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Jätevesi Hulevesi Kaukolämpö Maakaasu

Vesijohto Tietoliikenne Sähkö Muu

Työ alkaa Työ suoritettu

__kpl suunnitelmapiirustuksia __kpl valokuvia

Päivämäärä             Vakuutan että antamani tietoni ovat oikeita.

Sijoituslupa myönnetään Sijoituslupa myönnetään alla olevin ehdoin

Lupaa ei myönnetä Lupa edellyttää katselmuksen paikanpäällä

Luvasta peritään käsittelymaksu voimassa oleva hinnaston mukaan

Paikka ja päivämäärä Päätöksen tekijän allekirjoitus ja nimenselvennys

Katupäällikkö Toni Haapakoski

Hakemus liitteineen toimitetaan: Postiosoite Sähköpostiosoite:
Riihimäen kaupunki PL 125 luvat@riihimaki.fi
Tekniikan ja ympäristön toimiala / kirjaamo 11101 Riihimäki

Työkohteen sijainti

Laskutustiedot

Puh

Yritys Nimi

Yritys Nimi

Osoite / reitti / kiint. tunnus

            /          / 20

Osoite

Sähköposti

Puh

SIJOITUSLUPAHAKEMUS / -PÄÄTÖS

HAKEMUS

Saapunut:  /       / 20   

Luvan hakijan

Muutoksenhaku
Täytäntöönpano

yhteyshenkilö
(suunnittelija)
Luvan hakija

Työn tarkoitus

(esim. kaapelin omistaja)

Lisätietoja
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       Kaivantoon tulee myös muiden kuin hakijan omistamia johtoja / laitteita

Sähköposti

Osoite

       Kaivantoon ei ole tiedossa muiden kuin hakijan omistamia johtoja / laitteita

Henkilötunnus / Y-tunnus Viite

Nimi  

            /          / 20Työn arvioitu suoritusaika

Paikka, päiväys ja nimi

Lu
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Paikka ja nimi

Sopimuksen 
hyväksyminen ja 
erityisehdot

Allekirjoitus

            /        / 20

PÄÄTÖS

Luvan käsittelijä

Hakija sitoutuu noudattamaan luvan lupaohjeita ja -ehtoja

mailto:arto.ramakko@riihimaki.fi
MPE
Text Box
HAUSJÄRVENKUNTA
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