Sisäinen

ALKU-SOVELLUKSEN PÄIVITETTY
TÄYTTÖOHJE
16.12.2013

AJOLUPAPROSESSI
Ajolupaprosessi on päivitetty 16.12.2014 alkaen. Ajolupaprosessi muuttuu
nelivaiheiseksi. Hakemukset lähetetään sähköpostilla seuraavalle
käsittelijälle. Hakemukset tehdään erikseen ajoneuvolle ja kuljettajalle.
Kuljettaja saa ajoluvalla ajaa kaikkia yrityksen ajoluvallisia ajoneuvoja.
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Kuva 1 Ajolupaprosessi
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PARKKIPAIKKAJÄRJESTELMÄ
Kaikki yritysten käyttöön tarvittavat parkkipaikat on kartoitettu yhteistyössä 2013 aikana ja
niiden merkitseminen aloitetaan 1.1.2014 seuraavalla kartoissakin näkyvällä logiikalla:
Rakennuksen numero R123/parkkialue P1-4
pohjoisesta myötäpäivään kiertäen, esimerkiksi
R18/P2 on rakennuksen nro 18 (elektrolyysi) 2.
parkkialue. Vain vakituisesti alueella olevalle
ajoneuvolle voidaan varata parkkiruutu. Muille
ajoneuvoille vartaan yleinen parkkipaikka, joka
oikeuttaa pysäköimään kaikilla vapaille yleisille
parkkipaikoilla.
Kaikki ajoluvat tulee hakea uudelleen, jolloin samalla arvioidaan myös parkkipaikkojen
tarve. Informoikaa omia yhteistyökumppaneitanne ja ilmoittakaa ajoluvan hakuohjeet.
Valvoja joko puoltaa tai evää ajoluvan sekä määrittää pysäköinti- tai pysähtymisluvan ja
henkilönkuljetusoikeuden. Pää- ja kumppaniyritysten määrittämät henkilöt hyväksyvät tai
muuttavat valvojan puoltaman ajolupahakemuksen
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KESKEISET MUUTOKSET
1. Pää- ja kumppaniyrityksillä on valvojan lisäksi määritetty ajolupien hyväksyjä,
joka hyväksyy ajoluvan.
2. Ajolupa tyyppejä on neljä
- pysäköintilupa
- pysäköinti ja henkilönkuljetuslupa
- käyntilupa (ei oikeuta pysäköimään)
- käynti- ja henkilönkuljetuslupa (ei oikeuta pysäköimään)
3. Pysäköintiluvalliselle ajoneuvolle määritetään aina parkkipaikka
- varattu parkkipaikka oikeuttaa pysäköimään myös kaikille yleisille parkkipaikoille
- yleinen parkkipaikka oikeuttaa pysäköimään kaikille yleisille parkkipaikoille
4. Ajolupien värit:
- pysäköintiluvallinen vihreä
- käyntiluvallinen punainen
5. Ajolupa on pidettävä aina näkyvillä
6. Erilliset ajolupahakemukset lähetetään sähköpostin liitteenä.
7. Ajolupa haetaan erikseen ajoneuvolle ja henkilölle.
8. Ajolupa on voimassa maksimissaan 12 kuukautta
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Ajolupahakemusten käsittely
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Kirjaa tiedot
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Hylätty/
hyväksyy
ajoluvan
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Hylätty/ puoltaa
ajolupaa

Luonnos/
lähetetty
hyväksyttäväksi

Ajolupa
myönnetty

Palautettu

Ajolupahakemusten käsittely
Toimittajayrityksen pääkäyttäjä


Ajoneuvolupa ajoneuvolle - täytä vain nämä
tiedot. Ei henkilön tietoja. Ajoneuvolla saa ajaa
kaikki ajoluvan saaneet henkilöt. Uusittaessa
ajolupaa tulee käyttää vanhaa myönnettytilassa
olevaa ajolupaa

Ajolupahakemuksen lisääminen 2/3

Vastaa ajoneuvolle myönnetystä
ajoneuvotunnisteesta.

Ajolupa henkilölle - täytä vain henkilön tiedot.
Oikeuttaa ajamaan kaikilla ajoneuvoilla, joille on
myönnetty ajolupa. Uusi henkilön
kulkulupahakemus sisältää myös
ajolupahakemuksen.

HUOM!!!
PÄIVITÄ SELAIMESI PAINAMALLA CTRL+ F5 AINA JOS SIVULLA ON ONGELMIA
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Ajolupahakemusten käsittely
Suurteollisuuspuiston yhteyshenkilö
HUOM!!!
PÄIVITÄ SELAIMESI PAINAMALLA CTRL+ F5 AINA JOS SIVULLA ON ONGELMIA



Ajolupahakemuksen käsittely
Valitse ajoluvan tyyppi:
Käyntilupa tai Pysäköintilupa

Valitse henkilönkuljetuslupa ja perustele luvan tarve.

Valitse pysäköintitapa:
1 Ajoneuvokohtainen
Vain pysyvästi alueella oleva ajoneuvo
2 Yleinen, pääsääntöinen valinta.
Mahdollistaa pysäköinnin kaikilla yleisillä p-paikoilla

Yleisien parkkipaikkojen
määrää ei ole rajoitettu
Valitse rakennus
Katso parkkipaikkakartta

Valitse parkkipaikan numero
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