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HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KATUALUEIDEN JA MUIDEN YLEISTEN ALUEIDEN 
AITAAMISESTA RAKENNUSTYÖTÄ VARTEN PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA TAKSA 

  
 
N:o  Kv  Taksan nimi 
  
 
 2/2009   7.9.2009  Hämeenlinnan kaupungin katualueiden ja muiden 

yleisten alueiden aiktaamisesta rakennustyötä varten 
perittävistä maksuista taksa 

 
 

Kunnalla on kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 
669/1978 muutoksen 547/200514 b §:n mukaan oikeus periä maksu katu- ja yleisellä alueella 
tehtäviä töitä koskevien ilmoitusten tarkastamisesta 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. 

 
Aitaamismaksut määräytyvät seuraavasti: 

 
Maksuluokka I 
Maksuluokkaan I kuuluvat katumaksukarttaan punaisella merkityn alueen sisällä olevat 
ydinkeskustan kadut, jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät, puistot ja muut yleiset alueet. 

 
   ALUEEN KÄYTTÖMAKSU 

Maksuluokka I veroton 
€ 

€ + alv Minimitaksa + alv 

tarkastus- ja valvontamaksu 100,00 0,40 €/m2/vrk + alv 22 % 200 € + alv 22 % 

tarkastus- ja valvonta-
maksu, kun kyseessä on 
vain lastaus ja purkualue 

50,00 alle 60 m2  20 €/vrk + alv 22 % 
60-100 m2 40 €/vrk + alv 22 % 
yli 120 m2 60 €/vrk + alv 22 % 

 

   
 

Maksuluokka II 
Maksuluokkaan II kuuluvat katumaksukarttaan vihreällä tai sinisellä merkityt pää- ja 
kokoojakadut (kunnossapitoluokka 1, sininen ja kunnossapitoluokka 2, vihreä) ja niihin liittyvät 
jalkakäytävät, kevyen liikenteen väylät ja muut yleiset alueet. 
 

   ALUEEN KÄYTTÖMAKSU 

Maksuluokka II veroton 
€ 

€ + alv Minimitaksa + alv 

tarkastus- ja valvontamaksu 60,00 0,20 €/m2/vrk + alv 22 % 100 € + alv 22 % 

tarkastus- ja valvonta-
maksu, kun kyseessä on 
vain lastaus ja purkualue 

30,00 alle 60 m2  15 €/vrk + alv 22 % 
60-100 m2 25 €/vrk + alv 22 % 
yli 120 m2 40 €/vrk + alv 22 % 
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Maksuluokka III 
Maksuluokkaan III kuuluvat ne kadut, jalkakäytävät ja kevyen liikenteen väylät sekä puistot ja 
muut yleiset alueet, jotka eivät kuulu maksuluokkaan I tai II 

 
   ALUEEN KÄYTTÖMAKSU 

Maksuluokka III veroton 
€ 

€ + alv Minimitaksa + alv 

tarkastus- ja valvontamaksu 30,00 0,10 €/m2/vrk + alv 22 % 50 € + alv 22 % 

tarkastus- ja valvonta-
maksu, kun kyseessä on 
vain lastaus ja purkualue 

15,00 alle 60 m2  10 €/vrk + alv 22 % 
60-100 m2 15 €/vrk + alv 22 % 
yli 120 m2 20 €/vrk + alv 22 % 

 

 
 

Mikäli hakemus on tullut myöhästyneenä, peritään edellä olevat maksut kaksinkertaisena. 
 
Edellä mainittuihin maksuihin sisältyy (enintään) 
maksuluokassa I yksi (1) valvontakäyntiä, 
maksuluokassa II yksi (1) valvontakäyntiä, 
maksuluokassa III yksi (1) valvontakäyntiä. 
 
Maksuluokka määräytyy työhön kuuluvan kalliimman maksuluokan mukaan. 
 
Lisäksi kaupunki tekee, jos luvan saaja ei ole katselmuksessa annetusta kehotuksesta 
huolimatta tehnyt yleisen alueen kunnostustyötä sovitussa ajassa, kunnostustyön ilman eri 
tilausta ja laskuttaa työstä aiheutuneet kulut yleiskuluineen luvan saajalta. Sama koskee 
takuuajan töitä.  
 
Työaika 
Jokaiselle työlle määritellään katuluvassa työaika, aloitus- ja lopetusajankohta. Työt sisältävät 
kaikki aputyöt ja varusteiden asennukset. 
 
Ylimääräinen valvontakäynti  

 

 veroton 
€/käynti 

Valvontakäynti 75,00 

 
Jos ylimääräinen valvontakäynti joudutaan tekemään normaalin työajan ulkopuolella, peritään 
edellä mainittu maksu 1,5-kertaisena. 
 
Mikäli ylimääräinen valvontakäynti johtuu kolmannen osapuolen aiheettomasta ilmoituksesta, 
ylimääräistä valvontamaksua ei kuitenkaan peritä. 
 
Liikennejärjestelysuunnitelman tarkastaminen 
 
Luvanhakijan toimittaman liikennejärjestelysuunnitelman tarkistaminen sisältyy luvan hintaan. 
Jos suunnitelmassa on huomattavia puutteita, hakijan on toimitettava korjattu suunnitelma 
hakemuksen liitteeksi. 
 
 
Taksa tulee voimaan 1.10.2009 alkaen. 
 
 
  
LIITE Katumaksukartta 
 






