
HOLLOLAN KUNNAN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT (kaivu-
lupa) 

Hyväksytty: Elinvoimavaliokunta 11.02.2020  voimassa: 01.04.2020 

Kunnalla on kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain perus-
teella oikeus periä maksu katu- ja yleisellä alueella tehtäviä töitä koskevien ilmoitusten tarkastami-
sesta ja töiden valvonnasta aiheutuneista kustannuksista. Samoin kunta saa periä maksun kadun 
ja yleisen alueen tilapäisestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä. Maksun perusteena 
on aika, alueen laajuus ja alueen keskeisyys. 
 
Maksuluokka määräytyy työhön kuuluvan kalleimman maksuluokan mukaan. Maksua ei peritä, jos 
työ tehdään kadun rakentamisesta vastaavan päätoteuttajan tai urakoitsijan urakkaan kuuluvien töi-
den yhteydessä. 
 
Tarkastus- ja valvontamaksu 120,00 €/lupa (alv 0 %) 148,80 €/lupa (alv 24 %) 
 

- Valvontakäynnit ja luvan hakijan toimittaman liikennejärjestelysuunnitelman tarkistaminen si-
sältyvät hintaan. Jos suunnitelmassa on puutteita, hakijan on toimitettava korjattu suunni-
telma ennen töiden aloittamista. Mikäli liikennejärjestelysuunnitelma puuttuu, katualuetta tai 
kevyen liikenteen reitistöä koskevaa lupahakemusta ei oteta käsittelyyn. 

 
Alueen käyttömaksut 
 
Maksuluokka 1 
 

- Maksuluokkaan 1 kuuluvat liitekarttaan punaisella merkityn alueen sisällä olevat Salpakan-
kaan kuntakeskuksen kadut, jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät sekä puistot ja muut ylei-
set alueet. 

 

Alueen laajuus Maksu €/vrk (alv 0 %) Maksu €/vrk (alv 24 %) 

< 60 m ² 18,00 22,32 

   60 – 120 m ² 30,00 37,20 

> 120 – 240 m ² 48,00 59,52 

> 240 m ² 48,00 + 0,10 €/m ² 59,52 + 0,124 €/m ² 

 
Maksuluokka 2 
 

- Maksuluokkaan 2 kuuluvat muut kadut, jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät sekä puistot 
ja muut yleiset alueet. 

 

Alueen laajuus Maksu €/vrk (alv 0 %) Maksu €/vrk (alv 24 %) 

< 60 m ² 12,00 14,88 

   60 – 120 m ² 18,00 22,32 

> 120 – 240 m ² 24,00 29,76 

> 240 m ² 24,00 + 0,05 €/m ² 29,76 + 0,062 €/m ² 

 
Työaika 

- Maksun perusteena oleva työaika alkaa työn ilmoitettuna ajankohtana ja päättyy, kun kunnan 
valvoja on hyväksynyt työn. Kaivuluvan saajalla on velvollisuus ilmoittaa kunnan valvo-
jalle työn aloittamisesta ja päättymisestä kirjallisesti s-postilla. Mikäli em. aloittamis- 
ja/tai päättymisilmoitusta ei tehdä, tapahtuu veloitus valvojan tekemän arvion perusteella. 

 
Turvallisuuspuutteet liikennejärjestelyissä johtavat seuraaviin sanktioihin: 

- ensimmäisestä puutteesta annetaan kirjallinen huomautus (s-postilla tms.) 
- toinen huomautus 200 € (alv 0 %) 248,00 € (alv 24 %) 
- seuraavat huomautukset 500 € / kpl 620,00 € (alv 24 %) 

 
Liite: Kartta maksuluokan 1 alueesta



 



 


