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Rakenteet, jotka vaativat sijoitusluvan

 Tonttijohtoliittymät (vesi, jäte- ja sadevesi, kaukolämpö, tele ja sähköliittymät), kun 
liittymäjohdon pituus ylittää 5 metriä tontin rajalta mitattuna.

 Kaikki kunnallistekniset putki- tai johtorakenteet

 Kaivot, jakokaapit, venttiilit.(laitetilat), jne.

 Sellaiset yleiselle alueelle sijoitettavat rakenteet, jotka eivät kuulu rakennus tai 
toimenpideluvan ehtojen piiriin

 Maanalaiset rakenteet yleisesti, esim. siirtymälaatat, maa- ja kallioankkurit, routaeristeet jne..
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Milloin lupaa ei myönnetä?

• Kiinteistön omia jäte- tai sadevesikaivoja, salaojavesi(kokooja)kaivoja, tai 
muita kunnallisteknisiä kaivoja, venttiilejä tai niihin liittyviä rakenteita 

• Kiinteistön jäte- tai sadevesien imeytysputkistoja, maalämpöputkistoja, tms.



Milloin lupaa ei tarvita?

 johdon, kaapelin tai muun laitteen korjaamiseen 

 kaapelin sijoittamiseen olemassa olevaan putkivaraukseen 

 putkessa olevan kaapelin uusimiseen

 kiinteistön sähkö-, tele-, kaukolämpö- tai vesihuoltoliittymän toteuttamiseen, 
mikäli liittymä toteutetaan kiinteistön rajan välittömässä läheisyydessä 
(maksimissaan viisi metriä tontin rajalta mitattuna). 
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Mahdollisesti tarvittavat muut luvat rakenteen 
sijoittamiseksi

 Sijoitusluvan ohella yhdyskuntateknisen laitteen 
tai rakennelman rakentaminen saattaa 
edellyttää vielä erikseen maankäyttö- ja 
rakennuslain 18 luvun nojalla rakennus- tai 
toimenpidelupaa, tämän luvan myöntää 
kaupungin Rakennusvalvonta. Myönnetty 
sijoituslupa ei korvaa, eikä koske esimerkiksi 
rakennus tai toimenpideluvan edellyttämiä 
rakennuksia, vaan em. luvan edellyttämät 
hakemukset tulee toimittaa kaupungin 
Rakennusvalvontaan.

 Esimerkiksi, mastot, muuntamot, 
pumppaamorakennukset yms…
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Sijoitusluvan käsittely

 Sijoituslupa on katutyöluvan ohella viranomaislupa, joka tehdään valmistelusta

 Sijoituslupa voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen

 Luvan käsittely hakemuksen vastaanotosta päätöksen voimaanastumiseen kestää 
normaalitapauksessa 2… 4 viikkoa.

 Jos sopimus edellyttää lausuntojen pyytämistä kaupungin muista yksiköistä, sopimuksen käsittely voi 
kestää 4… 8 viikkoa. 

 Pienimuotoisissa sijoituksissa käsittelyaika on normaalitapauksissa muutamasta työpäivästä kahteen 
viikkoon.

 On hyvä hakea sijoitusluvat hyvissä ajoin ennen kesälomakautta!
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Sijoitusluvan hakeminen

 Lupaa haetaan sähköisesti 
https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit

 Valtakirja (jos hakemus tehdään 
rakenteen haltijan tai omistajan 
lukuun
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default
/files/atoms/files/katutyolupa_valtaki
rja.pdf

 Järjestelmässä voidaan käydä 
keskustelua hakemuksesta ja 
pyytää täydentämään hakemusta

https://s-asiointi.jkl.fi/ePermit
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/katutyolupa_valtakirja.pdf


Sijoituslupahakemuksen liitteet ja selvitettävät 
asiat

 Sijoittamissopimushakemuksen suunnitelmista tulee käydä selkeästi ilmi mitä ja 
mihin aiotaan sijoittaa (rakentaa). 

 Suunnitelmasta on selkeästi käytävä ilmi rakenteen tarkka sijainti, mitat ja 
korkeusasema. 

