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 1.1.1995 toiminnassa ollut leirintäalue 

 Leirintäalueen perustaminen 

 Leirintäaluetoiminnan olennainen muutos 

 Hakijalle on aikaisemman lain nojalla myönnetty leirintälupa ¹)  Tilapäinen leirintäalue PVM: 

1 Tunniste- 
   tiedot 

Leirintäalueen nimi Sijaintikunta 

Kylä/kaupunginosa RN:o/yleisen alueen nro 

2 Toiminnan 
   luonne ²)  Leirintäalue on yleinen ja kaikille avoin 

  Leirintäalue on rajattu määrätylle kohderyhmälle, mille 

3 Leirintä- 
   alueen 
   pitäjä 

Yksityinen henkilö 
Sukunimi Etunimet 

Ammatti Kotikunta 

Yhteisö (yhtiö, säätiö, yhdistys, kunta) 
Nimi Kotikunta 

Pitäjän osoite 

Puhelinnumero Sähköposti

4 Yhteys- 
   henkilö 

Yhteyshenkilön nimi Puhelinnumero 

Osoite Sähköposti

5 Alueen 
   koko 

Pinta-ala, ha Käyttökausi 

Leirintäpaikkoja yhteensä, kpl joista matkailuajoneuvoille teltoille 

Leirintämökkejä, kpl joiden vuodepaikkojen kokonaismäärä, kpl 

6 Selvitys talousveden 
hankinnasta 

7 Selvitys jätevesien 
   määrästä ja käsittelystä 

8 Selvitys käymälätilojen 
   määrästä ja laadusta 
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9 Selvitys ongelmajätteiden 
   sekä eloperäisten ja  
   muiden hyötyjätteiden 
   sekä yhdyskuntajätteiden 
   määrästä sekä niiden  
   lajittelusta, keräilystä ja 
   käsittelystä 

10 Selvitys alkusammustus- 
     välineiden, ensiapuväli- 
     neiden ja yleisön käytet- 
     tävissä olevien puhelin- 
     ten määrästä ja laadusta 

11 Selvitys pysäköinnin 
     järjestämisestä alueella 

12 Selvitys leirintäalueen 
valvonnasta ja vartioinnista 

13 Allekirjoitus Päiväys Leirintäalueen pitäjän tai hänen edustajansa allekirjoitus 

¹) Kopio mahdollisesta lääninhallituksen lupapäätöksestä ²) Vain toinen valitaan 

HAKEMUKSEEN ON LIITETTÄVÄ MITTAKAAVAAN 1:5000 LAADITTU KARTTA, JOSTA KÄY ILMI ALUEEN RAJAT JA 
RAKENNUSTEN SIJAINTI. 
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