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Kunnallistekniset liitostiedot

• Talonrakennushankkeissa lähtötieto

• Tiedot lisättävä rakennuslupavaiheessa lupahakemuksen

asemapiirustukseen

• Sisältää:

• ympäröivien katujen korot sekä poikkileikkaukset

• Vesihuollon (sadevesi, jätevesi ja vesijohto) liitoskorkeudet ja
liitoskohdat

• Poikkileikkaukset kaduista, jotka rajautuvat tonttiin (ei tarvitse liittää
rakennuslupaan)



Hyvä tietää

• Liitoskohtalausunto on oma erillinen lupahakemuksensa

• Voidaan hakea ennen rakennuslupaa tai rakennuslupaprosessin aikana

• Liitoskohtalausunto on maksuton

• Liitoskohtalausunto tarvitaan aina, kun liitytään kunnan vesihuoltoon. Tästä

poikkeuksena Nummismäen vesiosuuskunta ja Ruotsinkylän vesiosuuskunta. Näissä

tapauksissa tulee olla yhteydessä suoraan vesiosuuskuntiin.

• Huom. Talorakentajien ei tarvitse hakea sijoituslupaa tele, sähkö yms. johdoille,

putkille ja kaapeleille – niihin liittyvien lupien hankkiminen on operaattorien vastuulla.



Näin haet liitoskohtalausuntoa (4
vaihetta)



Vaihe 1, rekisteröityminen

• Lupapiste-palvelu vaatii rekisteröitymisen ennen käyttöä

• Palvelusta löytyy kattavat ohjeet palvelun käyttöön:

https://www.lupapiste.fi/ohjeet/luvanhakijoille



Vaihe 2, lupakohteen sijainnin
määrittäminen

• Voit valita sijainnin joko karttaikkunan kautta tai suoraan osoitteella kohdasta ”Hae”



Vaihe 2, sijainnin tarkastaminen

• Palvelu pyytää vielä varmistamaan, että valitsemasi sijainti on oikea



Vaihe 3, hankkeen määrittäminen

Valitse tämä rivi

Valitse tämä rivi



Vaihe 3, hankkeen määrittäminen

Valitse tämä rivi

Valitse tämä rivi



Vaihe 4, hakemuksen jättäminen

Klikkaa jätä hakemus



Hakemuksen tietojen täyttäminen

• Palvelu pyytää täyttämään hakemusta varten seuraavat tiedot:
• Hankkeen kuvaus: liitoskohtalausunto hakemus
• Hakija: hakija tai häntä vastaava taho, ei tarvitse olla kiinteistön

omistaja
• Luvan maksaja: pakollinen tieto, vaikka lupa ei maksa mitään
• Asemapiirustus: jos ei vielä laadittu, niin laita raksi kohtaan ”ei

tarpeen”
• Tarkista välilehdeltä ”Hakemuksen jättäminen”, ettei hakemuksesta

puutu pakollisia tietoja.
• Sen jälkeen klikkaa ”Jätä hakemus”



Ennen vesihuollon liitostöitä

tulee hakea katulupa!



Miksi katulupa?

• Huolehditaan siitä, että katu on kaivutöiden jälkeen viimeistelty alkuperäistä tilannetta

vastaavaan kuntoon.

• Lupa haettava 21 päivää ennen töiden aloittamista

• Ilman katulupaa suoritetusta työstä peritään ylimääräisen tarkastuskäynnin maksu 300

€ ja alueen käyttömaksu täysimääräisenä koko käyttöajalta.

• Tahallinen tai huolimattomuudesta johtuva laiminlyönti on rangaistusuhan alainen

teko, josta työstä vastaava voidaan tuomita sakkoon.



Mitä katulupa maksaa?

• Laskutettava aika lasketaan alkukatselmuksesta hyväksyttyyn loppukatselmukseen.

Jos alkukatselmusta ei pidetä, laskutusaika katsotaan alkavaksi katuluvan

myöntämispäivältä.

• Lisätietoja katulupaohjeesta sekä katulupataksasta:



Näin haet katulupaa suoraan
liitoskohtalausunnosta:

• Katulupaa voidaan hakea liitoskohtalausunnon jälkeen

• Klikkaa ”luo työlupa”, kts kuva

Klikkaa luo työlupa



Katulupa hakemuksen jättäminen

• Tarvittavat liitteet ja toimenpiteet:
• Tieturva I pätevyys (kaivajalla) ja

liikenteenohjaussuunnitelma
• Huomioi kaapelit ja johdot (johtonäyttö)
• Tilaa alkukatselmus ennen töiden aloittamista
• Töiden valmistuttua tilaa loppukatselmus
Yhteystiedot katselmuksien tilaamiseen löytyvät
kaivutyöohjeesta


