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Miksi katutyölupa (ilmoitus) pitää 
hakea?

• Työstä vastaavan on lain mukaan tehtävä työstä kadulla 
ja yleisellä alueella ilmoitus kunnalle

• Liikenteen turvallisuuden varmistaminen

• Liikenteen sujuvuus

• Kunnan omaisuuden arvon säilyttäminen
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Katutyöluvan hakeminen

• Luvat haetaan sähköisesti

• Lupa haettava 21 vrk ennen työn aloittamista

• Luvan hakeminen on työstä vastaavan vastuulla
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Katutyölupahakemuksen liitteet

• Suunnitelmakartta

• Tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma

• Selvitys työstä vastaavan ammattipätevyydestä

• Aiemmin hankitun sijoituspaikkaluvan numero

• Työstä vastaavan myöntämä valtakirja
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Katulupamaksujen määräytyminen

• Työmaan pinta-ala

• Työmaan kesto, vuorokausihinta

• Tarkastus- ja valvontamaksut
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Katselmukset

• Lupaehdoissa määritellään tarvittavat katselmukset

• Katselmuksien pyytäminen on luvan saajan vastuulla

• Katselmuksissa tulee olla paikalla työmaavastaava
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Alkukatselmus

• Järjestetään ennen töiden aloittamista

• Luvan saaja (tai työmaavastaava) tilaa katselmuksen

• Todetaan rakenteiden, varusteiden ja istutusten kunto

• Käydään läpi tilapäiset liikennejärjestelyt

• Vastuu tilapäisten liikennejärjestelyjen toteuttamisesta on 
työmaavastaavalla
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Osittainen vastaanottokatselmus
• Pidettävä jos työ joudutaan keskeyttämään esim. talven 

takia

• Todetaan miltä osin alue on liikennöitävässä kunnossa

• Liikennöitävät alueet on päällystettävä tilapäisellä 
päällysteellä

• Työ keskeytyy maksimissaan kesäkuun alkuun asti

• Katutyölupamaksut jatkuvat tämän jälkeen siihen asti 
kunnes työ on hyväksytysti vastaanotettu
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Vastaanottokatselmus

• Työmaavastaava kutsuu koolle riittävän ajoissa

• Maksu yleisen alueen käytöstä päättyy, kun 
vastaanottokatselmus on pidetty, katselmuksessa 
havaitut virheet  ja puutteet on korjattu ja työalue todettu 
hyväksytysti vastaanotetuksi
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Alle 8 tuntia kestävien töiden 
katselmukset

• Lyhytaikaisissa, alle kahdeksan tuntia kestävissä töissä 
ei normaalisti edellytetä katselmuksien pitämistä (esim. 
nostotyöt)

• Luvan saaja vastaa kuitenkin työkohteen turvallisuudesta 
ja liikenteenohjauksen toteuttamisesta

• Luvan saajan on pyydettävä katselmus, mikäli 
työalueella havaitaan vaurioita ennen työsuoritusta tai 
sen aikana
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Katutyölupia vuosittain noin 700 kpl

• Et ole ainoa luvanhakija!
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KIITOS AJASTANNE !

ari.otranen@jyvaskyla.fi
Puh. 014 266 5134
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