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ILMOITUSVELVOLLISUUS
Ilmoitus katu- tai muun yleisen alueen (puisto tai muu viheralue yms.) käytöstä on jätettävä vähintään (7) seitsemän
vuorokautta ennen suunniteltua työn aloitusta. Ilmoituksen käsittely- ja valvontamaksu on 100 € (sisältää tilapäisten
liikenteenjärjestelyjen tarkastuksen + kolme käyntiä).
Työstä, josta ei ole jätetty ilmoitusta määrätyllä tavalla, peritään laiminlyönnistä johtuva ylimääräisen tarkastuskäynnin
maksu 300 € sekä alueen käyttömaksu koko käyttöajalta takautuvasti.
Kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtävän työn ilmoitusvelvollisuuden tahallinen tai huolimattomuudesta johtuva
laiminlyönti on rangaistusuhan alainen teko, josta työstä vastaava voidaan tuomita sakkoon kadun ja eräiden yleisten
alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain säännösten rikkomisesta (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden
kunnossa- ja puhtaanapidosta 17§).

KÄYTTÖEHTOJEN LAIMINLYÖNNISTÄ JOHTUVAT MAKSUT
Päätös katu- taikka muun yleisen alueen käyttöoikeudesta sisältää ehtoja, joita on velvollisuus noudattaa. Mikäli
ehtoja laiminlyödään, peritään laiminlyönnistä johtuva ylimääräisen tarkastuskäynnin maksu 300 €/kerta.

MAKSUT

ILMOITUKSEN KÄSITTELY- JA VALVONTAMAKSU
Ilmoituksen käsittelyja valvontamaksu
(sisältää tilapäisten
liikenteenjärjestelyjen
tarkastuksen + kolme
käyntiä)
100 €

ylimääräiset tarkastuskäynnit € / tarkastuskäynti

ennalta tilattu

laiminlyönnistä johtuva

50 €

300 €

ALUEEN KÄYTÖSTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

ALUEENKÄYTTÖMAKSU
mm. katu- tai muun yleisen alueen aitaaminen rakennustyömaan lisätilaksi taikka vaihtolavan,
henkilönostimen tms. sijoittaminen katu- tai muille yleisille alueille taikka alueen rajaaminen
lumenpudotusta varten. (lisäksi laskutetaan käsittely- ja valvontamaksu)
€ / m² / vuosi
60 €

ALUEENKÄYTTÖMAKSU / LYHYTAIKAINEN
lyhytaikaiseen ja kertaluontoiseen käyttöön tarvittava vähäinen katu- tai muu yleinen alue.
Korkeintaan 3vrk ja max. 15 m² (sisältää käsittely- ja valvontamaksun)
1vrk

2vrk

3vrk

50 €

70 €

90 €

MAINOSLUPA
Lupaa voi anoa tilapäiseen tapahtuman opastamiseen (esim. urheilu- tai kulttuuritapahtuma, myymälän
avajaiset tai muu vastaava yleisötapahtuma/juhlatilaisuus). Yhtä lupahakemusta kohden myönnettävien
mainosten lukumäärä on enintään 30 ja ne on tarkoitettu opastamaan yhtä tapahtumaa suppealla alueella
(esim. kaupunginosassa). Pisin aika samalle mainokselle on kaksi viikkoa.

kertamaksu (sisältää käsittely- ja valvontamaksun)
100 €

Tilapäisen mainoslaitteen/opasteen (esim. myymälä, kioski, muu palvelupiste) sijoittamiseksi katu- tai muulle yleiselle
alueelle, tulee olla kaupungin hyväksyntä. Kaupunkitekniikka voi myöntää luvan lyhyeksi määräajaksi. Lupa voidaan
myöntää paikkoihin, joissa se on mahdollista vaarantamatta liikenneturvallisuutta sekä haittamaatta kunnossapitoa.
Kyltit tulee sijoittaa tieliikennelain- ja asetusten mukaisesti siten, ettei niistä ole haittaa liikenneturvallisuudelle eivätkö
ne muodosta näkemäestettä. Muut ehdot määritellään erikseen päätöksenteon yhteydessä.
Kaupunkitekniikka valvoo mainoslaitteiden asianmukaisuutta ja poistaa luvattomat mainokset katualueelta niiden
asettajan kustannuksella.
Rakennuksiin ja tonteille kiinnitettäville mainoksille/opasteille luvan myöntää Rakennusvalvonta.
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