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Lisätietoa hinnastosta 
 
Lisätietoa kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviin töihin liittyvistä maksuista. 
 
 
Yleisen alueen käyttömaksu työn ajalta: 
 
Yleisen alueen käyttömaksu perustuu vuorokausihintaan. Vuorokausihinta määräytyy sen 
mukaan, mille alueelle lupaa haetaan. Käytössä on kolme erillistä maksuluokkaa. 
Maksuluokan 1 rajaus on esitetty karttaliitteessä.  
 
Mikäli työajan pituus on yli 4 viikkoa, veloitetaan alueen käyttömaksu kuukausiveloituksen 
mukaan. 
 
Lupaa haettaessa on määriteltävä työn vaatima käyttöaika mahdollisimman tarkasti. 
Käyttöaika on haettava yhtäjaksoisesti.  
 
Alueen käyttömaksu alkaa siitä, kun työt alueella alkavat. Käyttömaksu 
kokonaisuudessaan määräytyy käytettyjen vuorokausien mukaisesti ja katkeaa siihen, kun 
loppukatselmus on suoritettu. Vuorokausihinta veloitetaan kaikilta päiviltä mukaan lukien 
viikonloput ja pyhäpäivät. Hakijaa laskutetaan kuitenkin vähintään luvassa haettujen 
vuorokausien mukaisesti.  
 
Mikäli käyttöaika ylittää hakemuksessa arvioidun vuorokausiajan, laskutetaan 
ylimääräisistä vuorokausista hinnaston mukaisesti (30 €/vrk). 
 
Valvonta: 
 
Aloitus- ja loppukatselmukset vaaditaan johtojen, putkistojen yms. laitteiden asennuksissa 
tehtäviin töihin. 60 € kertamaksu pitää sisällään sekä aloitus-, että loppukatselmuksen.  
 
Muissa tilapäisissä töissä katselmukset määrätään tapauskohtaisesti 
viranhaltijapäätöksessä. 
 
Katselmukset tilataan hyvissä ajoin rakennuttajainsinööri Keijo Kartanolta, p. 040 721 
4404. 
 
Tilapäiset liikennejärjestelyt: 
 
Kadun tai yleisen alueen rajaaminen tai olennainen pienentäminen. 
 
Lupahakemukseen tilapäisistä liikennejärjestelyistä tulee liittää suunnitelma 
liikennejärjestelyistä, joka laaditaan hakijan toimesta.  
 
Liikenneohjaussuunnitelma voidaan laatia luvan myöntäjän toimesta, jolloin siitä 
veloitetaan hinnaston mukainen tuntihinta (70 €/h). 
 
Tilapäisten liikennejärjestelyihin vaaditut katselmukset määrätään tapauskohtaisesti 
viranhaltijapäätöksessä. 
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Ajoneuvoliittymien maksut: 
 
Ajoneuvoliittymät tulee hakea kaupungilta erillisen hakemuksen mukaisesti. Hakemukset 
ja lisätietoa ajoliittymäluvista löytyy kaupungin sivulta: www.seinajoki.fi/ajoliittymat  
 
Päätös sisältää lausunnon sekä valmiin liittymän rakentamistyön tarkastuksen. Tarkastus 
tilataan rakennuttajainsinööri Keijo Kartanolta, p. 040 721 4404. 
 
 
Maksut luvattomasta toiminnasta: 
 
Luvaton kaivu-/työ tai alueiden käyttö 
 
Jos alueita otetaan käyttöön luvatta ja/tai niillä suoritetaan luvattomia töitä, määrätään 
toteuttajalle 300 euron sanktiomaksu. Sanktiomaksuun lisätään myös lupapäätösmaksu 
sekä muut alueiden käyttömaksut, jotka tulisivat toteuttajalle lupaa haettaessa. 
 

Esimerkiksi työn toteuttaja on aloittanut kaivuutyöt kaupungin katualueella ja tehnyt 
töitä luvatta maksuluokka 2 alueella kolmen vuorokauden ajan.  
 
Sanktiomaksun kokonaismääräksi tulee siten: 

 
300 € sanktiomaksu + 95 € viranhaltijapäätösmaksu + 3 vrk x 15 € + 60 € 
valvontamaksu = 500 € 

 
Kiireelliset hätätyöt saa aloittaa ilman lupapäätöstä, mutta hakemus on jätettävä 
viimeistään viiden vuorokauden kuluttua töiden aloittamisesta. 
 
Muut hinnaston mukaiset sanktiomaksut 
 
Puutteellisista töistä tai muista lupapäätösten ehtojen rikkomisista annetaan ensin 
huomautus, ja mikäli puutteita ei ole korjattu määräaikaan mennessä, lähetetään 
hinnaston mukainen sanktiomaksu. Puutteiden korjaamiseksi annettu määräaika 
arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 
 
Esimerkkejä hinnan muodostumisesta 
 
Viiden vuorokauden kaivuutyö kaupungin katualueella maksuluokassa 1: 
 

Alueen käyttömaksu: 
95 € viranhaltijapäätös alueen käytöstä + 5 vrk x 20 € alueen käyttömaksu työn ajalta 
+ 60 € valvontamaksu = 255 €  
 

Jos samalla hakemuksella haetaan myös lupaa tilapäisille liikennejärjestelyille, ei siitä 
peritä erillistä viranhaltijapäätösmaksua. 


