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OHJE SIJOITUSLUVAN HAKEMISEEN JA ILMOITUKSEN TEKEMI-
SEEN  

 

 

Ohje sijoitusluvan hakemiseen sekä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävien töi-
den tekemiseen tarvittavien ilmoitusten, sopimusten ja päätösten hakijalle 
 
 
 

 

1. Tee sijoituslupahakemus 
  
 Liitteet: 

 suunnitelmakartta, asemakaavakartta 
 tieto sijoittamispaikkaan liittyvistä johdoista (listaus, ei karttoja) 
 luettelo kiinteistöistä joiden alueelle lupaa haetaan (kiinteistötunnukset ja 

määräalatunnukset) 
 
 
 

2. Tee ilmoitus kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä 
 
 Liitteet: 

 tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma 
 selvitys työmaan vastaavan pätevyydestä 

 
 
 

3. Ennen työn aloitusta pidetään työkohteessa tarvittaessa                             
alkukatselmus 

 
 
 

4. Työn loputtua, työmaasta pidetään tarvittaessa loppukatselmus                                       
tai luvan saaja tekee työmaasta itselleluovutus pöytäkirjan 
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Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin                                
suostumusta. Tässä ohjeessa kerrotaan minkälainen ilmoitus tai sopimus                               
erilaisissa töissä tarvitaan ja miten ilmoitus tulee tehdä.                                                                                                                                                  
Poikkeuksena ovat merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät korjaukset, joista 
tehdään ilmoitus jälkikäteen. 
 
 
 

Lomakkeet 
 

 Kaupungilla on käytössä seuraavat lomakkeet: 
 

 sijoituslupahakemus 
 Ilmoitus kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä, 
 työmaan itselleluovutus pöytäkirja 

 
 Lomakkeissa on lueteltu ne liitteet, jotka hakiessa tarvitaan. 
 
 Lomakkeet löytyvät kaupungin kotisivuilta  
 http://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/asuminen-ja-rakentaminen/sijoitus-ja-kaivuluvat/ 

 

Ohjeet työn tekemiseksi 
 

 Kaupungilla on seuraavat työn suorittamiseksi olevat ohjeet                                 
 ja määräykset: 
 
 Tiivistelmä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevista ohjeista ja määräyksistä, 
 Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja määräykset 
 
 Ohjeet ja määräykset löytyvät kaupungin kotisivuilta  
 http://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/asuminen-ja-rakentaminen/sijoitus-ja-kaivuluvat/ 

 
 Kaupungin ajantasa-asemakaava löytyy osoitteesta: 
   http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/mantta-vilppula/ 

 

Sijoittamislupa 
 
 Pysyvän johdon, kaapelin tai muun laitteen sijoittaminen katu- tai muulle yleiselle alueelle tai 
 sen ylä- tai alapuolelle edellyttää sopimista kaupungin kanssa.   
 Sijoituslupa tulee hakea hyvissä ajoin ennen aiottua työn aloittamista. Sijoituslupa päätös on            
 oltava ennen ilmoitusta kadulla tehtävistä töistä. 

 
 

Suunnitelmakartan pohjana on oltava ajantasainen kaupungin pohjakartta ja raja-aineisto tai vastaa-
vanlainen aineisto. Kartasta on selkeästi käytävä ilmi, mitä rakennetaan ja mihin rakennetaan.  

 

http://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/asuminen-ja-rakentaminen/sijoitus-ja-kaivuluvat/
http://www.manttavilppula.fi/kaupunkipalvelut/asuminen-ja-rakentaminen/sijoitus-ja-kaivuluvat/
http://www.paikkatieto.airix.fi/paikkatieto/mantta-vilppula/
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Sijoittamissuunnitelman hakijan tehtäviin kuuluu johdon, laitteen tai rakenteen sijoittamispaikkaan 
liittyvä selvitystyö mm. maanomistus, kaavatilanne, johtotietojen selvittäminen. 

