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Millaisia lupia voin hakea?

• Harrastustoiminnan järjestäminen, esim. suunnistuskisat

• Pysyvien rakenteiden sijoittaminen katu, puisto ja yleisille alueille

• Kattolumien pudotustyöt

• Kioskin sijoittaminen

• Mainoslaitteiden tai opasteviittojen sijoittaminen

• Yleisen alueen työmaakäyttö

• Nostotyöt

• Talon julkisivutyöt

• Talon rakennustyöt (aitaaminen, työmaakopit)

• Terassin sijoittaminen

• Vaihtolavan sijoittaminen

• Muu katualueen käyttö



Lupatyypin valinta

• Sijoittamisluvat (pysyvät rakenteet)

• Rakenteen pysyvä sijoittaminen kadulle, puistoon tai muulle yleiselle alueelle

• Maanalaiset rakenteet (putket, johdot, kaapelit)

• Maanpäälliset rakenteet (ilmajohdot ja muuntamot)

• Muu sijoituslupa: rakennusten rakenteet katualueella (rakennus kiinni katualueen/puiston rajassa
àrakenteet ulottuvat kunnan puolelle)

• Ei mainosluvat!

• Katuluvat

• Työskentely katualueella



Yleisten alueiden käyttöluvat

• Mainoslaitteiden sijoittaminen ja opasteviittojen sijoittaminen

• Tapahtumien järjestäminen

• Terassin sijoittaminen

• Kioskin sijoittaminen

• Harrastustoiminta

• Muu käyttölupa



Miksi lupa mainoksille?

• Kadun varsille sijoittuvat mainoskyltit voivat muodostaa vaarallisen näkemäesteen

esimerkiksi liittymäalueella. Tämän vuoksi on tärkeää, että kylteistä on selkeä kartta,

josta lupaa käsittelevä viranomainen voi arvioida kyltin vaikutuksen liikenteelle.



• Laskutusperiaate:

• Hinta: 150 €/m2/vuosi

• Pienin laskutettava ala 4m2 ja lyhin veloitettava aika puoli vuotta (vaikka todellinen

tarve olisi lyhempi)

• Lupamaksu määräytyy käytettävän pinta-alan mukaan.

• Kyltin koko (leveys x korkeus) vaikuttavat lupamaksun suuruuteen.

Mainosten laskutus Mainoskyltti
4m2

Mainoskyltti 10 m2

4m2 kyltin hinta on 150x4=600 €
(mainosaika 1 vuosi)

10 m2 kyltin hinta 150x10=1500 €
(mainosaika 1 vuosi)

Kyltin peittämä
ala (musta

väri)

Kyltin peittämä
ala (musta

väri)



Näin haet lupaa (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
• Lupatyypistä riippuen, valitse oikea vaihtoehto



Vaihe 4, hakemuksen jättäminen

Jos haluatte jättää hakemuksen
suoraan ilman neuvontapyyntöä,
valitkaa alla oleva kohta



Hakemuksen tietojen täyttäminen

• Palvelu pyytää täyttämään hakemusta varten seuraavat tiedot:

• Hankkeen kuvaus:
• Hakija: hakija tai häntä vastaava taho, ei tarvitse olla kiinteistön

omistaja
• Luvan maksaja
• Asemapiirustus
• Tarkista välilehdeltä ”Hakemuksen jättäminen”, ettei hakemuksesta

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


