
YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKÖN  MYÖNTÄ-
MIEN LUPIEN HAKEMUSLOMAKE

Alueen käyttölupa (tapahtumat ja mainokset)
Kaivuulupa
Sijoituslupa
Ilmoitus liikennettä rajoittavasta työstä

yritys, yhtiö tai yhteisö nimi puhelinnumero LY -tunnus

Tilaaja
(tai rakennuttaja) sähköpostiosoite

yritys, yhtiö tai yhteisö nimi puhelinnumero LY -tunnus

Vastuuhenkilö
sähköpostiosoite

Laskutusosoite
Alueen käyttöluvat

Paikka / sijainti osoite, alue tai karttaliite

Kaivuu- ja sijoitusluvat sekä liikennettä rajoittava työ

Paikka / sijainti osoite, alue tai karttaliite

Vaadittavat liitteet
Liikenteenohjaussuunnitelma (ennen työn aloittamista suunnitelma tulee hyväksyttää valvojalla)

Suunnitelmakartta
alkaa (päivämäärä ja kellonaika) päättyy (päivämäärä ja kellonaika)

Aika

Toimintakuvaus

paikka ja aika allekirjoittaja

Allekirjoitus

nimenselvennös

Lomake tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen: yhdyskuntatekniikka@kemi.fi viimeistään viikkoa 
ennen työn aloittamista.

Luvasta peritään tapauskohtainen maksu (TEKLA 134 § / 2019).

Valvojat
Kuittaus (pvm. ja nimi)

Alueiden käyttö ja liikenne: tiemestari (p. 040 842 3817)
Kaivuu ja sijoittaminen: työmaainsinööri (p. 040 069 5740)

mailto:tekpa@kemi.fi
mailto:tekpa@kemi.fi
mailto:tekpa@kemi.fi


YHDYSKUNTATEKNIIKAN PÄÄLLIKÖN MYÖNTÄMINEN LUPIEN HINNOITTELU 
14.1.2020 ALKAEN 
 

Lupa Hinnoittelu 

A. Yli kuusi kuukautta kestävät yksityistä etua palvelevat 
käyttöoikeus- ja toimenpideluvat, joilla on luvan saajalle 
huomattavaa taloudellista merkitystä. 

 
600 € 

B. 3 kk - 6 kk kestävät yksityistä etua palvelevat käyttöoikeus- ja 
toimenpideluvat, joilla on luvan saajalle huomattavaa taloudellista 
merkitystä. 

 
400 € 

C. 1 vk - 3 kk kestävät yksityistä etua palvelevat käyttöoikeus- ja 
toimenpideluvat, joilla on luvan saajalle huomattavaa taloudellista 
merkitystä. 

 
200 € 

D. 1 vk - 3 kk kestävät yksityistä etua palvelevat käyttöoikeus- ja 
toimenpideluvat, joilla on luvan saajalle taloudellista merkitystä. 
 

 
100 € 

E. Alle viikon kestävät yksityistä etua palvelevat käyttöoikeus- ja 
toimenpideluvat, joilla on luvan saajalle taloudellista merkitystä. 
 

 
50 € 

F. Tilapäiset (alle 3 päivää) käyttöoikeus- ja toimenpideluvat, joilla 
on luvan saajalle vain vähäinen taloudellinen merkitys. 

 
25 € 
 

G. Tilapäiset (alle 2 päivää) käyttöoikeus- ja toimenpideluvat, joi-
den taloudellinen tuotto menee hyväntekeväisyyteen tai 
yleishyödylliseen tarkoitukseen. Mikäli tuotto menee organisaation 
oman toiminnan rahoittamiseen sovelletaan taksoja A - F. 
Tilaisuudet, joilla on merkittävää kaupungin imagoa parantava tai 
kaupunkikuvaa kohentava vaikutus sekä kaikille avoimet / 
maksuttomat / lyhytkestoiset tapahtumat.

 
Ei maksua 

H. Tilapäinen tapahtumiin liittyvä mainostaminen (sallittu aino-
astaan Kemin kaupungin alueella järjestettävään tapahtumaan.
                 Perusmaksu (sis. 10 paikkaa, max 5 viikkoa) 
                 Lisämaksu lisäpaikoista                      
                 Luvaton mainostaminen (mainoksen poisto)

 
 
25 € / viikko  
2,5 € / viikko 
50 € / kpl 

I. Kaivutyön valvonta  
                  Pienet kohteet 

250 € / työmaa 
30 € / työmaa

J. Sähkön käyttö (kaupungin hallinnoimat sähköpisteet) 
Lyhytkestoinen käyttö (alle vuorokausi) 
 
Suuri sähkönkulutus (suuri tehon tarve tai pitkäaikainen käyttö): 
sähkömittarin asennus 40 € ja 15 c / kWh 
 
Muuhun sähköverkkoon liittymisen hoitaa Kemin Energia ja Vesi Oy 
oman taksansa mukaisesti (p. 016 259 303).  

 
20 € / tapahtuma 
 
40 € + 
sähkönkulutus 

K. Muut maksut 
Alueiden luvaton käyttö 
Lupaehtojen noudattamatta jättäminen

 
250 € / huomautus 
250 € / huomautus
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