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1. TARVITTAVAT LUVAT KADUILLA JA 

MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA  
 

 

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kaupungin lupaa. 

Poikkeuksena ovat äkilliset, merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät välttä-

mättömät korjaukset, joista tehdään ilmoitus jälkikäteen. 

Yleisillä alueilla työskentelyyn tarvittavat luvat: 

- sijoituspaikkalupa 

- katutyölupa - kadulla tehtävistä töistä ilmoittaminen. 

Luvat haetaan sähköisesti (sähköinen asiointi) (linkki) 

Mikäli työ aiheuttaa haittaa ympäristölle (melua, pölyä, tärinää), on siitä teh-

tävä kirjallinen ilmoitus rakennus- ja ympäristölautakunnalle (ympäristösuoje-

lulain 60 §). Ilmoitus on tehtävä 30 vuorokautta ennen toimenpidettä. Ilmoi-

tuksen voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta (linkki). Ympäristöhallin-

non www-sivulta löytyy ilmoituksen tekoa varten myös lomake. Lisätietoa 

meluilmoituksen tekemisestä kaupungin sivuilta (linkki) 

 

Katualueelle tehtävästä kattolumien pudottamisesta ja jääpuikkojen poistami-

sesta riittää ilmoitus palvelupiste Hannikaiseen (p. 014 266 0108, palvelupis-

tehannikainen@jkl.fi). Kiinteistön haltija ja työn suorittaja ovat vastuussa ka-

dun käyttäjien turvallisuudesta ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Yleisen alu-

een rajaamisesta ei peritä maksua. Lumet tulee poistaa katualueelta välittö-

mästi. Lisätietoja (linkki) 

 

Ulkotapahtumat, terassialueet, tilapäiset myyntipaikat yms. vaativat aina 

maanomistajan kirjallisen luvan. Lisätietoa luvan hakemisesta ja myöntämi-

sestä löytyy Maanomistajan lupa -sivulta. 

 

  

https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000086
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000086
https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Luvat_ilmoitukset_ja_rekisterointi/Ymparistonsuojelulain_mukaiset_ilmoitukset/Melua_tai_tarinaa_aiheuttava_tilapainen_toiminta
https://www.jyvaskyla.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistonsuojelu/lupa-ja-ilmoitusasiat/meluilmoitus
mailto:palvelupistehannikainen@jkl.fi
mailto:palvelupistehannikainen@jkl.fi
https://www.jyvaskyla.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/ymparistonsuojelu/lupa-ja-ilmoitusasiat/meluilmoitus
https://www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/luvat/yleisten-alueiden-luvat/maanomistajan-lupa
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2. SIJOITUSPAIKKALUPA (maksuton) 
 
 

Maan alle sijoitettavan johdon, kaapelin, rakenteen tms. sijoittaminen kadulle 

tai muulle yleiselle alueelle edellyttää aina maanomistajan lupaa. Hakemus 

tulee tehdä hyvissä ajoin ennen aiottua työn aloittamista. Työtä ei saa aloittaa 

ennen kuin sijoituspaikka- ja katutyölupa on myönnetty. 

Hakemuksen liitteenä tulee olla asemapiirustus ja poikkileikkaus, joilla osoite-

taan rakenteiden ja laitteiden sijoittuminen alueelle. Piirustuksen pohjana on 

oltava ajantasainen pohjakartta. Lisätietoja (linkki)  

Hakemuksen voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta (linkki) 

Katutyöilmoituksen liitteineen voi jättää yhtä aikaa sijoituspaikkalupahakemuk-

sen kanssa.  

Sijoituspaikkalupaa ei tarvita 

- johdon, kaapelin tai muun laitteen korjaamiseen 

- kaapelin sijoittamiseen olemassa olevaan putkivaraukseen 

- putkessa olevan kaapelin uusimiseen 

- kiinteistön sähkö-, tele-, kaukolämpö- tai vesihuoltoliittymän to-

teuttamiseen, mikäli liittymä toteutetaan kiinteistön rajan välittö-

mässä läheisyydessä (maksimissaan viisi metriä tontin rajalta 

mitattuna). 

 

Katutyöilmoitus on kuitenkin tehtävä kohdan 2 mukaisesti. 

Rakennusluvan mukaisen ajoneuvoliittymän rakentamiseen ei tarvitse hakea 

sijoituspaikka- tai katutyölupaa.  

Käytöstä poistettavat rakenteet on lähtökohtaisesti aina poistettava. Mikäli 

poistaminen katsotaan kohtuuttomaksi, voi rakenteen purkamatta jättämiselle 

anoa erillistä sijoituslupaa. Nämä rakenteet tulee esittää erillisellä suunnitel-

malla (1:500). Suunnitelmassa tulee esittää riittävällä tarkkuudella miltä osin 

rakenteet puretaan, tulpataan tai täytetään. Kaikki putkilinjat, kaivot ja venttiilit 

on kuitenkin aina purettava 1 metrin syvyydelle saakka kadun pinnasta mitat-

tuna. Myös asbestia sisältävät rakenteet tulee aina purkaa. Muita osin nouda-

tetaan InfraRYL laatuvaatimuksia. 

Mikäli rakenteiden purkaminen tulee välttämättömäksi myöhemmin, on luvan 

saaja velvollinen noudattamaan sijoituslupaan kirjattuja ehtoja. 

  

https://www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/luvat/yleisten-alueiden-luvat/sijoituspaikkalupa
https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit
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3. KATUTYÖLUPA (maksullinen) 
 
 

Työstä vastaavan on tehtävä ilmoitus kaupungille kadulla tai muulla yleisellä 

alueella suoritettavasta työstä (kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- 

ja puhtaanapitolaki 14a §). Työstä vastaavalla tarkoitetaan sitä, jonka lu-

kuun työtä tehdään (tilaaja, rakennuttaja, myöhempänä tekstissä luvan 

saaja). Ilmoituksen tekemisen voi antaa käyttämänsä urakoitsijan tehtäväksi 

(valtakirja), mikä ei kuitenkaan siirrä laissa tarkoitettuja vastuita.  

Mikäli valtakirjan omaavalla urakoitsijalla on erääntyneitä katutyömaksuja voi 

luvan myöntäjä edellyttää, että työstä vastaava vastaa valtakirjalla haetun ka-

tutyöluvan kustannuksista. 

Ilmoitettavia töitä ovat kaikki kadulla tai muulla yleisellä alueella tapahtuvat 
työt. Näitä ovat muun muassa:  

- kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, jolloin työmaaksi raja-

taan osa kadusta tai yleisestä alueesta 

- kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, tietoliikenne-, kaukolämpö- ja 

viemäriliitynnät 

- kunnallistekniikan sijoittaminen yleisille alueille 

- kadulle pystytettävät rakennustelineet 

- kadulta tapahtuvat nostot 

- rakennusmateriaalien ja kuormalavojen säilyttäminen kadulla 

- työmaatilojen säilyttäminen kadulla. 

 

Ilmoitus on jätettävä vähintään 21 vuorokautta ennen työn aloittamista. Työ 

voidaan aloittaa heti, kun lupa on myönnetty ja alkukatselmus pidetty. Jos il-

moitusta ei ole käsitelty 21 vuorokauden kuluessa sen jättämisestä, työ voi-

daan kuitenkin aloittaa määräajan kuluttua umpeen. Työt, jotka tehdään rik-

koutuneen johdon, laitteen tai rakenteen aiheuttamien merkittävien va-

hinkojen estämiseksi, voi aloittaa heti ja niistä tehdään katutyöilmoitus 

jälkikäteen seuraavan arkipäivän aikana. 

