
SÄHKÖINEN JOHTOSELVITYS



OPASTUS PALVELUN KÄYTTÖÖN

• Avaa palvelun kirjautumissivu selaimeen https://easiointi.espoo.fi/ePermit
• Kirjaudu sisään palveluun kirjautumissivulla sivuston ohjeiden mukaisesti

https://easiointi.espoo.fi/ePermit


JOHTOSELVITYKSEN HAKEMINEN 
SÄHKÖISESTÄ PALVELUSTA

• Kirjauduttuanne sisään aukeaa kuvan mukainen näkymä
• Painakaa ”Rakennusluvat ja hakemukset” - kuvaketta



JOHTOSELVITYKSEN HAKEMINEN 
SÄHKÖISESTÄ PALVELUSTA

• Näet työpöydälläsi omat lupa-asiasi ja muut hakemuksesi. Luo uusi hakemus 
napsauttamalla Luo uusi -painiketta



Sähköisen johtoselvityksen löydät 
"Rakentaminen" - valikosta

Painamalla i - painiketta saat tietoa palvelusta ja nuolesta siirryt puolestaan 
hakemaan johtoselvitystä



9. Siirry jättämään 
lupahakemus 

painikkeesta (kaikkien 

tietojen täyttämisen 

jälkeen)

6. Hakija kenttään 
kirjoitetaan hakijan 

omat henkilökohtaiset 
tiedot

7. Yhteyshenkilö kenttään 
kirjoitetaan yrityksen tiedot

5. Lisätiedot osioon merkitään maanalaisten 
johtojen maastonäytön tarve - "kyllä" tai "ei"

- Valitse tarvittaessa yhteydenottotapa

1. Valitse ”Muokkaa” 
oikeasta alakulmasta ja 
haluamasi piirtotyökalu 

sivuvalikosta 
klikkaamalla. Tämän 
jälkeen voit piirtää 

aluerajauksen

8. Liitteet: lisätään 
mahdolliset aluerajausta 

helpottavat kuvat tai 
tiedostot

HUOM! Tietojen 
lisäämiseksi täytyy aina 

painaa Muokkaa - nappia 
ja tämän jälkeen Tallenna -

nappia

4. Selostus osioon
kirjoitetaan selvityksen
hakutarve esim;
Maalämpö, Myyntiin tai
Maastonäyttö sekä 
kaikki
mahdollinen tieto
halutusta 
aluerajauksesta 
- Jos kyseessä on 
maastonäyttö vanhalle 
selvitykselle , niin 
kirjoita viisinumeroinen 
(ID) tunnistuskoodi

2. Suurennuslasilla 
etsitään osoite, josta 
johtotiedot tarvitaan

3. Karttapohjia voit vaihtaa tästä (Kauniaisten alueella 
tehdessäsi vaihda ilmakuvakartta tai Kauniaisten 

kiinteistökartta)

Ennakkokyselyt ja viestit -
kautta voitte pyytää 

myöhemmin maastonäytön 
tai uudet päivitetyt 

johtokartat

JOHTOSELVITYKSEN TEKEMINEN
• Johtoselvitys ja -kartta on voimassa vain 2 viikkoa. Dokumentit ovat tarkoitettu kertakäyttöiseksi ja 

kysyttyä aktiivista työskentelyaluetta koskevaksi
• Pienissä aluerajauksissa on tekemiselle varattu vähintään yksi työpäivä, isoissa aluerajauksissa on 

tekemiselle varattu useampi työpäivä. Isot aluerajaukset on jaettava valmiiksi pienempiin osiin kaivutyön 
etenemisen mukaan



Liite tiedostoiksi käy; pdf, 
jpg, tif, png, dwg, tdw, gt, 

tek, zyz ja txt

Liitteet saat lisättyä 
painamalla klemmarin 

kuvaketta

• Liitä hakemukseen myös suunnitelmakartta kaivureiteistä mikäli mahdollista
• Asemapiirustus työstä (LVI -, sähkö -, kairaus- tmv. suunnitelma) sekä

alueella olevan kohteen rajaus selvästi. Liitteet voidaan lisätä pdf, jpg, tif , png,
dwg , dgn , tdw , gt , tek , xyz ja txt muodossa 

• Vesihuoltotöissä HSY Vesihuollon liitoskohtalausunto ja HSY Vesihuollon määräämä liitospäivämäärä



• Vahvaa tunnistautumista tarvitaan, koska 
johtoselvitys on aina henkilökohtainen

• Kolmesta vaihtoehdosta valitaan itselleen sopivin 
tunnistautuminen



• Tiedon sähköisen johtoselvityksen kulusta saa sähköpostitse, sähköposteja tulee yhteensä 3 tai 4

1. Hakemus on lähetetty johtotietopalveluun
2. Hakemus on vastaanotettu johtotietopalvelussa
3. Käsittelyvaiheita on lisätty tai päivitetty
4. Ilmoitus päätöksen hylkäämisestä tai hyväksymisestä

• Saapuneesta sähköpostista löytyy linkki kirjautumisosioon, josta pääset katsomaan sähköisiä 
johtoselvityksiä 

• Käsittely – välilehdeltä [ [0] ]  löytyy päätös ja johtoselvitykseen liittyvät dokumentit

JOHTOSELVITYKSEN TALLENTAMINEN



JOHTOKARTAN AVAINLEHTI
• Johtokartan Avainlehti sisältää Johtokartan karttamerkit ja värit, yhteystiedot johdonomistajiin ja 

toimintaohjeet vauriotapauksissa
• Löydätte Avainlehden myös hakemuksestanne. Perustiedot – välilehti → oikeassa reunassa sijaitseva 

Ohje - valikko → alhaalla linkki


