
   HAKEMUS LUONNONMUISTOMERKIN RAUHOITTAMISEKSI 

 

 

            

 

1) Kohteen sijainti: 
Kohde on merkitty oheiseen  

 tiluskarttaan 

 rekisterikarttaan 

 peruskarttaan 

Liitä valokopio tilan kartasta hakemukseen. 

Merkitse kohteen sijainti selvästi karttaan. Mer-

kintä on hyvä tehdä myös rekisteri- ja tiluskart-

taan. Karttoja voi tiedustella maanmittauslai-

tokselta tai kunnan ympäristötoimesta. 

 Pyydän apua karttojen hankinnassa ja kohteen merkitsemisessä niihin. 
 

2) Kiinteistöä koskevat tiedot: 
Kunta Kylä/kaupunginosa tila/kortteli RN:o/Tontti 

    

    

    
 

3) Kohteen nimi:   ..........................................................................  

 ...........................................................................................................  

Kohteesta yleisesti käy-

tetty nimi (tai nimet). 

 

4) Kohteen kuvaus: 

Kohteen laatu:  .................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

Kohteen mittasuhteet ja ulkomuoto:  ..............................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

Muita tietoja:  ..................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................  

Liitteenä  

 asiantuntijan lausunto 

 kopioita kohdetta koskevasta kirjallisesta 

aineistosta 

 valokuvia kohteesta 

Muodostuman laadun ja ulkonäön ku-

vauksen lisäksi arvioidaan mm. kohteen 

merkitys maisemakuvassa, selostetaan 

sijainti kulkuväyliin nähden ja mainitaan 

kohteeseen mahdollisesti liittyvät kan-

santarinat ja muut perinnetiedot. 

 

5) Käyttö ja hoito: 
 Kohdetta ei voi käyttää ja hoitaa nähtävyyskohteena. 

 Kohdetta voi käyttää ja hoitaa nähtävyyskohteena. 

Kohteen merkinnästä Kainuun ympäristökeskuksesta saatavin 

kilvin maastoon huolehtii: 

 hakija 

 kunta 

 

Mikäli kohteelle on helppo 

päästä ja sillä on nähtävyys-

arvoa, voidaan siihen tutus-

tumista helpottaa esim. vii-

toittamalla kulkureitti tai 

varustamalla kohde siitä 

esittelevällä opasteella. Toi-

menpiteet tehdään maan-

omistajan suostumuksella. 



 
 

6) Rauhoitusmääräykset: ............................................... 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

 ............................................................................................... 

Luonnonmuistomerkki rauhoite-

taan kaikelta vahingoittamiselta. 

Siten esim. puu tai pensas hae-

taan rauhoitettavaksi kokonai-

suudessaan, juuristoineen. 

 

Rauhoitusmääräyksiä koskeva 

kohta täytetään, mikäli halutaan 

rauhoitukseen jokin yleinen tai 

maanomistajaa koskeva varaus, 

esim. oikeus kuolleiden tai liiken-

teen tiellä olevien oksien poista-

miseen rauhoitusta puusta, 

veden ottamiseen lähteestä tms. 

�  Pyydän apua rauhoitusmääräysten laadinnassa. 
 

7) Selvitys hakijan omistusoikeudesta: 
Liitteenä on 

 lainhuuto 

 kauppakirja 

 muu selvitys 

 Pyydän apua omistusoikeuden selvityksessä. 

Oikeaksi todistettu jäljennös tilan kiinnekirjasta 

tai lyhennetty jäljennös lainhuudatuspöytäkirjas-

ta (alkukappaleet ja lopussa oleva oikeuden 

päätös) tai jäljennös lainhuudatusrekisterikortis-

ta. Jos tilalla ei ole lainhuudatusta, omistusoikeus 

voidaan todistaa kauppakirjan tai vastaavan asia-

kirjan avulla. Ympäristötoimi neuvoo tarvittaessa. 
 

8) Hakijan/hakijoiden nimi- ja osoitetiedot sekä allekirjoitus: 

Paikka/päiväys: _______________________   _________ kuun ___  p:nä 20___ 

Allekirjoitus: __________________________   ___________________________  

Nimen selvennys: ______________________   ___________________________  

Arvo tai ammatti: ______________________   ___________________________  

Osoite: _____________________________   ___________________________  

 _____________________________   ___________________________  

Puhelin: _____________________________   ___________________________  
 

Avustaneen asiantuntijan nimi ja yhteys-

tiedot:  .......................................................  

 ..................................................................  

 ..................................................................  

 ..................................................................  

 ..................................................................  

 ..................................................................  

 ..................................................................  

 Liitteet: 
 Karttoja: ____ kpl 

 Valokuvia: ____ kpl 

 Lisäselvityksiä: ____ kpl 

 Omistusoikeusnäyttöjä: ____ kpl 

 _____________________: ____ kpl 

 _____________________: ____ kpl 

           

 


