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Osoiteviitan luvan hakeminen
Hakijan yhteystiedot
Hakija

Y-tunnus tai henkilötunnuksen alkuosa (jos ei Y-tunnusta)

Yhteyshenkilön nimi

Puhelin

Sähköpostiosoite

Hakijan lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Laskutusosoite (ellei sama kuin hakijan)

Postinumero

Postitoimipaikka

Välittäjätunnus (sähköinen laskutus)

Verkkolaskuosoite (sähköinen laskutus)

Opastettava kohde
Opastettavan kohteen nimi

Tienumero

Kunta

Lähiosoite (jos eri kuin hakijan osoite)

Postinumero

Postitoimipaikka

Kohteen internet-osoite (jos kohteesta on olemassa internet-sivut)

http://
Tiedot haettavasta osoiteviitasta ja osoiteviitan ennakkomerkistä (mustapohjaiset)
- Valitse, haetko lupaa osoiteviitalle vai osoiteviitalle ja ennakkomerkille.
- Ennakkomerkkiä käytetään yleensä vain, jos tien nopeusrajoitus on 80 km/h tai suurempi.
- Mustapohjaista osoiteviittaa ei käytetä matkailuun tarkoitettujen palvelukohteiden osoittamiseen.
Matkailukohteen opasteita haetaan 'Palvelukohteen opastelupahakemuksella'.
- Valkopohjaisille paikalliskohteen viitoille ei voi hakea lupaa. Niiden käytöstä päättää paikallinen ELYkeskus.
Haetut opasteet
644 osoiteviitta

644 a Osoiteviitan ennakkomerkki

Viittaan tuleva teksti

Ennakkomerkkiin tuleva teksti on sama kuin
osoiteviittaan tuleva teksti.

Mahdollinen tunnus

Mustapohjaiseen ennakkomerkkiin ei ole
mahdollista saada tunnusta.

Paikka

Hakijan allekirjoitus

Aika

Nimen selvennys

Lupapäätös on maksullinen.
LIITÄ HAKEMUKSEEN KARTTALiite, josta käy ilmi opastettavan kohteen sijainti sekä osoiteviitan ja
mahdollisten ennakkomerkkien ehdotetut sijoituspaikat.
Karttaliitteen mittakaavan tulisi olla 1 : 80 000 tai tarkempi.
Karttaliitteen voi tulostaa Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä Kansalaisen Karttapaikasta:
http://kansalaisen.karttapaikka.fi
Kansalaisen karttapaikan käyttöehtojen mukaisesti käyttäjällä on lupa tulostaa yksittäistä käyttöä varten
yksittäisiä karttoja. Kansalaisen karttapaikan käyttöehdot löytyvät osoitteesta:
http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat/karttapaikka/kayttoehdot
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Osoiteviitan hakemuksen täyttäminen
Hakijan yhteystiedot
-

Luvan hakijaksi merkitään yritys tai yksityishenkilö. Lupapäätös lähetetään
hakijalle.
Jos hakijalla ei ole Y-tunnusta, merkitään sen tilalle hakijan henkilötunnuksen alkuosa (ppkkvv).
Kohtaan 'Yhteyshenkilö' merkitään sen henkilön nimi ja puhelinnumero,
jolta lupakäsittelijä voi tarvittaessa pyytää lisätietoja.
Jos hakija haluaa laskunsa verkkolaskuna, täytetään kohdat 'Välittäjätunnus' ja 'Verkkolaskuosoite'. Muussa tapauksessa nämä tiedot jätetään
täyttämättä.

Opastettava kohde
-

Opastettavan kohteen nimi -kohdassa kerrotaan kohteen nimi. Tämä ei
ole aina sama kuin yrityksen nimi.

-

Tästä kohdasta valitaan osoiteviitta ja tarvittaessa myös sen ennakkomerkki. Pelkkää ennakkomerkkiä ei yleensä voi hakea.
Ennakkomerkkiä käytetään yleensä vain, jos maantien nopeusrajoitus on
vähintään 80 km/h tai kohteeseen johtava liittymä sijaitsee näkemiltään
vaarallisessa paikassa.
Osoiteviittaa voidaan taajamassa käyttää opastamaan virastoihin, laitoksiin sekä teollisuus- ja liikelaitoksiin. Taajaman ulkopuolella osoiteviittaa
voidaan käyttää opastamaan myös muuhun kohteeseen.
Merkkiä käytetään vain lähiopastukseen lähimmältä maantieltä.
Nimen yhteydessä ei yleensä käytetä yhtiömuodon lyhenteitä.

Haetut opasteet

-

-

Liitteet
-

-

Hakemukseen on liitettävä ote perus- tms. kartasta, johon on merkitty palvelukohteen sijainti sekä tarkempi kartta tai piirros, josta ilmenee opasteen suunniteltu sijaintipaikka.
Osoiteviittaa käytetään yleensä vain lähiopastukseen. Osoiteviitalla ei viitoiteta maantien suuntaan.
Jos haetaan muutosta ennestään olevaan lupaan, hakemukseen liitetään
kopio luvasta ja jos mahdollista kuva nykyisestä opasteesta.

Hakemuksen lähettäminen
Hakemus lähetetään postitse:
Pirkanmaan ELY-keskus
Luvat
PL 297
33101 Tampere
tai sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
Lupapäätös
Lupapäätöksessä määritellään opastusmerkkien tekstit, koko ja sijainti. Luvansaaja hankkii, pystyttää ja kunnossapitää opastusmerkit omalla kustannuksellaan.

