
KATULUPAHAKEMUS (Kadun kunnossapitolain 14 a §:n ilmoitus)

Putken, johdon, laitteen tai muun rakenteen sijoittamiseksi katu- tai muulle yleiselle alueelle

tai kunnan omistaman kiinteistön alueelle. Rastita, mitä hakemus koskee:

Puh.

Sähköposti

Puh.

Sähköposti

Tieturva 1 Tieturva 2

Puh.

Päiväys

Päätöksen toimitus:

Hakemus liitteineen toimitetaan:

Iitin kunta Postiosoite

Vanha kunnantalo, tekninen toimisto Rautatienkatu 22

PL 32, 47401 KAUSALA

Työstä vastaavalla tarkoitetaan sitä, jonka lukuun työtä tehdään, hakija.

Katualueella työskenneltäessä edellytetään riittävää pätevyyttä työ- ja liikenneturvallisuuteen 

vaikuttavista asioista. Pätevyys katsotaan riittäväksi, mikäli työmaasta vastaavat henkilöt 

omaavat Tieturva-pätevyyden. Vaadittava Tieturva-pätevyys riippuu työmaasta.

sähköposti Hakijan edustajalle: posti sähköposti

Hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitus

Työstä vastaava henkilö (nimi) ja ammattipätevyys

Sähköposti

kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi

Katuvalo

Alle 60 m
2

Alkaa: Päättyy: Työpäivien lukumäärä:

Hakijalle: posti

Hakemuksen liitteet
 (rasti liitteenä olevat ja kirjoita 

liitteen nimi tarvittaessa)

Työtilaus kunnalta

Ilmoitukseen on liitettävä suunnitelma-/kaivukartta ja tarvittavat muut asiakirjat. 

Sijoittamislupa/-sopimus (jos haettu ja saatu erikseen aiemmin)

Pohjakartta Tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelmaSuunnitelmakartta 
(1:500, 1:2000)

Vastaanotettu

Päätös

Työmaasta  vastaava

henkilö ja pätevyys

Yli 120 m
2

Työaika

Yhteiskaivussa mukana

Aluevaraus (rasti) 60-120 m
2

Jakokaappi

Kaukolämpö Kaivo (kaukolämpö) Liikennevalo

Sijoituksen tarkoitus Sähkö Tele Kaivo (tele/sähkö)

Jäte- tai sadevesi Kaivo (jäte- taisadevesi) Vesijohto

Lisätietoja (esim. sijainnista, työstä ja sen suoritusajankohdasta)

Muu

Kohteen tiedot 
(sijaintitiedot)

Osoite

Kiinteistön nimi

ja kiinteistötunnus

Päätöksen tekijä tarkastaa ja täyttää tämän tarpeen mukaan

Laskutustiedot 
Nimi/yritys

(ellei sama kuin hakija) Laskutusosoite

y-tunnus

Hakijan edustaja
Nimi/yritys

(ellei sama kuin hakija) Yhteyshenkilön nimi

(yrityksillä)

Osoite

Työlupa/talonrakennustyöt Työlupa/muut työt

Osoite

Yhteyshenkilön nimi

(yrityksillä)

y-tunnus

Sijoittamislupahakemus

Asianro     46/10.00.02/2021

Katulupa Liikennejärjestelyt Työ-/kaivuilmoitus

Hakija
Nimi yritys

(rakennuttaja)

IITIN KUNTA

Työstä vastaavan on tehtävä työstä kadulla ja yleisellä alueella ilmoitus kunnalle. Ilmoitukseen on liitettävä selvitys (liit teet), jossa osoitetaan tarvittavassa 
laajuudessa alueen työnaikainen käyttö, työn kesto, työssä käytettävien laitteiden ja rakenteiden sijoitus, tilapäinen liiken nejärjestely kaikki liikennemuodot 
huomioon ottaen sekä työstä vastaava henkilö ja hänen ammattipätevyytensä. Tämän lisäksi kunta voi vaatia muitakin ilmoitukse n käsittelemiseksi tarpeellisia 
selvityksiä. Ennen töiden aloittamista Iitin kunnalta tulee myös saada sijoittamislupa tai tehdä sijoittamissopimus, kun tark oituksena on sijoittaa kadulle tai 
muulle yleiselle alueelle pysyvästi putkia, johtoja, laitteita, rakenteita tai rakennelmia. Sijoittamislupaa voi hakea tällä samalla lomakkeella rastimalla kohdan 
"Sijoittamislupahakemus". Mikäli haetaan pelkästään sijoittamislupaa, lomake täytetään tarvittavilta osin, mm. työn kestoa ei tällöin täytetä.

Huom. hakemusta ei saa toimittaa kunnan 
henkilökohtaisiin sähköposteihin, vaan se on 
toimitettava kirjaamon sähköpostiin!
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