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1. Johdanto 

Tässä ohjeessa opastetaan Trimble eServices, Yleisten alueiden luvat -palvelun käyttö hakijan kannalta. Palvelua 
käytetään web-selaimella, esim. Google Chrome, Mozilla Firefox tai Microsoft Edge. 

2. Palveluun siirtyminen ja kirjautuminen 

Palvelu aloituskuvake löytyy Trimble ePalveluiden aloitussivulta, jonka osoite on muotoa 
https://palvelin.kaupunginnimi.fi/ePermit/  

Esimerkiksi https://kartta.siilinjarvi.fi/ePermit/ 

1. Siirry aloitussivulle ja klikkaa Yleisten alueiden luvat -kuvaketta: 

 

2. Kirjaudu sisään tunnuksillasi 

 Jos sinulla on jo käyttäjätunnus toiseen Trimblen ePalveluun (esim. Palaute), voit käyttää samaa 
tunnusta ja salasanaa 

 Jos sinulla ei ole tunnusta, voit luoda sellaisen Luo uusi käyttäjätunnus –linkillä 

 Jos olet unohtanut tunnuksesi tai salasanasi, klikkaa Unohtuiko käyttäjätunnus tai salasana –linkkiä, 
niin saat palautusohjeet sähköpostiisi 

https://kartta.siilinjarvi.fi/ePermit/
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3. Oma työpöytä 

Omalla työpöydällä voit tehdä uuden hakemuksen ja näet aiemmin tehdyt hakemuksesi. 

 

1. Näet omat tietosi (nimi, osoite, salasanan vaihto, yms.) klikkaamalla nimeäsi oikeassa yläkulmassa. 
Yhteystiedot kannattaa asettaa kohdilleen, niin saat tiedot automaattisesti lupahakemuksen 
yhteystietoihin. 
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2. Luvan hakeminen aloitetaan Luo uusi –painikkeella: 

 

3. Lupatyypin hakuohjeet tulevat näkyviin viemällä hiiren Info-kuvakkeen  päälle: 

 

4. Klikkaa halutun lupatyypin vieressä olevaa nuolta , niin pääset täyttämään hakemuksen tietoja 
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4. Lupahakemuksen tietojen täyttäminen 

Hakemukseen on lisättävä perustiedot ja tarvittavat liitteet. Lopuksi hakemus lähetetään käsiteltäväksi. Käsittelyn 
vaiheet ja päätös tulevat näkyville palveluun, kun lupapäätös on tehty. 

 

 Voit antaa hakemuksellesi nimen, esim. ”Torikatu 4, kaivutyö 2/2020” 

 Luvan tiedot täytetään Perustiedot-välilehdelle. Pakolliset ja vapaaehtoiset liitteet lisätään 
Liitteet-välilehdelle. Luvan käsittelyn tiedot tulevat nähtäville Käsittely-välilehdelle, kun lupaa 
käsitellään. Päätöstiedot ja lupaehdot tulevat näkyviin Päätös-välilehdelle, kun lupapäätös on 
tehty. 

 Perustiedot täytetään osio kerrallaan: Sijainti, Voimassaoloaika, Lisätiedot, Päätöksen toimitus 
ja Yhteystiedot. Osion täyttö alkaa aina kyseisen osion Muokkaa-painikkeen kautta: 

 

 Pakolliset kentät ovat keltaisia. Hakemusta ei voi jättää, jos jokin pakollinen tieto on täyttämättä. 

 Kenttien vieressä voi olla ohjeistusta -kuvakkeen kohdalla 



4 Lupahakemuksen tietojen täyttäminen 8 (14) 

 

Ohje Trimble eServices – Yleisten alueiden luvat 
© Trimble Solutions Oy 18.2.2020 Luvan hakeminen 

 

4.1 Perustietojen lisääminen: Sijainti 

 

 Valitse sopiva karttapohja, esim. Taustakartta tai Ortokuva.    
Näkyvissä olevat karttavaihtoehdot voivat riippua lupatyypistä. 

 Kartan saa koko selaimen kokoiseksi oikean yläkulman kuvakkeesta  

 Voit käyttää osoitehakua sijaintiin siirtymisessä . Nykyinen sijaintisi saadaan  kuvakkeella. 

 Hakemuksen karttakohde on yleensä pakollinen. Kohteita (alue, viiva, viiva leveydellä, piste) 
voidaan lisätä useita. Vie hiiri kuvakkeen päälle, niin saat lisätietoja kohdetyypin piirtämisestä. 
Alueita ja viivoja lisätessä piirto loppuu klikkaamalla loppupistettä kaksi kertaa, lisäksi hiiren 
oikean painikkeen takana on lisätoimintoja. 
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 Karttakohteet voidaan tuoda kartalle myös KML-muotoisena siirtotiedostona  

 Anna Sijainnin kuvaukseen tarkempi kuvaus, esim. katuosoite jos tiedossa 

 Laske aluevaraus kartalta -painike laskee karttakohteiden pinta-alan. 

 Lopuksi klikkaa osion Tallenna-painiketta. . Sulje -painike sulkee tallentamatta 
muutoksia. 

