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Yleinen alue
Asemakaavanmukaiset yleiset alueet ovat:
esim. kadut (-tie, -katu, -kuja, -polku, -raitti, -käytävä, -loppuiset), puistot (mm. VP,P,VL), torit, aukiot, käytävät,
pysäköinti-alueet (LP,LR), joitain erityisalueita (EV,LV,LVP,E-wk)
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Sijoituslupa
= RAKENTEIDEN sijoitussopimus tai sijoitussuostumus
= Maanomistajan/-haltijan lupa
= Kunnan tarkistama ja hyväksymä erityissuunnitelma
Sijoituslupa tarvitaan rakennettaessa/sijoitettaessa yleiselle alueelle
pysyväisluontoisia rakenteita ja laitteita.
• rakenteita ovat mm. putket, kaapelit, kaivot, kaapit, muut pitkät
kunnallistekniset kiinteistöliitokset kaivoineen sekä anturat,
routalevyt, salaojat, sulku-/siirtymälaatat, kallioankkurit jne.
• myönnetään rakenteen omistajalle tai haltijalle. Luvan saaja vastaa
lupaehtojen noudattamisesta. Myös valtakirjalla voi hakea lupaa
omistajan/haltijan puolesta.
• rakenteille voidaan määrittää ehtoja ja vaatimuksia. Rakenteen
omistaja vastaa aina sopimusehtojen noudattamisesta.
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Sijoituslupa
Sijoitettavia ja rakennettavia:
• Kaapelit; tietoliikenne (puhelin, tele), sähkö
(suurjännite 20 kV, pienj. 0,4 kV), kaapelit
suojaputkessa katu yms. ”rakennettavilla”
alueilla
• Johdot; vesi, viemäri, hule (sadevesi),
kaukolämpö/-kylmä, imujäte, kaasu
• Kaivoja em. liittyen
• Jakokaappeja em. liittyen
• Routalevyjä, salaojia, salaojakaivoja, anturan
osia, räystäitä, sisäänkäyntilippoja, tukimuureja
tms. kiinteistörakenteita
• Pontteja, ankkureita, sulkulaattoja,
• Pylväitä, tauluja, aluekeräysastioita yms.
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Sijoituslupa
Sijoitussuunnitelma ja Johtotiedot
Sijoitussuunnitelmaa tehtäessä tarkistetaan kaikki alueella jo olevat
rakenteet. Sekä tiedossa olevat tulevat rakenteet että suunnitelmat on
huomioitava myös (myös kaavamuutokset).
Maanalaisten (sekä osin maanpäällisten) rakenteiden osalta kukin PKSkaupunki ylläpitää keskitettyä johtotietopalvelua.
• Johtoselvitykset tehdään käymällä paikanpäällä johtotietopalvelussa
tai tilaamalla sähköinen selvitys esim. Espoo; eLupa-palvelun kautta
• Kartta-aineistoja, kuten kantakarttaa ylläpitää kaupunkimittausosasto
ja niiden aineistotilaukset -> lisätiedot ao. kunnan nettisivuilta
Hyödynnetään myös maaperätietoja, katukuilukuvauksia, ilmakuvia,
kaavatietoja, maanomistus yms. aineistoja maastokäyntien lisäksi.
Kadun/puiston erityissuunnitelma toimii myös sijoituslupana.
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Sijoituslupa
• Lupa voidaan tarvita, vaikka kohteelle olisi rakennusvalvonnan myöntämä
rakennus- tai toimenpidelupa (esim. anturan osa, routalevy, salaoja, aita,
tukimuuri, katos tai muu tontin rajan ylittävä rakenneosa)
• Vapautus sijoitusluvan hakemisesta:
- Rakennusjärjestyksen sallimat ylitykset (esim. Espoo rak.järj. 6 §)
- Ei tarvita katu- ja torialueilla alle 20 metrin johdoille/putkille tonttiliittymissä,
jollei tule kaivoja (yleiselle alueelle) -> kaivulupa riittää
Jos sijoitettavalla yleisen alueen kohdalla onkin jokin taitorakenne
(silta/betonirakenne, katurakenteen kevennys yms.), tulee sijoituslupa aina hakea
Lisätietoja ja tarkennuksia kaupunkien internetsivuilta. (Esim. HKI puistot 10 m)
Saatuasi sijoitusluvan on kaivamiselle haettava työlupa eli kaivulupa erikseen.
Käytöstä poistettavat rakenteet on lähtökohtaisesti poistettava.
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Sijoituslupa yhteystiedot
Helsinki
• Sijoitussopimus
• Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu
• Asiakaspalvelu: Työpajankatu 8, 00580 Helsinki, p. +358 9 310 22 111
• Sähköisen asiointipalvelun Lupapiste.fi kautta, www.lupapiste.fi/

