
HAKEMUS 
Puiden kaatoa koskeva maisematyölupa (maankäyttö- ja rakennuslaki § 128) 

Hakemuksen 
kohde 

K:osa/kylä Kortteli ja Tontti/Rakennuspaikka Tontti/Määräala tilasta ja RN:o 

Rakennuspaikan osoite 

Hakija Nimi Sähköposti 
(kiinteistön 
omistaja/ Postiosoite 
vuokraaja) 

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin virka-aikana 

Päätöksen Nimi Sähköposti 
postitusosoite 
(jos eri kuin Postiosoite 
hakija) 

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin virka-aikana 

Päätöksen Nimi Sähköposti 
laskutusosoite 
(jos eri kuin Postiosoite 
hakija) 

Postinumero Postitoimipaikka Puhelin virka-aikana 

Puut Puu (ryhmä) Puulaji Kpl Pituus (m) Ympärysmitta (cm) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Perustelut 1. 
(käytä samaa 
numerointia 2. 
kuin yllä) 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Liiteet 
(pakolliset) 

(muut liitteet) 

Asemapiirros (2 kpl), josta käy riittävällä tarkkuudella ilmi hakemuksen kohteena olevat puut 
(käytä samaa numerointia, kuin yllä) 
Naapurien kuleminen (puunkaato) 
Hallituksen päätös (mikäli hakijana asunto-osakeyhtiö) 
Kaupparekisteriote (mikäli hakijana asunto-osakeyhtiö tai yritys) 

Kopio puiden kuntotutkimuksesta ja/tai puiden hoidon asiantuntijalausunto 
Valokuvat 
Muut liitteet: 

Hakija Paikka Päiväys 

Hakijan allekirjoitus 

Nimen selvennys 

Kaupunkiympäristötoimiala Käyntiosoite Postiosoite Puh. +358 2 2624700 
Rakennusvalvonta Puolalankatu 5 PL 355 

20100 Turku 20101 Turku rakennusvalvonta@turku.fi 
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