Ilmoituksesta tulee selvitä 

- sijainti ja työalue/ aluevaraus 

- selostus, millaisesta työstä on kyse, käytettävä kalusto ja työme-

netelmät pääpiirteittäin 

- työn aloitusajankohta ja arvioitu päättymisajankohta  

- työnaikainen liikenteenohjaussuunnitelma* 

- työn tilaaja, työn toteuttaja, työmaavastaava (ja hänen ammatti-

pätevyytensä) sekä laskutustiedot 

- sulanapitojärjestelmien ja muiden maanalaisten rakenteiden 

mahdollinen sijoittuminen työalueelle (linkki) ja (linkki) 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780669
https://www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/luvat/yleisten-alueiden-luvat/katutyolupa/kaivutyot-yleisilla-alueilla
https://www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/luvat/yleisten-alueiden-luvat/katutyolupa
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- laitteiden ja rakenteiden tms. sijoittaminen sekä paloturvallisuu-

den huomioiminen 

- työssä tarvittavat ajoneuvot ja pysäköintialueet. 

- sijoituspaikkalupapäätöksen numero  

 

Hankkeeseen ryhtyvä voi siirtää luvan hakemisen valtakirjalla edelleen toi-

selle. Valtakirja ei kuitenkaan poista hankkeeseen ryhtyvän vastuuta työn oi-

keaoppisen suorittamiseen tai katutyöluvasta perittävän maksun maksami-

seen. Mikäli katutyölupaan kirjatulta maksajalta ei saada perittyä aiheutuneita 

maksuja voidaan ne periä hankkeeseen ryhtyvältä. Täytettävä valtakirjapohja 

(linkki) 

Useita pieniä, samankaltaisia korjaus- tai muutostöitä (esim. kansistojen tai 

venttiilien vaihtoja) voidaan yhdistää samaan ilmoitukseen. Kaikki työt on yk-

silöitävä ilmoituksessa ja ne on suoritettava yhtäjaksoisesti samassa kaupun-

ginosassa. Maksu muodostuu alueen käyttömaksusta, jona käytetään alle 60 

m2 sekä töiden kokonaiskestosta. 

Lupaehtoja voidaan tarvittaessa täydentää työn suorittamisen aikana, mikäli 

työn luonteen muuttuminen, yleinen etu, liikenneturvallisuus tai muu syy sitä 

edellyttävät. Työmaalla on oltava kopio myönnetystä katutyöluvasta. 

Työmaavastaavan tulee ennen työn käynnistämistä varmistaa, että työlle on 

myönnetty katutyölupa.  

 Luvan antaja voi antaa kirjallisen huomautuksen työmaavastaavalle, mikäli 

- työ aloitetaan ilman voimassa olevaa katutyölupaa 

- katutyölupaehtoja (lupakohtaiset ehdot tai tässä katutyölupaoh-

jeistossa olevat ehdot) rikotaan, erityisesti kiinnitetään huomiota 

liikenteenohjauksen puutteisiin. 

 

 Luvan saajaa (rakennuttajaa) voidaan vaatia vaihtamaan työmaavastaava, mi-

käli hän ei ole noudattanut lupaehtoja kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. 

 

Luvan saajan on huolehdittava, että henkilökunta on perehdytetty myönnet-
tyyn katutyölupaan katualueella työskentelyyn ja kohteen tilapäisiin liikenne-
järjestelyihin. Katualueella työskentelevillä henkilöillä tulee olla katu/tieturva 1 
-koulutus tai vastaava ellei kyseessä ole Tieturva 2 –koulutetun henkilön välit-
tömässä valvonnassa tapahtuva kertaluontoinen tai lyhytaikainen työtehtävä. 
Vaativissa rakennuskohteissa työnjohdolla tulee olla tarvittava pätevyys, esim. 
katu-/tieturva 2 –koulutus. Kaikilla liikenteenohjausta suorittavilla henkilöillä on 
oltava voimassa oleva katu-/tieturvakoulutus tai vastaava. 

 

 

 

 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/katutyolupa_valtakirja.pdf
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4. TÖIDEN SUORITTAMINEN KA-
DUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALU-
EILLA 

4.1 Töissä noudatettavat asiakirjat ja niiden keskinäinen päte-
vyysjärjestys 

 

- Sijoituspaikkalupapäätös 

- Katutyölupapäätös 

- Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä  

- Tilapäiset liikennejärjestelyt katu- ja yleisillä alueilla 2013, Suomen kunta-

tekniikan yhdistyksen julkaisut  

- Liikenneviraston ohjeita 2/2018 Sulku- ja varoituslaitteet (linkki) 

- Liikenneviraston ohjeita 20/2013 Liikennemerkkien rakenne ja pystytys 

(linkki) 

- Liikenneviraston ohjeita 3/2015 Liikenne työmaalla – Kunnossapitotyöt 

(linkki) 

- Asfalttinormit 2017, PANK ry. 

- InfraRYL 

- Asfalttiurakan asiakirjat 2017 

- Jyväskylän kaupungin voimassa oleva rakennusjärjestys (linkki) 

- Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. 

 

4.2 Katselmukset 

Lupaehdoissa määritellään kohteessa tarvittavat katselmukset ja ilmoitukset. 

Katselmuksien pyytäminen on luvan saajan vastuulla. Alkukatselmuk-

sessa, sekä vastaanottokatselmuksessa tulee olla paikalla työmaavastaava. 

Töissä, joissa ei suoriteta kaivutöitä eikä tehdä merkittäviä liikennejärjestelyitä, 

ei välttämättä edellytetä kaikkien (kolmen) katselmuksien pitämistä. Luvan 

saaja vastaa kuitenkin työkohteen turvallisuudesta ja liikenteenohjauksen to-

teuttamisesta. Lisäksi luvan saajan on pyydettävä katselmus, mikäli työalu-

eella havaitaan vaurioita ennen työsuoritusta tai sen aikana. 

4.2.1 Alkukatselmus 

 

Alkukatselmus järjestetään ennen töiden aloittamista. Luvan saaja tilaa 

alkukatselmuksen noin viikkoa ennen työn aloittamista Liikenne- ja viheraluei-

den vastuualueelta (myöhempänä tekstissä luvan antaja). 

 

https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2018-02_sulku_varoituslaitteet_web.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf3/lo_2013-20_liikennemerkkien_rakenne_web.pdf
https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lo_2015-03_kunnossapitotyot_web.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/asuminen-ja-ymparisto/rakentaminen/rakentamisen-ohjeet-ja-lomakkeet/hankkeen-luonnossuunnittelu-3


9  Katujen ja muiden yleisten alueiden  
  työlupaohjeet ja -ehdot Jyväskylässä  
 

  

 

Katselmuksessa todetaan rakenteiden, varusteiden ja istutusten havaitut vau-

riot. Katselmuksessa määritellään istutusten suojaustarve. Myös tilapäisten lii-

kennejärjestelyjen toteuttaminen ja niiden esteettömyys käydään läpi katsel-

muksessa. Luvan antaja kirjaa katselmuksessa sovitut asiat sähköiseen asi-

ointiin. 