 Painamalla Google StreetView –painiketta ja klikkaamalla kohdetta kartalla, avautuu uuteen 
selainikkunaan Google StreetView-näkymä 

4.2 Perustietojen lisääminen: Selostus 

 

 Kerro yleisellä tasolla, mistä lupahakemuksessa on kyse. 

 Valitse hakemukseen sopivat käyttötarkoitukset ja anna tarvittavat tarkennukset. 

 Lopuksi klikkaa osion Tallenna-painiketta. 
 

4.3 Perustietojen lisääminen: Voimassaoloaika 

 

 Anna alku- ja loppupäivämäärä ja tarvittaessa kellonajat 

 Järjestelmä laskee päivien lukumäärän automaattisesti 
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4.4 Perustietojen lisääminen: Lisätiedot 

 

 

 Täytä vähintään pakolliset (keltaiset) lisätiedot 

 Lisätietokentät voivat vaihdella lupatyyppikohtaisesti 

4.5 Perustietojen lisääminen: Päätöksen toimitus 

 Suositus on, että asiakirjat toimitetaan vain sähköisesti 

4.6 Perustietojen lisääminen: Yhteyshenkilöt 

 

 Täytä tarvittavat yhteystiedot. Pakolliset tiedot on korostettu keltaisella. 

 Lisää-linkillä lisätään kokonaan uusi yhteystieto 

 Esitäytä omilla tiedoilla -linkki hakee käyttäjätunnuksesi taakse lisäämäsi yhteystiedot 
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 Käytä olemassaolevaa yhteystietoa -linkillä voit valita hakemukseen jo lisäämäsi yhteystiedon. 

 

4.7 Liitteiden lisääminen 

 Siirry Liitteet-välilehdelle: 

 

 Viranomainen voi vaatia pakollisia liitteitä (merkattu keltaisella). Liitteitä voi lisätä useita. 

 Klikkaa klemmarin  -kuvaketta ja lataa tiedosto palveluun Lisää tiedosto -linkin kautta. Anna 
tarvittaessa kuvaus, päivämäärä ja tekijän nimi. Klikkaa lopuksi Tallenna-painiketta 

 

5. Lupahakemuksen jättäminen käsiteltäväksi 

Kun hakemuksen kaikki pakolliset tiedot on täytetty, siirry jättämään lupahakemus oikean reunan Siirry 
jättämään lupahakemus -painikkeella: 
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 Palvelu ilmoittaa tässä vaiheessa, jos jokin pakollinen tieto on täyttämättä. 

 Lupatyypistä riippuen voit joutua tunnistautumaan vahvasti pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella 
hakemuksen jättämisen yhteydessä. 

 Kun hakemus jätetään, et voi enää muokata hakemuksen tietoja. Voit kuitenkin lähettää käsittelijälle 
viestejä Ennakkokyselyt ja viestit -kohdan kautta (ohjeistus alempana) milloin vain. 

 Käsittelijä saattaa palauttaa hakemuksen sinulle täydennettäväksi, jolloin saat asiasta tiedon 
sähköpostiisi. Täydennä hakemus käsittelijän ohjeiden mukaisesti ja jätä se uudelleen. 

6. Luvan tilan seuranta 

 Palvelu lähettää lupahakemuksen edistymisestä sähköposteja hakijalle. 

 Näet luvan tilan Käsittely-välilehdeltä. Klikkaa  -kuvaketta nähdäksesi kyseisen käsittelyvaiheen laajat 
tiedot. 
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 Kun lupaan on tehty päätös, saat siitä sähköposti-ilmoituksen ja näet päätöstekstin ja lupaehdot Päätös-
välilehdellä: 

 

 Lupatyypistä riippuen voi Liitteet-välilehdellä olla käsittelijän sinne lisäämä PDF-muotoinen 
lupapäätösdokumentti ja mahdolliset lupapäätöksen liitteet, jotka voit tarvittaessa ladata tai tulostaa. 

7. Lisätoiminnot 

7.1 Työn alkamisesta ja päättymisestä ilmoittaminen 

 Kun lupapäätös on tehty, hakijalla voi olla mahdollisuus ilmoittaa esim. työn alkamisesta ja työn 
päätymisestä. Järjestelmä tallentaa päivämäärän ja tarkennetekstin kyseiseen vaiheeseen liittyen. 

 Kirjoita tarpeellinen tarkennus ja klikkaa halutun vaiheen painiketta: 

 

7.2 Viestinvaihto hakijan ja käsittelijän välillä 

 Hakija voi lähettää viestin käsittelijälle jo ennen hakemuksen jättämistä oikean reunan Ennakkokyselyt ja 
viestit -osion kautta. Viestejä voi lisätä useita. Käsittelijän vastaukset näkyvät samassa kohdassa: 
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 Viestinvaihtoa voidaan käydä myös myöhempien käsittelyvaiheiden yhteydessä 

 

7.3 Oikeuksien antaminen toiselle käyttäjälle 

 Hakija voi halutessaan antaa toiselle palvelun käyttäjälle luku- tai muokkausoikeuden 
lupahakemukseensa. 

 Anna halutun käyttäjän käyttäjätunnus, määrittele hänelle joko luku- tai muokkausoikeus ja klikkaa Lisää-
painiketta 

 

 