 
Mikäli johtoa tai rakennetta ei sijoiteta luvan saamisesta kahden vuoden kuluessa, lupa raukeaa. 

 
 

Sijoittamishakemus lähetetään osoitteeseen: 
 

sähköposti:  Sähköpostilla lähetetyt asiakirjat pdf-muodossa, otsikolla ”Johtojen sijoittaminen” 
   
 infrapalvelut@taidekaupunki.fi  
 

Postitse: Kuoreen merkintä "Johtojen sijoittaminen" 
  
  Mänttä-Vilppulan kaupunki 
  Tekninen palvelukeskus 
  PL 69, 35801 Mänttä 
   
 

ILMOITUS KADULLA JA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ 

 
Työstä vastaavan on tehtävä kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtävästä työstä ilmoitus kaupun-
gille ennen töiden aloittamista (kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolaki 14a 
§). Työstä vastaavalla tarkoitetaan sitä, jonka lukuun työtä tehdään. Työstä vastaava voi antaa ilmoi-
tuksen tekemisen käyttämänsä urakoitsijan tehtäväksi (valtakirja), mikä ei kuitenkaan siirrä laissa 
tarkoitettuja vastuita.                                                                                                                                                                                                                    
Ilmoitus kadulla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä on voimassa ilmoituksen käsittelystä lähtien 6 
kuukautta. 

 
Kaduilla töitä tekevän (urakoitsijan) on huolehdittava siitä, että töiden tekemiseen on asianmukainen                                 
toimeksianto. 

  
Ilmoituksen alaisia töitä ovat kaikki kadulla tapahtuvat työt, kuten mm.:  

 
 kaivutyöt 
 kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai 

yleisestä alueesta työmaaksi 
 kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, tele-, kaukolämpö- ja viemäriliitynnät 
 kadulle pystytettävät rakennustelineet 
 kadulta tapahtuvat nostot 
 kuormalavojen säilyttäminen kadulla 
 työmaakoppien säilyttäminen kadulla 
 kattolumien pudottaminen kadulle 
 muut työt tai tapahtumat kaduilla ja yleisillä alueilla 

 
Kaupunki käsittele ilmoituksen 21 vuorokauden kuluttua ilmoituksen saapumisesta.  
   
Vuoto- yms. töistä, jotka tehdään rikkoontuneen johdon, laitteen tai rakenteen aiheuttamien merkittä-
vien vahinkojen estämiseksi, on ilmoitus tehtävä viimeistään aloitusta seuraavana työpäivänä. 
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Ilmoitusvelvollisuuden tahallinen tai huolimattomuudesta johtuva laiminlyönti on rangaistusuhan alai-
nen teko, josta työstä vastaava voidaan tuomita sakkoon. 

 
Tehtävään ilmoitukseen tulee liittää selvitys, jossa osoitetaan ainakin 

 
 alueen työnaikainen käyttö,                                        

(tarpeeton, jos on toimitettu sijoitusluvan yhteydessä) 
 työn kesto 
 työnaikaiset liikennejärjestelyt  
 työmaasta vastaava henkilö ja hänen ammattipätevyytensä  
 laitteiden ja rakenteiden sijoittaminen,                                              

(tarpeeton, jos on toimitettu sijoitusluvan yhteydessä) 
 

Kaivualueella kulkevat johdot ja laitteet on paikallistettava ennen ilmoituksen tekemistä. 
 
Katualueella kaivaminen on rajoitettava mahdollisimman pienelle alueelle, jotta liikenteelle aiheutuva 
haitta pysyy vähäisenä. 

 

 
Työlupahakemus lähetetään osoitteeseen: 
 

sähköposti:  Sähköpostilla lähetetyt asiakirjat pdf-muodossa, otsikolla ”Työlupahakemus” 
   
 infrapalvelut@taidekaupunki.fi  
 
Postitse: Kuoreen merkintä "Työlupahakemus" 
  
  Mänttä-Vilppulan kaupunki 
  Tekninen palvelukeskus 
  PL 69, 35801 Mänttä 

 
 

Tilapäisten liikennejärjestelyjen päätös 
 

Päätöksen tilapäisten liikennejärjestelyjen suorittamiseksi antaa tieliikennelain ja asetuksen perus-
teella                          kaupunki. 
 