Mikäli luvan saaja aloittaa työn vastoin lupaehtoja ennen aloituskatselmuksen 

pitämistä vastaa se kaikista loppukatselmuksessa havaittujen vaurioiden kor-

jaamisesta kustannuksellaan. 

Liikenteenohjaussuunnitelman mukaiset järjestelyt on oltava toteutettuna al-

kukatselmuksen alkaessa. Mikäli alkukatselmuksessa todetaan, että liiken-

teenohjaussuunnitelman mukaisia järjestelyjä ei ole toteutettu, tulee ne saat-

taa luvan mukaiseksi ennen työn aloitusta.  Työtä ei saa aloittaa ennen lu-

vanmukaisten liikennejärjestelyjen toteuttamista ja dokumentointia. Vas-

tuu em. toimenpiteistä on työmaavastaavalla. Dokumentointi on tehtävä säh-

köiseen asiointiin erillisenä liitetiedostona. 

Mikäli katutyöluvassa on edellytetty työalueen aitaaminen alueen keskeisyy-

den, kaupunkikuvan, liikenneturvallisuuden tms. syyn vuoksi, aitaaminen on 

oltava suoritettuna alkukatselmukseen mennessä. 

Mikäli on olemassa mahdollisuus, että työalueen ulkopuolella tapahtuu työn 

aikana työstä johtuvia vaurioita/muutoksia, on työalueen ulkopuolella suoritet-

tava olemassa olevien rakenteiden tarkemittaukset luvan antajan hyväksy-

mällä tavalla. Maanalaisten rakenteiden osalta tulee noudattaa laitteiden omis-

tajien ohjeita ja määräyksiä. Mittaustulokset on pyydettäessä luovutettava kor-

vauksetta luvan antajalle. 

4.2.2 Osittainen vastaanottokatselmus 

 

Mikäli talven tai muun syyn takia työ joudutaan keskeyttämään, pidetään osit-

tainen vastaanottokatselmus. Katselmuksessa todetaan, miltä osin alue on lii-

kennöitävässä kunnossa. Liikennöitävät alueet on päällystettävä tilapäisellä 

päällysteellä luvan antajan ohjeiden mukaisesti. Osittaisella vastaanottokat-

selmuksella voidaan työ keskeyttää maksimissaan kesäkuun alkuun asti. Tä-

män jälkeen katutyölupamaksut jatkuvat, kunnes työmaa on hyväksytysti vas-

taanotettu. 

4.2.3 Vastaanottokatselmus   

Työmaavastaava kutsuu koolle riittävän ajoissa noin viikkoa ennen. Maksu 

yleisen alueen käytöstä päättyy, kun vastaanottokatselmus on pidetty, katsel-

muksessa havaitut virheet ja puutteet on korjattu ja työalue on todettu hyväk-

sytysti vastaanotetuksi. 
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4.2.4 Alle kahdeksan tuntia kestävien töiden katselmukset 

Lyhytaikaisissa, alle kahdeksan tuntia kestävissä töissä ei normaalisti edelly-

tetä katselmuksien pitämistä. Luvan saaja vastaa kuitenkin työkohteen turval-

lisuudesta ja liikenteenohjauksen toteuttamisesta. Luvan saajan on ilmoitet-

tava sähköisessä asiointipalvelussa, mikäli työaika poikkeaa ilmoituksesta/lu-

vasta. Luvan saajan on pyydettävä katselmus, mikäli työalueella havaitaan 

vaurioita ennen työsuoritusta tai sen aikana. 

4.2.5 Ylimääräinen valvontakäynti 

Mikäli työmaalle joudutaan tekemään ylimääräinen valvontakäynti työmaan 

edustajan pyynnöstä, luvan saajan laiminlyönnistä johtuen tai jos työtä ei voida 

vastaanottaa pyydetyssä loppukatselmuksessa, peritään käynnistä hinnaston 

mukainen maksu. 

Ylimääräinen maksu voidaan periä myös silloin, jos kohteella ei ole voimassa 

olevaa katutyölupaa. Työ on silloin välittömästi keskeytettävä ja työtä saa jat-

kaa vasta kun kohteelle on myönnetty katutyölupa. 

4.3 Takuutarkastus 

Luvan antaja suorittaa kohteen takuutarkastukset ennen takuuajan päätty-

mistä. Mikäli työkohteessa on työstä aiheutuneita vaurioita, niistä ilmoitetaan 

luvan saajalle, jonka on suoritettava korjaukset määräaikaan mennessä. 

Mikäli luvan saaja laiminlyö takuuvelvollisuutensa, voi luvan antaja teettää kor-

jaustyön ja laskuttaa siitä aiheutuneet kulut katutyölupamaksuineen. 
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5. TILAPÄISET LIIKENNEJÄRJESTE-

LYT 
 
 

Tilapäiset liikennejärjestelyt tulee toteuttaa hyväksytyn katutyöluvan mukai-

sesti. Luvan myöntämisen jälkeen tehtävien muutosten tulee olla luvan anta-

jan hyväksymiä (merkintä luvan tiedoissa). 

Liikennejärjestelyjen suunnittelussa voi hyödyntää SKTY:n julkaisua Tilapäi-

set liikennejärjestelyt katualueella painos 2013. Julkaisua voi tilata verkkokau-

pasta www.tiedekirja.fi 

Liikennejärjestelyiltään vaativissa kohteissa suositellaan yhteydenottoa luvan 

antajaan ennen katutyöilmoituksen tekemistä.  

Katutyölupailmoitukseen on liitettävä selkeä tilapäisen liikennejärjestelyn 

suunnitelmapiirustus (liikenteenohjaussuunnitelma). Jos työ toteutetaan use-

assa vaiheessa, on jokaisesta vaiheesta oltava oma suunnitelmansa. Työalu-

eesta on aina varoitettava tietyömerkein, mikäli työ vaikuttaa katualueen 

käyttöön. Jos työhön liittyy kaivantotöitä, on suunnitelmaan liitettävä riittävä 

selvitys kaivantojen suojauksesta sekä tieto kaivannon syvyydestä. Liiken-

teenohjaussuunnitelmasta tulee ilmetä kaikki tarvittavat liikenteenohjauslait-

teet ja niiden sijainnit. Jos työ aiheuttaa väylän kavennuksia, esitetään käyt-

töön jäävän väylänosan minimileveys. Pienissä ja vain vähäisiä liikennehäiri-

öitä aiheuttavissa töissä riittää yleensä liikenteenohjauksen periaatekuvan 

esittäminen. (linkki) 

Erityisesti on huolehdittava joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn turvalli-

sista, esteettömistä ja sujuvista yhteyksistä. Myös liikkumisesteisten ja näkö-

vammaisten on pystyttävä käyttämään väyliä turvallisesti. Liikennejärjestely-

jen on toimittava myös pimeällä ja eri keliolosuhteissa. Ulkopuolisten henkilöi-

den joutuminen työkoneen vaara-alueelle tai muulle vaaraa aiheuttavalle alu-

eelle tulee estää rakenteellisesti esimerkiksi sulkupuomein. Risteyksien ja 

suojateiden näkemäalueilla näkemän kokonaan peittävän aidan maksimikor-

keus on 0,8 metriä.   

