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Rakennusvalvonta
Karstuntie 4, 08100 Lohja
PL 71, 08101 Lohja
rakennusvalvonta@lohja.fi
fax(019) 369 4406

OHJEITA MAISEMATYÖLUVAN HAKIJALLE
Maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen tai muuhun
verrattavaan toimenpiteeseen tarvitaan maisematyölupa.

Maisematyölupa
Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa
toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):
1) asemakaava-alueella;
2) yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
3) alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan
laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn
rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan
vähäisiin toimenpiteisiin.
Lupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen
hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan.
(2.2.2007/112)
Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen,
johon tarvitaan maa-aineslaissa (555/1981) tarkoitettu lupa. ( MRL 128)

Luvan tarpeellisuus
Maisemaa muuttavan maanrakennustyön, puiden kaatamisen tai muun näihin verrattavan
toimenpiteen suorittaja on aina vastuussa siitä, että toimenpiteellä on tarvittavat luvat.

Tulkinnanvaraisissa tapauksissa luvan tarpeellisuuden ratkaisee
rakennusvalvontaviranomainen.

Käsittely
Hakemuksesta pyydetään viran puolesta tarpeelliset lausunnot. Ympäristöviranomaisen
lausunto on maksullinen. Maksu perustuu tehtyyn työmäärään.
Lupapäätökseen voidaan ottaa tarpeellisia määräyksiä. Määräykset voivat koskea muun
ohessa toimenpiteen suorittamista ja siitä mahdollisesti aiheutuvien haittojen rajoittamista.

 Hakemuksen käsittelystä peritään voimassaolevan taksan mukainen maksu.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=maisematy%C3%B6lupa#a2.2.2007-112%23a2.2.2007-112
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1981/19810555
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Tarvittavat asiakirjat ja selvitykset:

hakemuslomake yhtenä (1) kappaleena Maisematyölupahakemus ohjeineen on saatavissa kunnan
palvelupisteistä ( Monkola, Nummi, Karjalohja), tai sähköisesti kunnan kotisivulta (www.lohja.fi) Hakemuksen
allekirjoittavat kaikki kiinteistön omistajat tai haltijat taikka näiden valtuuttama henkilö (valtakirja liitettävä).
Kiinteistöjen rajalla sijaitsevissa hankkeissa naapurit ovat yhdessä hakijoina.

selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta
Omistus- tai hallintaoikeuden selvitykseksi käyvät oikeaksi todistettu jäljennös kauppakirjasta tai
lainhuutotodistuksesta. Lainhuuto lisätään hakemukseen rakennusvalvonnan toimesta lupahakemuksen
tultua rakennusvalvontaan. Lainhuutotodistus sisältyy hakemukseen tarvittavaan karttaliitepakettiin. Mikäli
alueella on useita omistajia, tarvitaan kaikilta valtakirja tai allekirjoitus hakemuslomakkeeseen. Mikäli
maisematyölupaa haetaan toisen omistamalle alueelle, johon hakijalla ei ole hallintaoikeutta, on lisäksi
liitettävä mukaan alueen omistajan yksilöity valtuutus. Mikäli hakija on yhtiö, tarvitaan selvitys yhtiön
nimenkirjoitusoikeudesta (esim. kaupparekisteriote). Asunto-osakeyhtiön ollessa hakijana hakemukseen
tulee liittää pöytäkirjan ote tai kopio hallituksen kokouksesta, jossa toimenpiteen suorittamisesta on päätetty.
Kuolinpesän ollessa omistajana tarvitaan lisäksi perukirja.

asemapiirustus tai karttapiirustus toimenpidealueesta 2 kpl
Hakemukseen tulee liittää kartta- tai asemapiirros toimenpidealueesta. Piirroksesta tulee käydä ilmi
tarvittavassa määrin toimenpiteen sijainti, laatu ja laajuus. Mikäli hakemus koskee metsänhakkuuta,
hakemukseen tulee liittää kuvioittainen selvitys suoritettavista toimenpiteistä karttaliitteineen. Jos kyseessä
on tavanomainen ja pieni puunkaatotoimenpide, riittää hakemuksen liitteeksi puiden sijaintikartta sekä lisäksi
valokuvia nykytilanteesta. Mikäli toimenpide koskee kaivamista, täyttämistä tai louhimista, hakemukseen on
liitettävä maasto-leikkauspiirustus, kaivu- ja/tai louhintapiirros korkeustasoineen tms. sekä selvitys jälkihoito
toimenpiteistä, kuten maisemointi- tai metsityssuunnitelma. Kartan nimiö tulee päivätä ja allekirjoittaa. Laaja-
alaisissa puunkaatotoimenpiteissä hakemukseen tulee liittää mahdollisesti laadittu metsänhoitosuunnitelma
kopiointikelpoisessa muodossa selostuksineen.

 kaavakartta määräyksineen
Hakemukseen tulee liittää kaavakartta määräyksineen. Kaava-aineisto tilataan kaupungin karttapalvelusta
nimikkeellä maisematyöluvan karttapaketti p. (019) 369 4456. Mikäli aineisto puuttuu, tilaus hoidetaan
kaupungin toimesta ja laskutetaan luvan hakijalta lupapäätöksen yhteydessä.

selvitys naapureiden kuulemisesta
(naapureille tiedottaminen on yleensä tarpeen ainakin lähinaapureiden osalta, asuinkiinteistöille tulee
ilmoittaa käytännössä aina hankkeesta) Naapureina pidetään maisematyöalueen sisältävään kiinteistöön
rajoittuvien tai sitä vastapäätä olevien tilojen omistajia ja haltijoita. Hakemuksen vireille tulosta on
ilmoitettava naapureille, jollei ilmoittaminen ole naapurin edun kannalta ilmeisen tarpeetonta. Hakkuu
alueeseen rajoittuville asuinkiinteistöjä tulee tiedottaa aina.
Jos naapuritilan omistajana on Lohjan kaupunki, lausunto hoidetaan kaupungin toimesta. Kaupungin
palvelupisteestä voi tilata maanomistajaluettelon (maksullinen). Asian käsittelyä nopeuttaa, mikäli hakija
suorittaa itse naapurien kuulemisen. Lomakkeita naapurien kuulemista varten on saatavissa kunnan
palvelupisteestä ja sähköisesti kaupungin kotisivulta.


