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Uusi liittymä
Käyttötarkoituksen muuttaminen

Liittymäluvan hakeminen
Hakijan tiedot
Nimi

Lähiosoite

Postinumero Postitoimipaikka

Y-tunnus (tai henkilötunnus)

Yhteyshenkilön nimi

Puhelin

Laskutusosoite

Liittymän sijainti
Kunta

Kylä

Kiinteistön RN:o

Maantien nimi, jolle liittymälupaa haetaan
Liittymän tarkempi sijainti
vasen
Ajosuunnassa
oikea
Esitetty liittymä on merkitty maastoon seuraavasti

Liittymän käyttötarkoitus
Maa- tai metsätalousajoon
Asuinkiinteistölle kulkuun
Liike- tai teollisuuskiinteistölle kulkuun
Liittymää käytetään energiapuukuljetuksiin
Muuhun tarkoitukseen, mihin?

Liittymän arvioitu kokonaisliikenne
Liittymän arvioitu kuorma-autoliikenne

Jalankulku- ja pyöräliikenteeseen
Lomakiinteistölle kulkuun
Moottorikelkkailuun

ajoneuvoa/vrk/ajosuunta
ajoneuvoa/vrk/ajosuunta

Muut kulkuyhteydet

Paikka

Hakijan allekirjoitus

Aika

Nimen selvennys

LIITTEET

Ote peruskartasta (liittymän paikka ja rakennus tms. paikka merkittynä)
Asemapiirros
Ote asema-, yleis- tai osayleiskaavasta tai sen luonnoksesta

Lupapäätös on maksullinen.
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Liittymälupahakemuksen täyttäminen
Hakijan tiedot
-

Liittymän sijainti

Luvan hakijaksi merkitään yritys, yhteisö tai yksityishenkilö. Lupapäätös laskuineen lähetetään hakijalle.
- Kohtaan 'Yhteyshenkilö' merkitään sen henkilön nimi ja puhelinnumero (yleensä sama kuin hakija), jolta lupakäsittelijä voi tarvittaessa
pyytää asiasta lisätietoja.
- 'Y-tunnus' eli yritys- ja yhteisötunnus merkitään silloin, kun hakija on
rekisteröity yritys- ja yhteisötietojärjestelmään ja liittymää tullaan
käyttämään yrityksen tai yhteisön toiminnassa. Hakijan ollessa yksityishenkilö merkitään tähän kohtaan henkilötunnus.
- 'Laskutusosoite' täytetään, jos eri kuin hakijan nimi ja osoite.
Näiden tietojen avulla kerrotaan halutun liittymän paikka mahdollisimman tarkasti.
- 'Maantien nimi, jolle liittymälupaa haetaan' -kohtaan hakija voi merkitä joko tien nimen tai muun tien sijaintia koskevan selvityksen, ja
jos mahdollista, myös tien numeron.
- 'Vasen/oikea ajosuunnassa' -kohdassa tarkennetaan esitettyä liittymäpaikkaa esim. vasen ajosuunnassa Perttulan kirkko - Saalinki.
- Liittymän paikka tulisi merkitä maastoon esimerkiksi kahdella paalulla.

Liittymän käyttötarkoitus
Lupapäätökseen liitetään liittymän rakentamista, mitoitusta, mahdollisten liikennemerkkien pystytystä yms. koskevat ohjeet. Liittymän käyttötarkoituksen ja sen arvioitujen liikennemäärien ilmoittaminen vaikuttavat em. seikkojen määrittämiseen.
Lisäksi tulee ilmoittaa mahdollisesta energiapuukuljetusten tarpeesta
kyseisessä liittymässä, jotta tämä voidaan huomioida liittymän mitoituksessa.
Lisäselvityksiä
Tähän kohtaan hakija voi kirjoittaa hakemusta täydentäviä muita tietoja.
Muut kulkuyhteydet

Liitteet

Liittymähakemusta arvioitaessa selvitetään liittymätilanne haettavan liittymän lähialueella. Tässä kohdassa selvitetään muut tilalle johtavat
kulkuyhteydet, mahdolliset rasitteet, etäisyydet maantien lähimmille liittymille ja onko kulkuyhteyden järjestäminen niiden kautta mahdollista.
Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat
- liittymän ja rakennuksen paikan sijainnin osoittava karttaote (esim.
peruskartta)
- asemapiirros
- kunnassa vahvistettu ote asema-, yleis- tai osayleiskaavasta tai sen
luonnoksesta (enintään 3 kk vanha)