Kaikkien työmaa-aluetta rajaavien aitojen tms. ja rajatun työmaa-alueen ulko-

puolelle (luvan mukaisesti) sijoitettujen lavojen tms. kulmat on merkittävä hei-

jastimin. Kulkuväylille asetettavat aidat ja muut esteet on aina varustettava 

koko leveydeltään huomiovärein, sekä pimeän aikana heijastimin ja keltaisin 

varoitusvilkuin. Pimeän aikaiseen näkyvyyteen tulee kiinnittää erityistä huo-

miota, jos katuvalaistusta ei ole tai alueella on katuvalaistuksen yösammutuk-

set. (linkki) 

Luvan saajan on huolehdittava kiinteistöjen jätehuollon ja postin jakelun toimi-

vuudesta sekä melu-, pöly- ja liikennehäiriöiden ilmoittamisesta työn vaikutus-

piirissä oleville kiinteistöille. 

 

https://www.tiedekirja.fi/default/tilapaiset-liikennejarjestelyt-katu-ja-yleisilla-alueilla.html
https://www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/luvat/yleisten-alueiden-luvat/katutyolupa/katutyohon-liittyvat
https://www.jyvaskyla.fi/asuminen-ja-ymparisto/kadut-ja-liikenne/ulkovalaistus/jyvaskylan-ulkovalaistuksen-ohjausperiaatteet
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Ilmoituksen tekijän toimittaman liikenteenohjaussuunnitelman tarkistaminen 

sisältyy luvan hintaan. Jos suunnitelmassa on puutteita, hakijan on toimitet-

tava korjattu suunnitelma ilmoituksen liitteeksi.  

5.1 Liikennejärjestelyistä tiedottaminen 

Luvan saajan tulee tiedottaa yleistä liikennettä merkittävästi haittaavan työn 

liikennejärjestelyistä. Tiedote toimitetaan sähköpostilla riittävän ajoissa tarkas-

tettavaksi luvan valmistelijalle, joka välittää tiedotteen viestimille Jyväskylän 

kaupungin vakiojakelun mukaisesti. Lisäksi tiedote julkaistaan Jyväskylän 

kaupungin verkkosivujen uutissivulla. 

Mikäli liikenne joudutaan katkaisemaan, on katkaisuajankohtaa suunnitellessa 

huomioitava sen vaikutukset joukkoliikenteen järjestelyihin. Lisäksi luvan saa-

jan on ilmoitettava järjestelystä hätäkeskukselle ja poliisille.  

 

5.2 Vastuu liikennejärjestelyistä 

Työn aikana on noudatettava katutyöluvassa hyväksyttyä liikenteenohjaus-

suunnitelmaa. Luvan saajan on nimettävä pätevä vastuuhenkilö, joka vastaa 

työmaan työturvallisuudesta ja tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Vastuuhenki-

lönä toimii työmaavastaava, mikäli luvan hakija ei ole erikseen nimennyt lii-

kennejärjestelyistä vastaavaa henkilöä. 

Vastuuhenkilö valvoo rakennustyön liikennejärjestelyjä ja huolehtii siitä, että 

järjestelyt pysyvät ajan tasalla ja että ne palautetaan ennalleen työn päätyttyä. 

Hän vastaa myös työajan ulkopuolella liikennemerkkien ja liikenteenohjaus-

laitteiden kunnosta. 

Luvan antajan liikennejärjestelyistä antamia ohjeita on noudatettava. Jos oh-

jeita ei noudateta, on luvan antajalla tarvittaessa oikeus teettää liikennejärjes-

telyt tai poistaa tarpeettomat järjestelyt luvan saajan kustannuksella. 

Mikäli työmaan tekemillä liikennejärjestelyillä tai laiminlyönneillä aiheutetaan 

vaaraa turvallisuudelle, työmaa keskeytetään. 

5.3 Liikenteenohjauslaitteet 

Alueella ennestään olevien liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaittei-

den havaittavuutta ei saa estää eikä liikenteenohjauslaitteita saa luvatta pois-

taa. Tarvittaessa laitteet siirretään paremmin havaittavaan paikkaan liiken-

teenohjaussuunnitelman mukaisesti. Työn aikana vaurioituneet liikennemerkit 

uusitaan luvan saajan kustannuksella. 

Käytettävien liikenteenohjauslaitteiden on oltava Liikenneviraston asettamien 

väri-, rakenne-, ja mitoitusvaatimusten mukaisia.  
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5.4 Pysäköiminen 

Ajoneuvon pysäköinti työalueen sisäpuolella ilman lupaa on kielletty.  

Katutyöilmoituksessa ja liikenteenohjaussuunnitelmassa on selvitettävä kaikki 

työn suorittamiseksi välttämättömät ajoneuvot, joiden on tarpeen pysäköidä 

alueella. Katutyöluvassa määritellään työn suorittamiseen liittyvät ajoneuvot, 

joiden pitäminen alueella on sallittu. Kuorman purkaminen ja lastaaminen eivät 

tarvitse erillistä lupaa, mikäli ne suoritetaan tieliikennelakia noudattaen.  

5.5 Työmaataulut  

Työstä vastaavan on huolehdittava, että työmaalla on oltava taulu, josta ilme-

nevät työn suorittaja ja työstä vastaavan yhteystiedot.  
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6. KUNNOSSA- JA PUHTAANAPITO 
 
 

Luvan saaja huolehtii tilapäisistä liikennejärjestelyistä ja niiden (työalueen väy-

lien sekä liikenteenohjauslaitteiden) kunnossa- ja puhtaanapidosta kustannuk-

sellaan (myös keskeytetyn työmaan aikana). Luvan saaja vastaa lisäksi kus-

tannuksellaan auraustöissä syntyneiden vallien poistamisesta työmaa-aitojen 

vierustoilta, mikäli ne haittaavat yleistä liikennettä. 

Työmaa-alue ympäristöineen on pidettävä puhtaana työn aikana. 

 

7. KATUTYÖLUVAN MAKSUJEN PE-
RUSTEET 

 
 

Kunnalla on kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapi-

dosta annetun lain 14 b §:n mukaan oikeus periä maksu kaduilla ja muilla 

yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevien ilmoitusten tarkastamisesta ja 

töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Samoin kunta saa periä 

maksun siitä, että katu tai yleinen alue on rajattu työmaaksi. Maksun perus-

teena on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys.  

Maksua ei peritä siltä ajalta, jonka alue on työmaana luvan saajasta riippumat-

tomasta syystä. Tällainen syy voi olla esimerkiksi muinaismuisto, jonka ole-

massaolosta ei ole tiedetty ja joka lain mukaan on suojeltu, tai kunta edellyttää 

samanaikaisesti asennettavaksi muita johtoja tai laitteita ja työmaata ei voida 

sulkea tai työssä edetä näiden syiden vuoksi 

7.1 Tarkastus- ja valvontamaksu 

Katutyöluvan tarkastus- ja valvontamaksu peritään luvassa määriteltyjen val-

vontakäyntien perusteella [€/lupa]. Maksuun sisältyy luvassa määritellyt val-

vontakäynnit (alku- ja vastaanottokatselmus sekä takuutarkastus) sekä liiken-

teenohjaussuunnitelman tarkistaminen. Mikäli kohteessa pidetään useampia 

katselmuksia, määritellään maksu ylimääräisen valvontakäynnin perusteella 

[€/käynti]. 

7.2 Käyttömaksun suuruuden määrittäminen 

Alueen käyttömaksu määräytyy työn keston, alueen laajuuden ja keskeisyy-

den perusteella [€/vrk/maksuluokka] (liite 1). 
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7.2.1 Työhön tarvittava alue 

Ilmoituksen tekijä ilmoittaa työhön tarvittavan alueen laajuuden. Työalue on 

rajoitettava mahdollisimman pieneksi, jotta liikenteelle aiheutuva haitta olisi 

mahdollisimman vähäinen. Poikkeuksena kiertotiet, jotka toteutetaan ole-

massa olevia väyliä pitkin. Näitä alueita ei lasketa työalueeseen. 