 Muita hakemusliitteitä ovat esimerkiksi: 
 Asemapiirustus (ajantasainen pohjakartta), poikkileikkaukset
 Tarvittavat rakennus- tai rakennepiirustukset detaljikuvineen
 Jyväskylän Energia Oy liitoslausunto vesi-, sadevesi- tai jätevesiliittymissä
 Tarpeettomaksi jäävät rakenteisiin jäävät rakenteet

Sijoitusluvan hakijan tehtäviin kuuluu rakenteen sijoittamispaikkaan liittyvä selvitystyö 
mm. maanomistus, kaavatilanne, johtotietojen selvittäminen, maaperätutkimukset, jne! 



Käytöstä poistettu rakenne?

 Käytöstä poistettavat rakenteet on 
lähtökohtaisesti aina poistettava

 Mikäli poistaminen katsotaan kohtuuttomaksi, 
voi rakenteen purkamatta jättämiselle anoa 
erillistä sijoituslupaa. Nämä rakenteet tulee 
esittää erillisellä suunnitelmalla (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 mitattuna. 
Myös asbestia sisältävät rakenteet tulee aina 
purkaa. Muita osin noudatetaan InfraRYL
laatuvaatimuksia. 

 Mikäli rakenteiden purkaminen tulee 
välttämättömäksi myöhemmin, on luvan saaja 
velvollinen noudattamaan sijoituslupaan 
kirjattuja ehtoja.



Sijoitusluvan tyypillisiä ehtoja
 Ennen työn aloitusta kohteessa on oltava voimassa oleva katutyölupa. Lisätietoja https://www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/luvat/yleisten-alueiden-luvat/katutyolupa, 

katulupainsinööri Ari Otranen…. 

 Kaapeleiden minimipeittosyvyys on vähintään 70 cm maan pinnasta koko reitillä.

 Katutyöluvan alkukatselmuksessa sovitaan mahdollisista poikkeamista suunnitelmiin. 

 Ennen kaivutyön aloittamista luvan saaja velvoitetaan ottamaan yhteyttä alueella toimiviin kaapeleita ja putkia rakentaviin laitoksiin ja antamaan mahdollisuus sijoittaa 
kaivamaansa kaapeli- / putkiojaan eri laitosten putkia ja kaapeleita. 
Laitosten tulee sopia kustannusjaosta keskenään. 

 Luvan saajan tulee merkitä katualueelle tulevat maanpäälliset rakenteet talvikunnossapitoa varten ja huolehtia merkintöjen pysyvyydestä, sekä huolehtia rakenteiden 
puhtaana ja kunnossapidosta. 

 Kaivannon pohjaussyvyys määritellään routamitoituksen perusteella siten, ettei routivia maa-aineksia tarvitse vaihtaa kadun saneerauksen yhteydessä. Luvan saaja 
vastaa edellä mainittujen töiden suorittamisesta kustannuksellaan. 
Rakentamattomilla/pohjaamattomilla kaduilla on kaivusyvyyksissä huomioitava kadun lopullinen korkeustaso ja pohjaussyvyys. 

 Kaivojen maksimihalkaisija on 100 cm. 

 Kaivutöitä ei saa tehdä 2,5 m lähempänä katupuiden runkoa. Jos kaivutöitä joudutaan tekemään tätä lähempänä, asiasta on sovittava luvan antajan kanssa. 

 Yhtiö kartoittaa ja toimittaa korvauksetta rakentamiensa laitteiden sijaintitiedot kaupungin ohjeiden mukaisesti. 

https://www.jyvaskyla.fi/elinkeino-ja-tyollisyys/luvat/yleisten-alueiden-luvat/katutyolupa


Lopuksi

 Sijoituslupa on Jyväskylässä toistaiseksi maksuton

 Sijoittamisluvalla pyritään varmistamaan, että kaikki rakenteet saadaan 
yleisille alueille sijoitettua aiheuttamatta kohtuutonta haittaa kaupungille, 
asukkaille tai muille operaattoreille

 Rakenteiden kartoitus nousee tulevaisuudessa entistä tärkeämpään osaan, 
kun digitalisaation myötä siirrytään 3D suunnitteluun ja koneohjauksiin 
kaivukoneissa
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