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Kunnan omistamille ja hallinnassa oleville yleisille alueille sijoitettavien johtojen ja 
laitteiden sijoituslupaehdot 
 
 
 

1. Luvan saaja vastaa johtojen, laitteiden ja rakenteiden asentamisesta sijoitusluvan ja 
– suunnitelman mukaisesti. 
 

2. Luvan saaja vastaa kaikista johtojen, laitteiden ja rakenteiden asentamisesta aiheu-
tuvista vahingoista ja jälkikorjausten kustannuksista. 

 
3. Luvan saajan on suoritettava johtojen, laitteiden ja rakenteiden rakentamis-, kun-

nossapito- ja muutostyöt siten, että niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa 
liikenteelle. Rakennusalue on saatettava mahdollisimman pian kaivutyötä edeltä-
neeseen kuntoon.  

 
4. Luvan saajan on valvottava, että työaikainen liikenteen järjestely hoidetaan annetun 

lainsäädännön ja ohjeistuksen mukaisesti. Työstä vastaavan tulee ilmoittaa mahdol-
lisista liikennerajoituksista ja niiden kestosta hälytyskeskukselle. 

 
5. Urakoitsijan on ilmoitettava viimeistään 2 päivää ennen työn aloittamista kunnan 

yleisistä alueista vastaavalle viranhaltijalle.  
 

6. Katuihin, kevyen liikenteen väyliin tms. liikkumisalueelle tehdyt kaivannot on täytet-
tävä rakennekerroksittain ja huolellisesti tiivistäen niin, ettei minkäänlaisia painumia 
pääse syntymään. Puretut päällysteet on korjattava samanlaisella massalla kuin en-
tinen rakenne. Kaivutyön yhteydessä liikkuneet reunatuet on palautettava paikoil-
leen ja rikkoutuneet korvattava vastaavilla uusilla tuilla. Sadevesi- ja kuivatusjärjes-
telmät tulee korjata ennalleen. Puita ei saa kaataa tai siirtää ilman kunnan yleisistä 
alueista vastaavan viranhaltijan lupaa. Puisto ja muut istutusalueet sekä ojat ja oja-
luiskaverhoukset on korjattava siten, että niiden rakennekerrokset ja kasvusto vas-
taavat työsuoritusta edeltänyttä kuntoa. 

 
7. Luvan saajan on viipymättä suoritettava rakennus- ja takuuaikana ilmenneet töistä 

aiheutuneiden vaurioiden korjaukset kunnan yleisistä alueista vastaavan viranhalti-
jan hyväksymällä tavalla. Takuuaika on kaksi vuotta. Korjausvelvollisuus koskee 
myös johtojen, laitteiden ja rakenteiden kunnossapitämisestä aiheutuneita vaurioita. 
Mahdolliset routavauriot on korjattava takuuajan jälkeenkin. Johtotyön valmistuttua 
on hakijan pyydettävä työn suoritusalueelle katselmus, jossa todetaan rakentami-
seen liittyneiden lupaehtojen noudattaminen ja tarkistetaan, onko työalue siinä kun-
nossa, että se voidaan ottaa kunnan hoidettavaksi. Katselmuksesta laaditaan pöy-
täkirja. Johdon rakennuttaja vapautuu työalueen kunnossapitovastuusta vasta sitten 
kun luvanantajan allekirjoittamalla pöytäkirjalla vastuun on todettu siirtyneen kunnal-
le.  
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Mikäli luvan saaja annetusta huomautuksesta huolimatta laiminlyö työalueen ennal-
leen saattamisen kohtuullisessa ajassa tai muutoin rikkoo näitä lupaehtoja, voi lu-
vanantaja ryhtyä toimenpiteisiin, joilla johtojen asennustyö keskeytetään tai saate-
taan näiden lupaehtojen mukaiseen kuntoon. Luvan saaja on tällöin velvollinen kor-
vaamaan luvanantajalle kaikki toimenpiteistä aiheutuneet kulut. 

 
8. Tähän lupaan perustuvia oikeuksia tai velvollisuuksia ei luvanhakija ole oikeutettu 

siirtämään kolmannelle osapuolelle ilman luvan myöntävän tahon hyväksymistä. 
 

9. Johtolinjojen sijoittamisesta tulee työn valmistuttua laatia tarkepiirustukset ja toimit-
taa ne kunnan yleisistä alueista vastaavalle viranhaltijalle. 

 
10. Johtojen rakentamisessa on noudatettava seuraavia ohjeita: 

 

 Kunnallisteknisten töiden yleinen työselitys KT 02; Suomen Kuntaliitto 2002 

 Kaapelikaivantotyöt, yleinen työselitys 99; Suomen Kuntaliitto 1999 

 Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella; Suomen Kuntatekniikkayhdistys 19/99 
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