Työalueen muodostaa rajattu ja samaan työkokonaisuuteen kuuluva alueesta, 

joka ei ole yleisessä käytössä. Kaivantotöiden työalueen minimileveys on 2,5 

metriä. Mikäli työmenetelmänä käytetään aurausta, työalueen leveytenä käy-

tetään yhtä metriä. Sujutustyön pinta-ala saadaan laskemalla yhteen samaan 

työhön liittyvien kaivantojen ja työalueiden yhteismäärä. Sujutettaessa kaape-

lia olemassa olevaan laitekaivoon, käytetään työalueena 10 m2/laitekaivo.  

Työaluetta saa käyttää ainoastaan katutyöluvassa myönnettyyn tarkoituk-

seen. 

Mikäli työmaa-alueen laajuus poikkeaa hakemuksessa ilmoitetusta, voi luvan 

antaja muuttaa sen todellisen työalueen mukaiseksi jälkikäteen. 

7.2.2 Maksuluokat 

Maksuluokka I 

Maksuluokkaan I kuuluvat katutyöluvan maksukarttaan punaisella merkityt ka-

tualueet sekä Kirkkopuisto, Lounaispuisto, Cygnaeuksenpuisto ja Lutakon-

puisto (liite 2).  

Maksuluokka II 

Maksuluokkaan II kuuluvat muut kuin maksuluokkaan I kuuluvat katualueet, 

erilliset kevyen liikenteen väylät sekä muut rakennetut alueet (liite 2). 

Maksuluokka III  

Maksuluokkaan III kuuluvat rakentamattomat alueet.  

Jos työmaa-alue ulottuu useamman eri maksuluokan alueelle, käytetään mak-

sun määrittelyssä pääsääntöisesti kalliimpaa maksuluokkaa.  

7.2.3 Työaika 

Jokaiselle työlle määritetään katutyöluvassa arvioitu työaika (aloitus ja lope-

tus). Lupaehdoissa määritellään tarvittavasta vastaanottokatselmuksesta tai 

työn päättymisilmoituksesta, jonka perusteella työaika katsotaan päätty-

neeksi. 

Työaika katsotaan päättyneeksi, kun lupaehdoissa vaadittu kohdan 3.2.3 mu-

kainen vastaanottokatselmus on pidetty tai päättymisilmoitus lähetetty. Mikäli 

päättymisilmoitus tai vastaanottokatselmus on tekemättä, luvan antaja arvioi 

työn keston. 
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Mikäli työ joudutaan keskeyttämään, tulee luvan saajan pyytää osittainen vas-

taanottokatselmus kohdan 3.2.2 mukaisesti. Työalueen on katselmuksessa ol-

tava liikennöitävässä kunnossa. Keskeytyksen ajalta ei peritä maksua. Tavoit-

teena on, että viimeistelytyöt on tehty seuraavan vuoden kesäkuun puoleen 

väliin mennessä. Luvan saaja ilmoittaa viimeistelytöiden alkamisajan ja tilaa 

vastaanottokatselmuksen ennen sovittua päivämäärää. 

Maksuluokkaan I kuuluvilla kaduilla ja muilla yleisillä alueilla työ pyritään oh-

jaamaan tehtäväksi hiljaisen liikenteen aikana. Työn suorittamista tulee välttää 

aamuisin kello 7.00 - 9.00 ja iltapäivisin kello 15.30 - 17.00 välisenä aikana. 

Katutyöluvassa voidaan antaa tarkempia työaikaa koskevia lupaehtoja. 

7.3 Takuuaika 

Takuuaika on liikennealueiden päällystetyillä osuuksilla neljä (4) vuotta ja 

muilla alueilla kaksi (2) vuotta. Takuuaika alkaa, kun työmaa-alue on vastaan-

otettu kohdan 3.2.3 mukaisesti. Mikäli työhön liittyy vihertöitä, takuuajan päät-

tymispäivämäärä on vuosittain 30.9. 
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8. KAIVUTÖISSÄ NOUDATETTAVAT 

MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 

8.1 Ennen työn aloittamista  

Ennen kaivutöiden aloittamista ilmoituksen tekijän on selvitettävä kaapeleiden 

ja muiden maanalaisten laitteiden ja rakenteiden sijainti (esimerkiksi sähkö- ja 

telekaapelit, kaukolämpö, vesi- ja viemärijohdot, sulanapitojärjestelmät, liiken-

teen ohjausjärjestelmät, kiinteistöjen rakenteet ja mahdolliset varausputket) 

sekä verkonomistajan ohjeet rakenteiden varomisen, suojauksen ja siirtojen 

osalta. 

8.2 Kaivutöiden yleiset ohjeet  

Kaivumassojen varastointi työalueelle on pääsääntöisesti kielletty. Alueilla, 

joissa massojen läjityksestä ei aiheudu haittaa, voidaan kaivantoon palautet-

tavien maa-ainesten varastoinnista sopia luvan antajan kanssa.  

Rakenteiden vähimmäispeittosyvyys on aina vähintään 0,7 metriä. Mikäli ka-

tualueen kuivatus hoidetaan avo-ojilla, toimitaan alla olevan kuvan (kuva 1, 

minimipeittosyvyydet) mukaisesti. 

Kuva 1. Minimipeittosyvyydet 

 

Ojaluiskiin sijoitettavista rakenteista ei saa aiheutua haittaa ojan kunnossapi-

dolle, luiskan muoto ei saa muuttua/turvota ja kuivatuksen toimivuus on var-

mistettava. 

Valumavesien ja kaivannosta pumpattavien vesien poisjohtaminen ei saa häi-

ritä liikennettä eikä aiheuttaa haittaa ympäristölle. Vesien johtamisesta viemä-

riin on sovittava Jyväskylän Energia Oy:n kanssa. 

Kaivanto tehdään niin leveäksi, että se voidaan koneellisesti tiivistää raken-

teen molemmilta puolilta. Kaivutöiden tekemisessä noudatetaan asiakirjoja 

InfraRYL. 
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8.3 Kaivannon suojaus  

Työalue on eristettävä suoja-aidoilla, sulkupuomeilla ja -pylväillä katutyöluvan 

ehtojen ja kohdassa 3.1 mainittujen Suomen Kuntatekniikan yhdistyksen oh-

jeiden mukaisesti. Kaivantojen suoja-aidat (verkko- tai levyaita) tulee varustaa 

heijastavalla materiaalilla ja niiden vähimmäiskorkeus on 110 cm. Kaivannon 

suojaukseen ei saa käyttää sulkuköyttä ja muovinauhoja. Liittymissä ja muissa 

liikenteen risteyskohdissa tulee suoja-aitojen valinnassa ja sijoittelussa huo-

mioida riittävien näkemien säilyminen. Luvan saaja on vastuussa siitä, että 

kaivannon suojaukset ovat kunnossa kaikkina aikoina, myös työajan ulkopuo-

lella. 

