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Hakemuksen liitteet
(asetus 551/2009)
Siirtoputkiston rakentamista käsittävässä lupahakemuksessa on selvitettävä:
1. Hakija nimi, toimiala ja kotipaikka.
Hakijan ollessa yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä kauppa‐
tai muun vastaavan rekisterin ote taikka hakijan ollessa kunta, selvitys rakentamiseen oikeutetusta kunnan
viranomaisesta,
2. Putkiston suunniteltu sijainti; kunnittain vähintään mittakaavaan 1:10 000 laaditut linjauskartat ja asema‐
piirustukset, joissa on esitettävä putkiston pituus, nimellissuuruus, suunnittelupaine, sijainti ja alueluokka‐
jaotus sekä selvitys paineenvähennys‐ ja paineenlisäysasemien sekä venttiiliasemien sijainnista,
3. Arvio putkiston merkittävistä ympäristövaikutuksista ja suunnitelma niiden ehkäisemisestä,
4. Arvio putkistoon, paineenkorotusasemiin ja paineenvähennysasemiin liittyvistä onnettomuusriskeistä sekä
varautuminen niihin sijoitussuunnittelussa,
5. Räjähdysvaaran arviointi.

Jakelu‐ ja käyttöputkiston rakentamislupahakemuksessa on selvitettävä:
1. Hakijan nimi, toimiala ja kotipaikka.
Hakemukseen on liitettävä jäljennös yhtiöjärjestyksestä tai säännöistä sekä kauppa‐ tai muun vastaavan
rekisterin ote, kun hakijana on yhtiö, osuuskunta tai muu yhteisö, taikka selvitys rakentamiseen oikeute‐
tusta kunnan viranomaisesta, kun hakijana on kunta,
2. Putkiston suunniteltu sijainti; hakemukseen on liitettävä vähintään 1:2000 mittakaavaan
laadittu asemapiirustus tai linjauskartta, joka sisältää putkiston sijainnin, pituuden, nimellissuuruuden sekä
materiaalin, kun kyseessä on jakeluputkiston rakentaminen, mittakaavaan 1:100 tai 1:500 tai muuhun so‐
pivaan mittakaavaan laadittu asemapiirustus, joka sisältää putkiston sijainnin sekä putkisto‐ ja instrumen‐
tointikaaviot, kun kyseessä on käyttöputkiston rakentaminen,
3. Arvio putkiston merkittävistä ympäristövaikutuksista ja suunnitelma niiden ehkäisemisestä, kun kyseessä
on jakeluputkiston rakentaminen,
4. Vaaran arviointi erillisille suurille käyttökohteille; selvityksessä tulee olla kuvaus maakaasun käyttöön ja
käsittelyyn liittyvistä vaaralähteistä, kuvaus tyypillisistä vaaratilanteista ja niiden seurauksista, suunnitelma
siitä, miten varaudutaan vaaratilanteen ehkäisemiseen sekä normaaleissa että poikkeavissa käyttötilan‐
teissa ja ‐olosuhteissa,
5. Käyttöputkiston osalta kohteessa olevien käyttölaitteiden nimellinen yhteinen polttoaineteho.
Alueellista rakentamislupaa haettaessa linjauskartta laaditaan tarkoitukseen sopivaan mittakaavaan. Linjaus‐
kartassa selvitetään olemassa olevan jakelu‐ ja käyttöputkiston sijainti sekä
arvioidut putkiston laajennukset. Aluelupahakemukseen on liitettävä selvitys hakijan organisaatiosta ja henki‐
löstöstä, kuvaus toimintajärjestelmästä sekä suunnitelma valvonnan järjestämisestä.
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