• Ohjeet: https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/luvat/kaduilla-ja-puistoissa-tehtavat-tyot/
• Myös hulevesien johtamiseen sijoitussopimus
• Helsingin Satama ja Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala myöntävät
sijoitusluvat hallinnoimilleen alueille
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Sijoituslupa yhteystiedot
Espoo
• Kaupunkitekniikan keskus (KAKE) / Infrapalvelut (IPA) / Alueiden
käytön hallinta (AKH), kaivulupa@espoo.fi
• http://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Luvat_ja_ohjeet/Rakentamisen_luvat/Kaivutyot_yleisilla_alueilla/Sijoituslupa(10132)
• http://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Asiakaspalvelu/Luvat_ja_ohjeet/Rakentamisen_luvat/Kaivutyot_yleisilla_alueilla/Sijoituslupa(1
0132)

• Lupien haku vain Espoon sähköisen asiointipalvelun kautta, luo oma
käyttäjätunnus (ei vaadita vahvaa tunnistautumista, pankkitunnuksia tms.)

• sijaintiselvitykset sekä kartat sähköisesti Espoon sähköisen asiointipalvelun kautta
• Hulevesien johtamiselle asiointipalvelussa oma suostumusosio
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Sijoituslupa yhteystiedot
Vantaa
• Kadut- ja puistot/Luvat ja valvonta/lupapalvelut
• Asiakaspalvelu: Vantaa-info@vantaa.fi, +358 9 8392 2242
• luvat@vantaa.fi

• Sijoituslupa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi kautta, www.lupapiste.fi
• Ohjeet: http://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet/yleisten_alueiden_luvat/sijoitusluvat
• Kanta- ja johtokarttoja voi tilata Vantaan mittausosastolta: johtoselvitys@vantaa.fi

• Tikkurilan Vantaa-info, Dixi, Ratatie 11, 2. krs, 01300 Vantaa
• Myös hulevesien avouomille ja pelastustiet ja nostopaikat, jos sijaitsevat yleisellä alueella
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Sijoituslupa yhteystiedot
Kauniainen
• Kuntatekniikka, Oppilaskodintie 3, 02700 Kauniainen
• Sijoituslupa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi kautta www.lupapiste.fi/
• Sijoitussuunnitelma ajantasaiselle kanta- tai johtokartalle (kantakartat
Kauniaisten maankäytön tulosalue ja johtokartat sähköisesti Espoon
sähköisen asiointipalvelun kautta
• Ohjeet: https://www.kauniainen.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet_liikenne_joukkoliikenne/sijoitus_kaivuu-_ja_tilapaiset_liikennejarjestelyluvat/sijoituslupa
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Sijoituslupa yhteystiedot
Yhteistä PKS-alueella
• Maanteillä ELY-keskus (Pirkanmaan ELY-keskus)
• Kaapelit, johdot ja putket tiealueella:
• http://www.ely-keskus.fi/web/ely/lomakkeet-liikenne#Johdot ja kaapelit
• 25.8.2016 Uudistunut maantielaki astui voimaan 15.8.2016. Lakimuutoksen myötä nykyisen sijoituslupamenettelyn
rinnalle lisättiin tiettyihin tapauksiin soveltuva ilmoitusmenettely. Maantielaki 42 a §.