8.4 Kaivannon tekeminen rakentamattomalle/ pohjaamatto-
malle kadulle 

Rakentamattomilla kaduilla on kaivusyvyyksissä huomioitava kadun lopullinen 

korkeustaso, pohjaussyvyys ja siirtymäkiilat. Kaivannon pohjaussyvyys mää-

ritellään routamitoituksen perusteella siten, että routivia maa-aineksia ei tar-

vitse vaihtaa kadun rakentamisen/saneerauksen yhteydessä. Luvan saaja 

vastaa edellä mainittujen töiden suorittamisesta kustannuksellaan. 

8.5 Louhintatyöt  

Louhinta- ja räjäytystöissä on noudatettava voimassa olevia säädöksiä ja 

määräyksiä.   

8.6 Kaivannon täyttö ja tiivistys 

Uusien tai siirrettyjen johtojen sijainnin kartoitus on tehtävä ennen kaivannon 

peittämistä. 

Kaivannon täyttö on tapahduttava kadun rakennekerroksia sekoittamatta. Kai-

vanto täytetään ja tiivistetään InfraRYL:n mukaisesti. Rakennekerrosten pak-

suus on olemassa olevien kerrosten mukainen. 

Jakava kerros tehdään kalliomurskeesta, murskesorasta tai sorasta ja suoda-

tinkerros suodatinhiekasta. Jakavassa ja suodatinkerroksessa voidaan käyt-

tää kaivettuja kadun rakennekerroksia, elleivät ne ole sekoittuneet. Kantava 

kerros on tehtävä aina uudesta materiaalista.  

Kiviainesten seulontatulokset on pyydettäessä toimitettava luvan antajalle. 

Lämpöeristeiden käyttö katurakenteessa sallitaan vain poikkeustapauksissa.  

Epäselvissä tilanteissa tulee pyytää luvan antajalta täydentäviä ohjeita. 
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8.7 Rakennekerrosten kantavuus  

Päällysteen alapuolisten (sitomattomien) kerrosten on ennen lopullista pääl-

lystystä täytettävä InfraRYL:n mukaiset kantavuusvaatimukset. Kantavuusmit-

taustulokset on pyydettäessä toimitettava luvan antajalle. Ellei mittaustuloksia 

pyynnöstä huolimatta toimiteta tai kantavuusarvot eivät täytä asetettuja vaati-

muksia, voidaan kohteelle määrätä pidempi takuuaika.  

8.8 Päällystystyöt 

Päällystystyön yhteydessä asfalttipäällysteen reunat leikataan suoriksi vähin-

tään 0,5 m kaivannon kantavan reunan yli. Liikennettä vasten oleva sauma 

viistetään niin, ettei sauman yli ajettaessa synny äkillistä iskua. 

Mikäli kaivannon reuna on sortunut aiheuttaen niin sanottuja ryöstöjä, leika-

taan asfaltin reuna edellä kuvatulla tavalla suoraksi vähintään 0,5 m leveäm-

mäksi koko kaivannon matkalta. 

Kaikkien saumojen, myös työsaumojen, tulee olla suoria ja kadun suuntaisia 

tai kohtisuoraan kulkusuuntaan nähden. Terävät työsaumat on kulkusuun-

nassa viistettävä esimerkiksi kylmällä paikkausmassalla.  

Pää- ja kokoojakatujen ajoradoilla kaivanto päällystetään tiivistyksen jälkeen 

pintaan asti ABK 22 massalla. Kaivannon reunalinjat oikaistaan vähintään 0.5 

m joka suuntaan kaivannon reunalinjojen yli, (auki ottoa ei tarvitse ulottaa kes-

kilinjaan asti, mutta sitä ei saa jättää ajouran kohdalle). Lopullinen kulutusker-

ros (pintalaatta), tehdään siten että ko. ABK massalla päällystetyn kaivannon 

kohdalle jyrsitään 40-50mm laatikkojyrsintä pintalaattaa varten. Jyrsinnän reu-

nalinjojen tulee ulottua vähintään 25cm yli ABK massalla paikatun kaivannon 

reunalinjojen. Lopullisen kulutuskerroksen massan tulee olla samaa laatua 

kuin alkuperäinen ja pintapaikan tulee olla koko ajokaistan kaistan levyinen.   

Päällyste palautetaan hyväksytyn katusuunnitelman mukaiseksi tai työtä edel-

tävään tilanteeseen.  

Mikäli työalueella on jouduttu rikkomaan päällysteeseen tai rakenteeseen 

asennettua verkkoa, korjaustapa hyväksytetään aina etukäteen luvan anta-

jalla. Lähtökohtana on, että kantavan kerroksen murskeeseen asennetut ver-

kot limitetään molempiin suuntiin kahden verkon silmän mitalta. Luvan saaja 

vastaa korjauksen dokumentoinnista ja tietojen toimittamisesta luvan anta-

jalle. 

Jalankulku ja pyörätiet, pyöräkaistat ja suojatiekorokkeet on aina päällystet-

tävä koko leveydeltään.  

Viherkaistalla kaivannon on oltava riittävän kaukana päällysteen reunasta, 

ettei se vaurioidu. 

Päällystyksen jälkeen on tehtävä tarvittavat reunatäytöt ja nurmialueiden vii-

meistelyt. 
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8.8.1 Kadun pituussuuntaiset kaivannot 

Ajoradoilla päällystystyö on suoritettava siten, että päällysteeseen jää vain 

yksi pituussuuntainen sauma, joka sijoittuu ajoradan keskikohdalle. 

8.8.2 Kadun poikittaissuuntaiset kaivannot 

Mikäli päällysteen reunan leikkauksen jälkeen kaivannon viereen jää alle 10 

m2:n suuruisia erillisiä saarekkeita vanhaa päällystettä, on nämä alueet pääl-

lystettävä uudelleen kaivannon päällystyksen yhteydessä. Kapein päällystet-

tävän alueen leveys on 1 m. 

8.9 Tilapäinen päällyste 

Tilapäistä päällystettä käytetään vain, jos varsinaista päällystettä ei ole saata-

villa, esimerkiksi talviaikana. Sen poisjättämisestä on sovittava luvan antajan 

kanssa tapauskohtaisesti. Päällysteellä on sama tasaisuusvaatimus kuin kai-

vantoa ympäröivällä kulutuskerroksella. Tilapäinen paikkausmassa ei saa olla 

tahraavaa. 

Kaivannon tilapäisen ja lopullisen päällysteen tulee olla vanhan päällysteen 

tasossa.  

Luvan saajan on huolehdittava siitä, että tilapäinen päällyste pysyy liikennettä 

tyydyttävässä kunnossa ja tasaisena. 

8.10 Kiveykset 

Ennen kiveyksen korjaustyöhön ryhtymistä on ympäröivää kiveystä purettava 

vähintään kohdan 7.8. ”Päällystystyöt” mukaisesti siten, että kaivannon kor-

jattu pinta liittyy juohevasti vanhaan ympäröivään päällysteeseen. 

Betoni- ja luonnonkivipäällysteet on korjattava laadultaan (väri, muoto, mate-

riaali ja kuvio) samoilla tuotteilla kuin mitä poistettu päällyste on ollut. Puretut 

materiaalit on käytettävä uudelleen, mikäli ne eivät ole vaurioituneita tai kulu-

neita (ajoradat).  

