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LYHYT OHJE KADUILLA JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEH-
TÄVISTÄ TÖISTÄ 
 

1. HAE SIJOITUSLUPA kaupungin geodeetilta, jos asennat johtoja ja laitteita 
kaupungin hallinnoimalle alueelle 

 Suunnitelmakartta (väh. mittakaava 1:1000), jossa näkyy alueella jo olemassa olevat ja 
asennettavat johdot ajantasaiselle pohjakartalle sijoitettuna 

 

2. TEE ILMOITUS KADUILLA JA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ TEKNI-
SEEN KESKUKSEEN Liikennealueiden työpäällikölle katutyöilmoituslomak-
keella 
Ilmoitettavia töitä ovat kaikki kadulla tapahtuvat työt mm. kaivutyöt, kadulle pystytettä-
vät rakennustelineet ja kadulla tapahtuvat nostot 

 Ilmoitus on jätettävä riittävän aikaisin ennen töiden aloittamista ja työt saa aloittaa vasta 
kun tekninen toimi on antanut työlle luvan. Ilmoituksen käsittelyaika enintään 21 vrk 

 Hätätyöt voidaan tehdä heti tarvittaessa. Ilmoitus tehdään kunnossapitomestarille, työ-
päällikölle tai päivystäjälle viimeistään seuraavana työpäivänä ja kirjallinen ilmoitus vii-
kon kuluessa  

 Ilmoituksesta tulee selvitä: alue ja sen työnaikainen käyttö, työn kesto, työnaikaiset lii-
kennejärjestelyt, työmaasta vastaava henkilö ja hänen yhteystiedot sekä ammattipäte-
vyytensä, laitteiden ja rakenteiden sijoittaminen  

 Yli viikon kestäville työmaille, pitää asentaa työmaataulu. Työmaatauluun merkitään ura-
koitsijan nimi ja vastaavan työnjohtajan yhteystiedot sekä työn valmistumisajankohta. Yli 
kuukauden pituisissa töissä, tauluun merkitään lisäksi työmaan tarkoitus 

 Katutyöilmoitukseen liitetään sijoituslupapäätös sekä muut mahdolliset luvat tai työstä 
tehtävät ilmoitukset 

 Katutyöilmoituksen tarkistamisesta ja valvonnasta sekä alueen käytöstä peritään Raken-
netun ympäristön lautakunnan hyväksymän palveluhinnaston mukainen maksu 

 
 

3. ENNEN TYÖN ALOITUSTA PIDETÄÄN TYÖKOHTEESSA TARVITTAESSA ALKU-
KATSELMUS 

 Pyydä katselmus liikennealueiden työpäälliköltä tai kunnossapitomestarilta 

 

                    jatkuu -> 
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4. TYÖN AIKANA TYÖN SUORITTAJA JA LUVAN SAAJA VASTAAVAT TYÖMAASTA 
 Tiedottamisesta (työmaakyltti, kiinteistöt, hätäkeskukset) 
 Liikenteenohjauksesta; noudatettava hyväksyttyä liikennejärjestelysuunnitelmaa 
 Kaivannon suojauksesta, täytöstä ja tiivistyksestä 
 Maanalaisten laitteiden mittaustietojen toimittamisesta mittaustyönjohtajalle 
 Päällystystöistä sekä viheralueiden korjaamisesta 
 Työmaa-alueen kunnossapidosta 

 

5.  KAIVUTÖISSÄ ON NOUDATETTVA MÄÄRÄYKSIÄ JA OHJEITA 
 Kts. Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaohjeet ja -ehdot 

 

6. TYÖN PÄÄTYTTYÄ, TYÖMAASTA PIDETÄÄN LOPPUKATSELMUS  
 Luvan saaja pyytää loppukatselmuksen liikennealueiden työpäälliköltä 
 Alueen käyttömaksun veloitus päättyy, kun kaivanto on saatettu sellaiseen kuntoon kuin 

se oli ennen kaivuutyötä ja loppukatselmuspöytäkirja on allekirjoitettu. Takuuajan laske-
minen alkaa valvojan hyväksymispäivästä lähtien 

 
7. TAKUUAIKA ON KAKSI (2) VUOTTA 
 Luvan antaja suorittaa takuutarkastuksen ennen takuuajan päättymistä ja ilmoittaa luvan 

saajalle, mikäli kohteessa on korjattavia vaurioita. Korjaukset suoritetaan annettuun 
määräaikaan mennessä 
 
 

Tarkempia ohjeita kaupungin yleisillä alueilla tapahtuvaan työhön löytyy Raahen kau-
pungin Teknisen keskuksen laatimasta Katujen ja muiden yleisten alueiden työlupaoh-
jeet ja –ehdot (ohje päivitetty 1.12.2018) 
 
Lisätiedot sekä katutyöilmoituslomake löytyvät: 
www.raahe.fi/Palvelut/Elinympäristö/Kadut ja yleiset alueet/Käyttöluvat 
 
 
 