• Vesialueilla Etelä-Suomen Aluehallintovirasto, vesitaloushanke = vesijohdon, viemärin ja
kaapelin rakentaminen yleisen vesikulkuväylän ali,
• ohjeet: http://www.avi.fi/web/avi/vesiluvat hakemus: https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi

• Rata-alueilla Väylävirasto
• Työohjeena uusin Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO)
• http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lo_2015-06_turo_1.6.2016_web.pdf
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Sijoituslupa johtotiedot ja kartoitus
HELSINKI
Luvassa mainitut rakenteet on kartoitettava.
Vesi- ja viemäritonttijohtojen kartoittamistyö yleisellä alueella ja mahdollisuuksien
mukaan vesimittarille asti tehdään HSY:n tilauksesta.
Johtotiedot ja kartoitustiedot muista maanalaisista rakenteista johtotietopalvelusta
Työpajankatu 8, 00580 Helsinki, p. +358 9 310 31940, johtotietopalvelu@hel.fi tai
Helsingin sähköinen asiointipalvelu https://www.hel.fi/helsinki/fi/kartat-jaliikenne/kartat-ja-paikkatieto/Kaupunkimittauksen+sahkoinen+asiointi/
Maanalaisten rakenteiden ja tilojen kartoitustiedot toimitetaan
sähköpostiosoitteeseen: maanalaiset.kaupunkimittaus@hel.fi
Johtojenkartoitukset toimitetaan CAD-kuvatiedostona (mielellään DGNformaatissa) sähköpostiosoitteeseen: karttatiedot@hel.fi
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Sijoituslupa johtotiedot ja kartoitus
ESPOO
Johtotietopalvelu, Tekniikantie 15, 2. krs
Sähköisen asiointipalvelun avulla voit hakea ja saada johtoselvityksen suoraan sähköisesti.
Sijoitetut rakenteet on kartoitettava.
Vesi- ja viemäritonttijohtojen kartoittamistyö yleisellä alueella ja mahdollisuuksien mukaan
vesimittarille asti tehdään HSY:n tilauksesta.
Kartoitus muista töistä tilataan kaupunkimittausyksiköstä tai kartoituksen voi suorittaa muu
maanmittausalan ammattilainen.
https://www.espoo.fi/fiFI/Asuminen_ja_ymparisto/Asiakaspalvelu/Luvat_ja_ohjeet/Johtotietopalvelu/Johtokartoitus

Kartoitustilaus tulee tehdä yhtä työpäivää ennen mittausajankohtaa. Tilauslomake toimitetaan
johto.kartoitus@espoo.fi
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Sijoituslupa johtotiedot ja kartoitus
KAUNIAINEN
Johtotietopalvelu, Tekniikantie 15, 2. krs, ESPOO
Sähköisen asiointipalvelun avulla voit hakea ja saada johtoselvityksen suoraan
sähköisesti.
Sijoitetut rakenteet on kartoitettava.
Vesi- ja viemäritonttijohtojen kartoittamistyö yleisellä alueella ja mahdollisuuksien
mukaan vesimittarille asti tehdään HSY:n tilauksesta.
Kartoitus tilataan maankäyttöyksiköltä tai kartoituksen voi suorittaa muu
maanmittausalan ammattilainen tai tilataan Espoosta: johto.kartoitus@espoo.fi
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Sijoituslupa johtotiedot ja kartoitus
VANTAA
Johtojen sijaintitietopalvelu, mittausosasto, lisätietoja:
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/rakentaminen/maanmi
ttauspalvelut/johtojen_sijaintitiedot
Sijoitetut rakenteet on kartoitettava.
Vesi- ja viemäritonttijohtojen kartoittamistyö yleisellä alueella ja
mahdollisuuksien mukaan vesimittarille asti tehdään HSY:n tilauksesta.
Kartoitustiedot muista töistä on toimitettava Vantaan kaupungin
mittausosastolle johtokartoitusohjeen (15.3.2017) mukaisesti:
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Sijoituslupa lainsäädäntöä
Keskeisiä lakeja ja määräyksiä asetuksineen:
• Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, muutos 9.11.2018/873
• Laki sähköisen viestinnän palveluista 7.11.2014/917, muutos 15.3.2019/350
• Sähkömarkkinalaki 9.8.2013/588, muutos 22.2.2019/236
• Tieliikennelaki 729/2018, 1.6.2020 alkaen
• Kaupungin rakennusjärjestys (esim. Espoo 1.1.2012)
• PKS määräykset ja ohjeet
HUOM! Mainintoja myös muissa laeissa, asetuksissa ja määräyksissä
sekä rakentamisohjeissa.
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Sijoituslupa
SIJOITUSLUPA SEKÄ HYVÄKSYTTY SUUNNITELMA ON KAIVULUVAN EDELLYTYS

ESIMERKKIKUVA SIJOITUSSUUNNITELMASTA ESPOOSSA
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