Tilapäisten liikennejärjestelyjen päätös tarvitaan aina kadulla tehtävien töiden yhteydessä. Tällöin 
päätöstä haetaan samanaikaisesti ja samalla lomakkeella kuin ilmoitus kadulla tehtävästä työstä 
annetaan. Muita tilanteita, joissa tilapäisten liikennejärjestelyjen päätös tarvitaan, ovat erilaiset katu-
tapahtumat (esim. konsertit, paraatit, yleisötilaisuudet ja urheilutapahtumat), elokuvien ja mainosten 
filmaamiset ja erikoiskuljetukset. 
 
Hakemukseen on liitettävä vaadittaessa tilapäisten liikennejärjestelyjen suunnitelma, suunnitelma 
vaaditaan aina, jos työ tapahtuu liikennealueilla. 
                                                                                                                                                     Jos 
työ toteutetaan useassa vaiheessa, on jokaisesta vaiheesta oltava oma suunnitelmansa.                                                    
Yksinkertaisissa perustapauksissa voidaan toimia julkaisun ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualu-
eella” tyyppiratkaisujen tai tyyppipiirustusten mukaisesti (Suomen kuntatekniikan yhdistys, julkaisu 
1/2013).  Kaivantojen suojaustapa on käytävä ilmi liikennejärjestelysuunnitelmasta.  
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Kaupungin maksut  
 
Sijoittamislupa   
 

Sijoittamisluvan hyväksyminen on maksutonta. 
 
Päätös kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä  
 

Tilapäisten liikennejärjestelyjen päätös sisältyy kadulla tehtävien töiden ilmoituksesta ja tarkastami-
sesta perittävään maksuun. 
 
Maksu ilmoituksen tarkastamisesta ja työn valvonnasta 250 € + alv. Hyväksytty tekltk § 84 08.11.2016. 
 
Ilmoitus kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä on voimassa kuusi (6) kuukautta sen myöntöpäi-
vämäärästä lukien. 

 

Ohjeet ja määräykset 
 

Kaupungilla on kadulla tehtävistä töistä annettavan ilmoituksen perusteella mahdollisuus antaa kau-
pungin suostumukseen liittyviä määräyksiä työn suorittamiseksi.  
Samoin kadun tai muun yleisen alueen käyttölupaan voidaan liittää sopimusehtoja.  
Ilmoituksen tekijä sitoutuu noudattamaan annettuja ehtoja ja työohjeita ja vastaamaan kaikesta va-
hingosta ja haitasta, mikä työstä aiheutuu kaupungille tai kolmannelle osapuolelle.  

 

Yhteystietoja 
 

 Johtojen sijoituslupahakemukset: 
 Maankäyttöinsinööri Kirsti Eskelinen, puh. 044 797 2012 
 

 Ilmoitus kaduilla ja yleisillä alueilla tehtävistä töistä: 
 Infrapalvelupäällikkö Arto Myllylä, puh. 050 033 3538 
 

 Rakennustyön valvoja: 
 Infrapalvelupäällikkö Arto Myllylä, puh. 050 033 3538 
 

 Kaupungin kartta- ja raja-aineisto, maastomittaus: 
 Paikkatietosuunnittelija Juha Pohjalainen, puh. 050 062 1714 
 

 Mäntän Kaukolämpö ja Vesihuolto Oy  
 Toimitusjohtaja Timo Karstinen, puh. 040 078 9755 
 Vesihuoltopäällikkö Timo Hänninen, puh. 050 559 3230 
 

 sähköposti:  
 etunimi.sukunimi@taidekaupunki.fi 
 

 Mänttä-Vilppulan kaupungin vikapäivystys 24 h/vrk  

 puh. 044 774 9007 


