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LIITTYMÄLUVAN HAKEMINEN
Aikaisemman luvan numero
Ajalle                           -
1. Hakijan tiedot
2. Liittymän sijainti
3. Liittymän käyttötarkoitus
Liittymän arvioitu kokonaisliikenne
ajoneuvoa/ vrk/ ajosuunta
ajoneuvoa/ vrk/ ajosuunta
Liittymän arvioitu kuorma-autoliikenne
pellolle/metsäpalstalle
4. Muut kulkuyhteydet
5. Lisätiedot
6. Allekirjoitus
Allekirjoitus
Nimenselvennys
7. Liitteet
Lupapäätös on maksullinen.
 
Hakemus lähetetään:         kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (max. 10 Mt) tai
 
                           Pirkanmaan ELY-keskus
                           Liittymäluvat
                           PL 297
                           33101 TAMPERE                  
Liittymälupahakemuksen täyttäminen
Hakijan tiedot
- 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.
 
 
Liittymän sijainti                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.
- Tienumerot voi selvittää Liikenneviraston tienumerokartasta
  www.liikennevirasto.fi 
 
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.
 
Muut kulkuyhteydet
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.
 
Lisätiedot
                                 Tähän kohtaan hakija voi kirjoittaa hakemusta täydentäviä muita tietoja.
 
Liitteet         
                                 Hakemukseen tulee liittää seuraavat asiakirjat
- liittymän paikka peruskartalla (1:10 000-40 000)
- asemapiirros (1:500 - 1000)tai vastaava kiinteistöä koskeva suunnitelma, josta ilmenee liittymän tarkka sijainti esim. lähimpään rajapyykkiin.
- osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (asemakaava, suunnittelutarveratkaisupäätös tai muu selvitys), jollei ilmene kaavasta
- ote kunnassa vahvistetusta asema-, yleis- tai osayleiskaavasta tai sen luonnoksesta, enintään 3 kk vanha
- kopio tienpitäjän (paikallisen ELY-keskuksen) naapurin kuulemislausunnosta, kun on kysymys uudisrakennushankkeesta ja kiinteistö rajoittuu maantiehen
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