8.11 Reunatuet 

Kaivutyön yhteydessä liikkuneet reunatuet on palautettava kadun korkeuden 

mukaiseen asemaan. Mikäli reunatukien asemasta on epäselvyyttä (sivu-

suunta tai korkeusasema), tulee luvan antajalta pyytää korjausohjeet. Kaikissa 

tapauksissa korjaustoimenpiteet on suoritettava siten, että silmämääräisessä 

tarkastelussa linjaukset näyttävät luontevilta. Reunatukityyppinä käytetään ka-

dun alkuperäistä tyyliä. 
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Jos reunatuki on kaivutyön yhteydessä katkennut, on luvan saajan korvattava 

se kustannuksellaan ehjällä kivellä. 

8.12 Kansistot    

Kaikki katualueille (tai muille yleisille alueille) rakennettavat kaivojen kansistot 

asennetaan Asfalttinormit 2017, PANK ry mukaisesti. 

  Katualueella kansistojen kantavuusvaatimus on 40 tonnia. 

Vanhat kiinteät kansistot vaihdetaan kelluviin laitteen omistajan kustannuk-

sella. Luvan saajan on oltava yhteydessä rakenteen omistajaan.   

8.13 Kaiteet, liikennemerkit jne.    

Vaurioituneet kaiteet on korjattava tai uusittava (lopputuloksessa ei saa näkyä 

vauriojälkiä). 

Voimassa olevien liikennemerkkien ja muiden liikenteenohjauslaitteiden ha-

vaittavuutta ei saa estää. Tarvittaessa edellä mainitut laitteet siirretään luvan 

antajan määrittelemään havaittavaan paikkaan. 

Vaurioituneet liikennemerkit on uusittava luvan saajan kustannuksella. 

8.14 Ajoratamerkinnät    

Ajoratamerkinnät on tehtävä Liikenneviraston ohjeen Tiemerkintöjen suunnit-

telu 25/2015 mukaisesti. 

Vaurioituneet tai muutetut tiemerkinnät on korjattava mahdollisimman pian 

työn päättymisen jälkeen. Työ on tilattava Liikenne- ja viheralueiden vastuu-

alueelta tai hyväksytyltä urakoisijalta.  
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9. VIHERTYÖT 

 
 

Lupakohtaisissa ehdoissa tai aloituskatselmuksessa voidaan edellyttää työ-

maakohtaista luvan antajan hyväksymää viheralueiden suojaussuunnitelmaa. 

Suunnitelman laatimisessa tulee noudattaa alla olevia yleisohjeita. 

Luvan saaja on velvollinen hoitamaan lupa-alueen viheralueita luvan voimas-

saoloaikana luvan antajan ohjeiden mukaisesti.  

Luvan antaja voi keskeyttää työmaan, jos viheralueiden suojaus tai hoito eivät 

täytä lupaehtoja.  

9.1 Nurmialueet 

Nurmialueet jakautuvat leikattaviin nurmikoihin, niitettäviin luiskiin ja luonnon-

tilaisiin heinikoihin. 

9.1.1 Rakennusaikainen suojaus 

Leikattavilla nurmikoilla tulee välttää liikkumista eikä niitä saa käyttää varasto-

alueena. Tarvittaessa alue suojataan tilapäisellä puuaidalla. 

9.1.2 Vaurioiden korjaus 

Rakennustöiden yhteydessä syntyneet nurmivauriot korjataan paikkakylvöillä. 

Nurmikonsiementä kylvetään 2–3 kg/aari. Nurmikonsiemenseoksessa ei saa 

olla apilaa eikä raiheinää. Vauriokohtien kasvualusta tehdään olemassa ole-

van mukaiseksi. 

Kaivantojen täytössä menetellään seuraavasti: 

Leikattavat nurmikot 

Kaivanto täytetään siten, että pohjamaatäyttö tasataan ja tiivistetään ennen 

kasvualustan lisäämistä. Kasvualustan paksuuden tulee olla tiivistettynä vä-

hintään 200 mm. Kasvualustana käytetään peruslannoitettua ja kalkittua mul-

taseosta, joka täyttää viherrakentamisessa käytettävien kasvualustojen laatu-

vaatimukset (InfraRYL2010). Kasvualusta tasataan ja tiivistetään jyräämällä 

esimerkiksi verkkojyrällä, jonka paino on noin 80 kg (kuva 2). Täytöissä tulee 

huomioida maan tiivistyminen. Nurmikonsiementä kylvetään 2–3 kg/aari. Nur-

mikonsiemenseoksessa ei saa olla apilaa eikä raiheinää. Kylvön jälkeen sie-

men mullataan haravoimalla se kevyesti noin sentin syvyyteen. Multauksen 

jälkeen kylvetty alue jyrätään vielä kertaalleen.  
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Valmiissa nurmikossa ei ole irtokiviä, ja se on tasainen, jotta koneellinen hoi-

dettavuus onnistuu. 

 

Siirtonurmikko 

Luvan antaja voi edellyttää siirtonurmen käyttämistä kaupunkikuvallisesti mer-

kittävillä alueilla ja eroosioherkissä paikoissa. 

Työ tehdään InfraRYL:n mukaisesti. Nurmikkoalueiden tulee olla takuuajan 

jälkeen vihertyneitä ja niiden viherpeittävyyden yli 90 %. 

Siirtonurmea kastellaan, lannoitetaan ja leikataan toimittajan ohjeiden mukai-

sesti, kunnes se on juurtunut kasvualustaan.  

Niitettävät luiskat 

Niitettävät luiskat korjataan kuten leikattavat nurmikot seuraavin poikkeuksin 

ja täsmennyksin: 

Kaivannon täytössä voidaan käyttää paikalta kaivettua juuristoalueen kasvu-

alustaa. Pinnalle tuodaan vähintään 50 mm peruslannoitettua ja kalkittua mul-

taseosta, joka täyttää viherrakentamisessa käytettävien kasvualustojen laatu-

vaatimukset (InfraRYL). 

Pinta muotoillaan niin, että luiskien profiilista tulee alkuperäisen mukainen.  

Luonnontilaiset heinikot 

Luonnontilaiset heinikot korjataan kuten leikattavat nurmikot seuraavin poik-

keuksin ja täsmennyksin: 

Kaivannon täytössä voidaan käyttää paikalta kaivettua juuristoalueen kasvu-
alustaa. Pinnalle tuodaan vähintään 10 mm peruslannoitettua ja kalkittua mul-
taseosta, joka täyttää viherrakentamisessa käytettävien kasvualustojen laatu-
vaatimukset (InfraRYL). 

Pinta muotoillaan samaan tasoon kuin ympäröivät alueet.  

 

 

 

 

Kuva 2 
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9.2 Pensaat 

9.2.1 Rakennusaikainen suojaus 

Yksittäiset pensaat ja pensasryhmät 

Työalueella olevat yksittäispensaat ja pen-

sasryhmät suojataan yhtenäisellä ja tuke-

valla lauta-/lankkuaidalla (korkeus 1,2 m), 

ellei luvan antajan kanssa toisin sovita. Ai-

taus tulee tehdä siten, että pensaat sijaitse-

vat selkeästi aitauksen sisäpuolella (kuva 

3).  

9.2.2 Pensaan/pensaiden väliaikainen poisto 

Pensaiden siirrosta on aina erikseen sovittava luvan antajan kanssa. Kasvu-

kauden aikana pensaita siirrettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota kaste-

luun ja kosteuden ylläpitoon. Pensaat siirretään yhtenäisen paakun kanssa 

varjoisalle paikalle ja niiden juuret peitetään kostealla turve-multaseoksella 

(kuva 4). Juuret kastellaan hyvin ennen mullalla peittämistä. Pensaita pitää 

kastella siirreistutuksen ajan kerran viikossa. Siirreistutus toteutetaan niin, että 

kastelun jälkeen liika vesi pääsee valumaan juuriston alueelta pois. Siirron jäl-

keen leikataan pensaista kuivat ja vioittuneet oksat pois.  

