Tapahtuman viitoituslupa

Luvan hakijan tiedot
Yritys/Nimi
Osoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Vastuu-/yhdyshenkilön sukunimi

Vastuuhenkilön etunimi

Puhelin

Y-tunnus/Henkilötunnus

Puhelin

Laskutustiedot
Yritys/Nimi
Laskutusosoite

Tapahtuma
Viitoitettava tapahtuma
Tapahtumapaikka

Tapahtuma-aika

/

20

-

/
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Opasteviittojen paikat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Lupaehdot
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut myöntää hakijalle em. tapahtumaa varten tilapäisen viitoitusluvan alla mainituille paikoille seuraavin ehdoin:
Lupaehdot
1.
2.
3.
4.

Viitoituksen tulee tapahtua Oulun tekniseltä liikelaitokselta (os. Kiilletie 7) vuokrattavilla valkopohjaisilla tauluilla, joihin luvan saaja
kiinnittää tilaisuutta osoittavat tarrat. Viittojen yksityiskohdat ja niiden asettamista koskevat ohjeet on esitetty liitteessä 2.
Viitat eivät saa haitata liikennettä eivätkä liikennevalojen tai -merkkien havaittavuutta. Viittojen kunto ja sijoitus on tarkistettava
päivittäin. Luvan saajan on heti korjattava epäsiistit tai rikkinäiset tarrat tai poistettava koko viitoituslaite.
Viitat on poistettava välittömästi lupa-ajan päätyttyä. Taulut tulee palauttaa puhdistettuna Oulun Tekniseen liikelaitokseen.
Mikäli lupaehtoja ei noudateta, luvan antaja poistaa viitoituslaitteet ja laskuttaa luvan saajaa työstä aiheutuneilla kustannuksilla yleiskustannuslisineen.

Kartta, johon merkitty viittojen paikat

Päiväys ja allekirjoitus
Paikka ja aika

Hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitus ja nimenselvennys

Lupa tulee voimaan asiakkaan saatua allekirjoitetun päätöksen. Lain mukaan kunnan maksimi käsittelyaika on 21 vrk.
Palautusosoite:
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut, Solistinkatu 2, 4. krs, PL 32, 90015 Oulun kaupunki.
Faksi: 08 557 2343. Sähköposti: merja.palosaari@ouka.fi ja marjo.honkamaa-eskola@ouka.fi
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Tapahtuman viitoituslupa

OHJEITA TILAPÄISEN VIITOITUKSEN JÄRJESTÄMISESTÄ

Kaupunkialueella sovelletaan ELY-keskuksen (= Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) ohjeita yleisötilaisuuksien viitoittamisessa. Viitoituksessa käytetään kaupungilta vuokrattavia valmiita taulupohjia. Kultakin taulu + pylväs –yhdistelmältä peritään palveluhinnaston mukaista vuorokausivuokraa. Taulupohjissa on suuntaa osoittavat
nuolet valmiina. A-tyypin viittoja varten on valmiiksi asennetut kaaripylväät ELY-keskuksen ylläpitämillä pääteillä.
Viitoituslupa sekä katuverkossa että ELY-keskuksen ylläpitämillä pääteillä tapahtuvaa tilapäistä viitoitusta varten
haetaan Yhdyskunta- ja ympäristöpalveluilta osoitteesta Solistinkatu 2, 90140 Oulu, p. 044 703 2127, 044 703
2116. Lupalomakkeen saa osoitteesta www.ouka.fi/oulu/kadut-kartat-ja-liikenne/lomakkeet
Viitoitusluvan saanut voi asettaa viitat itse niin ELY-keskuksen ylläpitämille pääteille kuin katuverkkoon tai tilata
kustannuksellaan työn Oulun tekniseltä liikelaitokselta tai alan urakoitsijalta. Viittojen asettajalla tulee olla suoritettu ja voimassa Tieturva 1 –koulutus (=tietöiden ja liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutuksen peruskurssi).
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