
 

ALOITE ASEMAKAAVAN LAATIMISEKSI  

Viranomainen täyttää Tunnus Saapumispäivämäärä 

1. ALOITE KOSKEE 

Asemakaavoitusta/asemakaavanmuutosta 

Tonttijakoa/tonttijaonmuutosta asemakaavan yhteydessä 

Aloitteen kohde on 

tontti 

tila 

Aloitteentekijä on kohteen 

omistaja 

vuokralainen 

2. PAIKKA- JA SIJAINTITIETO 

Kaupunginosa   Kylä 

Korttelin numero  Tilan nimi 

Tontti   Tilan RN:o (kiinteistörekisterinumero) 

Osoite 

3. ESITYS  

Kaupunkiympäristö 
Kaavoitus 

ST/062022 

 

 

 

 

 

 



4. PERUSTELUT 

5. LIITTEET 

PAKOLLISET LIITTEET: 

Selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta 

Asunto-osakeyhtiön/kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokouksen pöytäkirjaote 

MUUT LIITTEET: 

Karttaote    Valtakirja 

Maankäyttösuunnitelma  Muu, mikä? 

6. ENNAKKONEUVOTTELU 

Ennen aloitteen jättämistä asiasta on keskusteltu; pvm. ja kaupungin edustajan nimi 

Muistio neuvottelusta on liitteenä. 

7. YHTEYSTIEDOT 

Aloitteentekijän nimi  Aloitteentekijän henkilötunnus/Y-tunnus 

Aloitteentekijän osoite 

Aloitteentekijän puhelinnumero Aloitteentekijän sähköposti 

LASKUTUSOSOITE (jos eri kuin aloitteentekijän) 

Nimi   Henkilötunnus/Y-tunnus 

Osoite 

Puhelin   Sähköposti 

 

 

 

 

 

 

 

 



YHTEYSHENKILÖ (jos eri kuin aloitteentekijä) 

Nimi 

Osoite 

Puhelin    Sähköposti 

8. MAKSUT 

Asemakaavan ja asemakaavanmuutoksen laatimisesta ja käsittelystä perittävät maksut 
perustuvat 1.1.2020 voimaan tulleeseen taksaan. Kaavan valmistelun kokonaiskustan-
nukset määritellään erikseen solmittavassa kaavan valmistelusopimuksessa. 

Tonttijaosta ja tonttijaon muutoksesta perittävät maksut ovat tulleet voimaan 1.1.2020. 

Molempien taksat ovat osoitteessa www.turku.fi/kaava-aloite 

9. ALOITTEENTEKIJÄN SITOUMUS JA ALLEKIRJOITUS 

Sitoudun maksamaan kaupungille kohdassa 8 mainittujen päätösten mukaiset maksut. 

Paikka ja päivämäärä 

Aloitteentekijän / aloitteentekijän edustajan allekirjoitus 

Nimenselvennys 

10. OSOITE, JOHON ALOITE JÄTETÄÄN 

Postiosoite 

Kaupunkiympäristö 
Kaupunkisuunnittelu ja maaomaisuus 
Kaavoitus 
Puolalankatu 5, 4. krs 
PL 355, 20101 Turku 

Sähköposti 

kaupunkisuunnittelu(at)turku.fi 

http://www.turku.fi/kaava-aloite
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