 

 

 

 

 

 

9.2.3 Pensaiden uudelleen istutus 

Pensasalueen alusrakennekerrokset tasataan ja niiden päälle levitetään kas-

vualustakerros. Kasvualustan paksuus tulee olla tiivistettynä vähintään 400 

mm. Kasvualustana käytetään peruslannoitettua ja kalkittua multaseosta, joka 

täyttää viherrakentamisessa käytettävien kasvualustojen laatuvaatimukset 

(InfraRYL). Kasvualusta tasataan ja tiivistetään kevyesti ennen pensaiden is-

tuttamista. 

Vain hyväkuntoiset siirreistutetut pensaat voidaan istuttaa takaisin paikalleen 

ja huonokuntoiset tulee korvata uusilla taimilla. Uudelleenistutuksiin käytetään 

samaa lajia ja lajiketta olevia pensaita kuin mitä paikalla on kasvanut ennen-

kin. Luvan saajan tulee esittää tästä dokumentti luvan antajan sitä pyytäessä. 

Kuva 3 

Kuva 4 
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Pensaat istutetaan entisille etäisyyksille toisistaan ja entiseen syvyyteensä 

niin, että juuripaakut peittyvät maan alle. Kasvualusta tiivistetään pensaan ym-

päriltä kevyesti polkien. Pensaita ei saa istuttaa liian syvään eli tiivistetyn kas-

vualustan pinnan tulee olla juuripaakun yläreunan tasolla. Istutuksen jälkeen 

pensaat ja istutusalue kastellaan siten, että alueen kasvualusta kastuu kaut-

taaltaan juuripaakun pohjaan ulottuvaan syvyyteen asti. Pensaiden kastelua 

jatketaan kuivina kausina viikoittain em. periaatteella siirre- ja astiataimilla yh-

den sekä avojuuritaimilla kahden kokonaisen kasvukauden ajan. Keskeisillä 

alueilla käytetään kesäkuukausina astiataimia.  

9.2.4 Kolhujen ja vaurioiden korjaaminen 

Rakennustöiden yhteydessä poistetaan vaurioituneet ja kuolleet versot leik-

kaamalla tai sahaamalla. Mikäli pensas on pahoin vaurioitunut, se uusitaan. 

9.3 Puut 

Alla olevat ohjeet koskevat hoidetuilla viheralueilla olevia puita. Luonnonvarai-

silla alueilla olevien puiden suojaamisesta, kaatamisesta ja korvaamisesta so-

vitaan tapauskohtaisesti. 

9.3.1 Puun poisto/siirto 

Puun kaataminen tai siirto ilman lupaa on ehdottomasti kielletty. Mikäli työtä 

ei voi toteuttaa ilman puun poistoa, on se mainittava lupaa haettaessa ja saa-

tava puun kaatamiselle erikseen lupa. 

 

9.3.2 Rakennusaikainen suojaus 
 

Yksittäiset puut 

Työalueella olevat puut suojataan yhtenäisellä ja tukevalla 

lauta-/lankkuaidalla (korkeus 1,2 m), ellei luvan antajan kanssa 

toisin sovita. Aitaus tulee tehdä siten, että puiden latvukset si-

jaitsevat selkeästi aitauksen sisäpuolella (kuva 5).  

Latvus 

Oksia ei saa poistaa, katkoa tai sitoa kiinni. Mikäli esimerkiksi 

latvuksen alla ei ole riittävästi liikkumatilaa koneille, on otettava 

yhteys luvan antajaan. 

 

 

 

 

 

Kuva 5 
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Runko 

Mikäli aitaaminen ei ole mahdollista runko suojataan.  

Runko suojataan yhtenäisellä laudoituksella. Laudoitus ulotetaan 

puun alimpiin oksiin saakka, max. 4 metrin korkeuteen (kuva 6). 

Laudat tulee sitoa yhteen esimerkiksi rautalangalla 4-5 kohdasta. 

Puun ja laudoituksen väliin asennetaan solumuovi- tai kumipeh-

muste kiinnityskohtien kohdalle. Tätä tapaa käytetään vain, jos ai-

taaminen ei ole mahdollista ja siihen on saatu erikseen lupa. 

 

Juuristo 
 

Kaivutöitä ei saa tehdä 2,5 metriä lähempänä puunrunkoa. Jos 

kaivutöitä joudutaan tekemään tätä lähempänä, asiasta on so-

vittava luvan antajan kanssa. Luvan hakijan on tällöin varaudut-

tava korvaamaan puun laskennallinen arvo. 

Jos rakennustöiden yhteydessä joudutaan liikkumaan puun 

juuristoalueella, pitää juuristo suojata rakentamalla juuristoalu-

eelle kantava suojakerros (juuristoalue = latvuksen leveys). 

Juuriston alue suojataan maanpinnalle levitetyllä hiekkakerrok-

sella (100 mm), jonka päälle levitetään murskekerros (250 

mm). Hiekan raekokosuositus on 2-6 mm ja murskeen 0-32 

mm. Hiekkakerroksen sijasta voidaan käyttää käyttöluokan N3 

suodatinkangasta. (VRT’09). 

Suojauksen poistaminen ei saa aiheuttaa vaurioita puun juurille tai rungolle. 

Mikäli kaivussa paljastuu suuria juuria (halkaisija > 4 cm), kaivannon reunat 

tuetaan (kuva 8 ja 9) puunkohdalta ja puun juuret suojataan peittämällä ne 

kostealla turpeella. 

Talvella paljastuneet juuret suojataan välittömästi peittämällä ne säkkikan-

kaalla tai turpeella. 

Vaurioituneet juuret tulee leikata terveeseen puuhun asti ennen lopullista kai-

vannon täyttämistä. 

 

 

 

Kuva 6 

Kuva 7  

Kuva 8  Kuva 9 
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Puuryhmät 

Puuryhmät suojataan tukevalla lauta-/lankkuaidalla. Aitauksen korkeuden tu-

lee olla 1,2 metriä ja sen tulee ulottua latvuksen ulkoreunaan asti (kuva 10). 

Aidatulla alueella ei saa varastoida rakennustarpeita tms. Työkoneiden tai ajo-

neuvojen liikkuminen suojatulla alueella ei ole sallittua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.3.3 Puiden vauriot  

 

Luvan saaja on velvollinen ilmoittamaan syntyneistä vaurioista välittömästi lu-

van antajalle.  

Erityisesti on huomioitava puun ympäristön muutokset, joista voi johtua esi-

merkiksi puun kaatumisvaara. 

Puun kuorivaurion hinta on 700 € / vauriokohta. Mikäli kuorivaurio on maksi-

mihalkaisijaltaan yli puolet puun ympärysmitasta, saatetaan puu joutua uusi-

maan. 

Luvan antaja korjaa syntyneet vauriot ja uusii tarvittaessa vaurioituneet puut 

kaivajan kustannuksella.  

Kasvillisuusvaurioiden hinta lasketaan Viherympäristöliiton Kasvillisuuden ar-

vonmääritys KAM ’07 -oppaan mukaisesti. 

 

 

 

 

Kuva 10 
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