupaa edellyttävä toimenpide


Viranomainen täyttää
Hak. saapumis- / jättöpäivä

Lupanumero

Päätöspäivämäärä

§

286 –
Hakija täyttää

1 Toimenpidealueen Kiinteistötunnus
sijainti

286 --Osoite
Kiinteistö on
Rakentamaton
Osaksi rakennettu

Kiinteistön pinta-ala

Maisematyö suoritetaan:

Sellaisella yleiskaava-alueella,
jossa yleiskaavassa on määräys
maisematyöluvasta (MRL 128.1 § 2)
Alueella, jolle yleiskaavan
laatimista tai muuttamista varten on
määrätty maisematyölupa pakolliseksi
(MRL 128.1 § 3)

Asemakaava-alueella (MRL 128.1 § 1)
Alueella, jolla on voimassa MRL 53 §:n
tarkoittama rakennuskielto asemakaavan
laatimiseksi
(MRL 128.1 § 3)
2 Hakija /
rakennuspaikan
haltija / omistaja

Toimenpidealueen pinta-ala:

m2

Nimi

m2

Sähköpostiosoite

Jakeluosoite
Postinumero

Postitoimipaikka

3
Nimi
Rakennusvalvonta
maksun suorittaja Jakeluosoite
(ellei hakija)
Postinumero

Puhelin virka-aikana
Sähköpostiosoite

Postitoimipaikka

Puhelin virka-aikana

4
Lyhyt selostus niistä toimenpiteistä, joille haetaan lupaa. Selostuksessa on osoitettava jälkihoitotoimenpiteet.
Toimenpide
(tarvittaessa
käytettävä eri liitettä
tai suunnitelmat
liitteenä)
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5 Perustelut

Vaikutukset kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle

Maisemalliset vaikutukset:

6 Liitteet

7 Lisäselvitykset

Valtakirja
____kpl
Kaavaote kaavamääräyksineen
Virallinen karttaote/tonttikartta
____kpl
Ympäristön hoitosuunnitelma
Asemapiirros
____kpl
Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen lausunto
Selvitys omistus-/hallintaoikeudesta ____kpl

Selvitys naapurien kuulemisesta
____kpl
Ote kauppa- tai yhdistysrekisteristä
Ote poikkeuslupatilannekartasta
____kpl

Lisätietoja antaa tarvittaessa tässä nimetty asiamies, jolla on oikeus täydentää ja korjata asiakirjoja. Milloin on kysymys
suunnitelmista, on myös kullakin asianomaisella tähän rakennustoimenpiteeseen liittyvien erityissuunnitelmien laatijalla
oikeus esittää suunnitelmansa viranomaisen hyväksyttäväksi ja täydentää, muuttaa ja korjata niihin kuuluvia piirustuksia
ja muita asiakirjoja.
Asiamiehen nimi
Jakeluosoite
Postinumero

Sähköpostiosoite
Postitoimipaikka

Puhelin virka-aikana

Asian vireilläolosta on hakijan toimesta tiedotettu asettamalla rakennuspaikalle tiedote (MRL 133.1 §)
8 Tiedottaminen
9 Hakijan tietoRakennusrekisteristä saa luovuttaa henkilötietojani sisältävän kopion, tulosteen tai sen tiedot sähköijen rekisteröinti sessä muodossa suoramarkkinointia sekä mielipide- tai markkinatutkimusta varten (Julkisuuslaki 16.3 §)
Kiellän henkilötietolain 30 §:n nojalla luovuttamasta tietojani.
ja luovutus
10 Päätöksen
Postitse
Noudetaan
toimitus
Tässä hakemuksessa ja liitteissä annetut tiedot vakuutan oikeiksi
11 Päiväys ja
Aika ja paikka
alle
kirjoitus
Hakijan tai valtuutetun allekirjoitus

Nimen selvennys
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Viranomainen täyttää

12

Lausunnot
1.

Asemakaavoitus

2.

Yleiskaavoitus

3.

Pelastuslaitoksen lausunto

4.

Ympäristönsuojelun lausunto

5.

Terveysvalvonnan lausunto

6.

Kuntatekniikan lausunto

7.

Vesihuoltolaitoksen lausunto

8.

Sähkölaitoksen lausunto

9.

Lämpölaitoksen lausunto

10. Puhelinlaitoksen lausunto
11. Rakennuslakimiehen lausunto
12. Alueellisen ympäristökeskuksen lausunto
13. Liittymislupa yleiselle tielle
/ selvitys tieoikeudesta

1
5
Lausunnon
ehdot

Päivitetty 6.11.2020

Puoltava

Kielteinen Ehdollinen Päiväys

Nimikirjoitus

