
VIHDIN KUNTA   HAKEMUS 
30.5.2005     

ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI 
     
        
Vihdin kunta 
Tekninen ja ympäristökeskus 
Kaavoitustoimisto 
Käyntiosoite: Asemantie 30, Nummela 
Postiosoite: PL 13, 03101 Nummela 
 
 
Hakija/hakijat: 

Taajama/taajamanosa: 

Kortteli/tontti/RN:o/tilan nimi 

Tontin/tilan katuosoite: 

Tarkoituksena on 

Perustelut: 

Jatka tarvittaessa eri liitteellä (esim. kartta alueesta ja/suunnitelmasta) 
 
Ilmoitan hyväksyväni asiaa valmisteltaessa mahdollisesti tehtävät pienet poikkeamat hakemukseni yksityiskohdista. 
Paikka ja päiväys 
 
                                                                                                 päivänä                           kuuta 200 
Allekirjoitus ja nimen selvennys 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 

Allekirjoitus ja nimen selvennys 

Kaikkien tontin/tilan omistajien /-haltijoiden allekirjoitukset ja nimen selvennykset. 
Kunta voi edellyttää hakemuksen liitteeksi omistusselvityksiä. 

Yhteyshenkilön osoite ja puhelinnumero virka-aikana 

 
 



    
 
 
 
Vihdin kunta 
Tekninen ja ympäristökeskus 
Kaavoitustoimisto 
Käyntiosoite: Asemantie 30, Nummela 
Postiosoite: PL 13, 03101 Nummela 
 
 
LIITE 1  
ASEMAKAAVAN MUUTOSHAKEMUKSEEN 

Hakija 

 
TONTTIA/TILAA KOSKEVAT TIEDOT 
Pinta-ala (t) 

Liittymät 

Vesi                            on           ei Viemäri                      on           ei Kaukolämpö               on           ei 
Ajoneuvoliittymä (t) 
 
                                                                                                                                                                                      tiehen 
Jos vuokratontti, niin koska vuokra-aika päättyy 

RAKENNUKSIA KOSKEVAT TIEDOT 

Rakennus Rakennusvuosi Käyttötarkoitus Asuntojen määrä Kerrosala 
     

     

     

     

     

     

     

MUITA TIETOJA (PUUSTO, RASITTEET, SUOJELTAVAT KOHTEET YMS.) 
 

 
 
Sitoumus 
Sitoudumme maksamaan asemakaavan muuttamisesta aiheutuvat kunnassa kulloinkin voimassa olevan tak-
san mukaiset kaavanlaatimiskustannukset sekä kustannukset kuulutusten julkaisemisesta sanomalehdissä. 
Mikäli työtä varten tarvitaan ympäristövaikutusten arviointiselvitystä tai jotain muuta erillisselvitystä, kunta voi 
tilata sen hakijaa kuulematta ja laskuttaa hakijalta/hakijoilta. 
 
 
Paikka ja päivämäärä                                                     Allekirjoitus ja nimen selvennys 

 
 

 
 



    
 
 
 
Vihdin kunta 
Tekninen ja ympäristökeskus 
Kaavoitustoimisto 
Käyntiosoite: Asemantie 30, Nummela 
Postiosoite: PL 13, 03101 Nummela 
 
 
LIITE 2  
ASEMAKAAVAN MUUTOSHAKEMUKSEEN 

Hakija 

 
Ilmoitus naapurien kuulemisesta 
 
Me allekirjoittaneet tilan/tilojen RN:o (t) ________________________________________________________ 
naapurit olemme tutustuneet mainitun tilan omistajan meille esittämään asemakaavan muutossuunnitelmaan. 
 
Lyhyt selvitys suunnitelmasta: 

 
 

 

 

 

Tilan RN:o ______________omistaja (t) 

 

 
Omistajien yhteyshenkilön osoite ja puhelin virka-aikana 

Suhtautumisemme kaavamuutossuunnitelmaan: 
 
 
hyväksyn                                                                   en ota kantaa                                                                    vastustan 
huomautukset: 
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