LIITE
ESPOON KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖISTÄ
PERITTÄVÄT MAKSUT
KAIVULUVAN KÄSITTELY- JA TYÖN VALVONTAMAKSU
Kunnalla on kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 669/1978
muutoksen 547/2005 §14 b mukaan oikeus periä maksu katu- ja yleisellä alueella tehtäviä töitä
koskevien ilmoitusten tarkastamisesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Samoin
kunta saa periä maksun kadun ja yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä
käytöstä.
Maksua ei peritä niistä rakennus-, perusparannus- ja kaivutöistä, jotka suoritetaan samanaikaisesti
katu- tai puistorakennustyön yhteydessä. Käsittely- ja valvontamaksuista ei peritä arvonlisäveroa (ALV
0%). Maksut perustuvat kaivulupien käsittelystä ja työn valvonnasta aiheutuneisiin keskimääräisiin
kuluihin.
LUVAN KÄSITTELYMAKSU [€/lupa]
Luvan käsittelymaksu

180,00

TYÖN VALVONTAMAKSU [€/ky/alkava viikko]
Kaikki kadut ja yleiset alueet sekä erilliset kevyen liikenteen väylät ja puistot.
Kaivuyksikkö

70,00

Luvatta kaivamisesta peritään em. maksut kaksinkertaisina sekä laiminlyönnistä johtuva ylimääräisen
tarkastuskäynnin maksu 300 €.
Edellä mainittuihin maksuihin sisältyy enintään kolme (3) tarkastuskäyntiä. Maksu sisältää päätöksen
tilapäisistä liikennejärjestelyistä tyyppikuvien tai erillisen suunnitelman mukaisesti. Luvan saaja on
velvollinen noudattamaan hyväksyttyä liikennejärjestelyä. Mikäli luvan saaja laiminlyö
liikennejärjestelyjen suorittamisen tai niissä on olennaisia puutteita, voidaan työn valvontamaksu periä
kaksinkertaisena, kuitenkin vähintään 300 €/kerta. Kaupungilla on oikeus korjata olennaiset puutteet
liikennejärjestelyissä ja yleisen alueen käyttäjille vaaraa aiheuttavat työmaajärjestelyt luvan saajan
kustannuksella luvan saajaa kuulematta.
Kaivuyksikön määrittely (ky)
Kaivuyksikkö on enintään 200 m pitkällä katu- ja/tai puisto-osuudella tehtävä(t) kaivutyö(t).
Määritelmän soveltaminen käytäntöön;
1. Perustapaus
Määritelmää sovelletaan sellaisenaan, kun työ
- muodostuu yhtenäisestä kanavasta
- muodostuu yhdestä tai useammasta kanavan osasta
- muodostuu yhdestä tai useammasta kanavan osasta sekä näihin liittyvistä kaappi-, pylväs-, jatkosyms. kaivanno(i)sta.

2. Kaappi-, pylväs-, jatkos- yms. kaivannot ilman varsinaista kanavakaivantoa
Yksittäisen kaivannon koko on korkeintaan:
- vesi- ja viemärijohdon korjaus-, pylväsperustus- tai vastaava kaivanto: 5 m * 5 m = 25 m2
- kaappikaivanto: 10 m2, kaapelikaivannon pituus enintään 5 m
- kaapelin jatkos- ja asennuskaivanto: kaivannon pituus enintään 10 m
Yhteen kaivuyksikköön sisältyy kymmenen samaan työhön liittyvää edellä mainittua yksittäistä
kaivantoa.
Myöhästymismaksu
Työn valmistumisen myöhästyessä kaivuluvassa määritetystä tai ohjeellisesta suoritusajasta voidaan
periä valvontamaksu 2-kertaisena seuraavilta alkavilta myöhästymisviikoilta. Jos päällystys- ja
viimeistelytyöt ovat edelleen kesken neljän (4) myöhästymisviikon jälkeen, teknisellä keskuksella on
oikeus suorittaa työt loppuun luvansaajan kustannuksella ilman eri tilausta. Kustannuksiin lisätään 20
% yleiskustannuksina.
TILAPÄINEN LIIKENNEJÄRJESTELY [€/alkava viikko], joka ei liity kaivutöihin tai katualueen
vuokraukseen.
Luokka
A
B

50,00
100,00

lisäviikko
+ 10,00
+ 30,00

Luvattomasti aloitetusta työstä peritään lupamaksun lisäksi vakavan laiminlyöntitapauksen aiheuttama
tarkastusmaksu (peruste: yhteydenottovelvollisuuden laiminlyönti). Pienin veloitettava maksu on
yhden viikon lupamaksu.
Luokitus
A Suoritettavat liikennejärjestelyt ovat vähäiset eivätkä olennaisesti rajoita yleisen alueen käyttöä.
Esimerkiksi siirtolavan tai muun vastaavan laitteen sijoittaminen katualueelle. Tähän ryhmään kuuluvat
kaikki nostotyöt, jolleivät ne vaadi B-luokkaan kuuluvaa liikennejärjestelyä. Järjestelyt, jotka
edellyttävät pysäköinnin muuttamista liikennemerkkejä asettamalla / lisäkilpiä peittämällä.
B Suoritettavat liikennejärjestelyt vaikuttavat olennaisesti yleisen alueen käyttöön. Katujen katkaisua
tai katupoikkileikkauksen olennaista pienentämistä vaativa tai joukkoliikenteen reittejä ja
pysäkkijärjestelyjä muuttava liikennejärjestely, myös kevyenliikenteenreittien käytettävyyttä
olennaisesti heikentävä työ (jalankulun siirto vastakkaiselle puolelle tai ajoradalle). Maksu peritään
jokaiselta suljettavalta kadulta erikseen.
YLIMÄÄRÄINEN TARKASTUSKÄYNTI [€/käynti] (kaivulupa ja/tai tilapäinen liikennejärjestely)

ennalta sovittu tarkastuskäynti

60,00

käynti laiminlyöntitapauksessa

300,00

käynti vakavassa laiminlyöntitapauksessa

500,00

Maksu peritään myös silloin, jos katutarkastaja joutuu ottamaan yhteyttä luvan saajaan kolmannen
osapuolen ilmoituksen perusteella. Mikäli ylimääräinen valvontakäynti johtuu kolmannen osapuolen
aiheettomasta ilmoituksesta, ylimääräistä valvontamaksua ei kuitenkaan peritä.
PÄIVYSTYSLISÄ [€/käynti] (kaivulupa ja/tai tilapäinen liikennejärjestely)
Jos ylimääräinen tarkastuskäynti joudutaan tekemään päivystyksenä (klo 16-07 tai viikonloppu),
peritään edellä mainittujen käyntihintojen lisäksi:
päivystyslisä

150,00

