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MAKSUT KATU- JA SIJOITTAMIS- SEKÄ KÄYTTÖLUVISTA KUNNAN YLEISILLÄ ALUEILLA 
            1 (3) 

Voimaan 1.4.2020 alkaen 

 

1) Katu- ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä perittävät maksut (katulupa) 

 

Maksut määräytyvät seuraavasti: 

 

Maksuluokka l 

Maksuluokkaan l kuuluvat katulupamaksukarttaan merkityn alueen sisällä olevat ydinkeskustan 

kadut, jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, puistot ja muut yleiset alueet. 

 

Maksuluokka l 

- tarkastus- ja valvontamaksu 100 euroa 

- Alueen käyttömaksu 

alle 60 m2 15 euroa/vrk 

60-120 m2 20 euroa/vrk 

yli 120 m2 25 euroa/vrk 

 

Maksuluokka II 

Maksuluokkaan II kuuluvat ne kadut, jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät sekä puistot ja muut 

yleiset alueet, jotka eivät kuulu maksuluokkaan l. 

 

Maksuluokka II 

- tarkastus- ja valvontamaksu 85 euroa 

- Alueen käyttömaksu 

alle 60 m2 7,50 euroa/vrk 

60-120 m2 10 euroa/vrk 

yli 120 m2 15 euroa/vrk 

 

Edellä mainittuihin maksuihin sisältyy (enintään) maksuluokassa l kolme (3) valvontakäyntiä, 

maksuluokassa II kaksi (2) valvontakäyntiä. 

 

Maksuluokka määräytyy työhön kuuluvan kalliimman maksuluokan mukaan. 

 

Maksua ei peritä, jos työ tehdään kadun rakentamisesta vastaavan päätoteuttajan tai urakoitsijan 

urakkaan kuuluvien töiden yhteydessä. 

 

Työaika 

Jokaiselle työlle määritellään katuluvassa työaika sekä aloitus- ja lopetusajankohta. 

 

Työajan määrittelemisessä käytetään lähtökohtana seuraavia laskenta-aikoja, sitovat työajat ovat 

katuluvassa. 

Kadun pituussuuntainen kaapelikaivanto: 50 m/työpäivä 
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Kadun poikkisuuntainen kaapelikaivanto: 20 m/työpäivä 

Kaappi-, jatkos, pylväs, ym. jatko ilman kanavakaivantoa: aukko/työpäivä 

Vesijohto ja viemärikaivanto: 5 m/työpäivä 

Lyhyt kaukolämpötyökohde, kaivannon pituus alle 20 m: 1 m/työpäivä 

Pitkä kaukolämpötyökohde, kaivannon pituus yli 20 m: 5 m/työpäivä 

Kaivutyöt ilman varsinaista kanavakaivantoa: aukko/työpäivä 

 

Työt sisältävät kaikki aputyöt ja varusteiden asennukset. Yllämainittuja työaikoja käytetään 15.4. - 

30.11. välisenä aikana, muuna aikana määrittelyssä käytetään 30 %:a pienempiä työtavoitteita. 

 

Ylimääräinen valvontakäynti 

- valvontakäynti 40 euroa/käynti 

 

Jos ylimääräinen valvontakäynti joudutaan tekemään normaalin työajan ulkopuolella, peritään 

edellä mainittu maksu 1,5-kertaisena. 

 

Mikäli ylimääräinen valvontakäynti johtuu kolmannen osapuolen aiheettomasta ilmoituksesta, 

ylimääräistä valvontamaksua ei kuitenkaan peritä. 

 

Liikennejärjestelysuunnitelman tarkastaminen  

Luvanhakijan toimittaman liikennejärjestelysuunnitelman tarkistaminen sisältyy luvan hintaan. Jos 

suunnitelmassa on huomattavia puutteita, hakijan on toimitettava korjattu suunnitelma 

hakemuksen liitteeksi.  

 

Katulupamaksukartta: Maksuluokka 1 
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2) Sijoittamislupa/-sopimus 

Johtojen, laitteiden, kaapeleiden ja muiden pysyvien rakenteiden sijoittaminen yleiselle alueelle.  

Tonttien vesi- ja viemäriliittymän rakentamiseen ei tarvita sijoittamislupaa/-sopimusta, vaan 

liittymislupa Kausalan Lämpö Oy:ltä riittää ja tarvittaessa katulupa, mikäli työskennellään 

katualueella. 

Käsittelymaksu 100 euroa/lupa. 

Lisäksi peritään mahdollinen korvaus, josta sijoittamisluvan päättäjä päättää tapauskohtaisesti. 

Pääsääntöisesti johtojen yms. rakenteiden sijoittamisesta kunnan yleisille alueille ei peritä 

korvausta, mutta sijoittamisluvan saaja on velvollinen siirtämään johdot yms. rakenteet 

kustannuksellaan, mikäli niitä joudutaan myöhemmin kunnallisteknisen töiden tai muiden 

sellaisten syiden takia myöhemmin siirtämään (MRL 89 §). 

 

3) Käyttölupa tilapäiseen toimintaan  

Kunnan yleisen alueen käyttö tilapäiseen toimintaan tapahtumien järjestämiseen, kaupalliseen 

toimintaan, mainostamiseen tai muuhun vastaavaan. 

Käsittelymaksu 50 euroa/lupa. Mikäli toiminnassa käytetään katu- tai vastaavaa aluetta, peritään 

lisäksi kohdan 1 mukainen alueen käyttömaksu. Kausalan torin osalta noudatetaan omaa, erillistä 

taksaa ja käyttösääntöjä. 

Kunnan kiinteistöjen pihat luokitellaan tässä taksassa yleisiksi alueiksi soveltuvien osin. 

Edellä kohtien 1 – 3 maksuista ei peritä arvonlisäveroa. Viranomaistoiminta on verotonta. 

 

IITIN KUNTA/Tekninen lautakunta 

 


