
Yleisillä alueilla tehtävistä töistä veloitettavat taksat Liite 1 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto 
PP.KK.2018, § XX 

 
 
Helsingin kaupungin kadut ja yleiset alueet on jaettu taksassa maksuluokat-kartan 
mukaisesti viiteen maksuluokkaan (ML). 
 
ML 1 Vilkasliikenteelliseksi määritetyt liikenneväylät sekä pyöräilyn 

priorisoidut runkoreitit 
 

ML 2 Muut yleisten alueiden rekisterissä ylläpitoluokkien I ja II 

kadut ja Helsingin niemi, hoitoluokan A viherosat, pyöräilyn 

pääreitit 

ML 3 Muut kuin ML 1 ja 2 rakennetut alueet (yleisten alueiden 

rekisterissä ylläpitoluokan III kadut sekä hoitoluokan B ja C 

viherosat)  

ML 4a Rakentamattomat alueet, etelä 
 

ML 4b Rakentamattomat alueet, pohjoinen 
 
 
Kaivutyö 
 
Ilmoituksen käsittely- ja työn valvontamaksu 210 € 
 
Alueenkäyttömaksu 
 
 

Työn koko 

(m2) 

ML 1 

(€/päivä] 

ML 2 

(€/päivä) 

ML 3 

(€/päivä 

ML 4a ja 4b 

(€/päivä) 

alle 60 75,00 50,00 25,00 12,50 
60 – 120 97,50 65,00 32,50 16,25 
yli 120 120,00 80,00 40,00 20,00 

 
 
 
Muu yleisellä alueella tehtävä työ 
 
Ilmoituksen käsittely- ja työn valvontamaksu 
 

- Vähäistä haittaa aiheuttava työ   70,00 € 
(esim. vaihtolavat, nostotyöt, muutot ja kuvaukset) 

- Vähäistä suurempaa haittaa aiheuttava työ  210,00 € 
(esim. julkisivuremontit, työmaatukikohdat ja varastointialueet) 
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Alueenkäyttömaksu 
 
Työn 
koko/yksikkö 
 

ML 1  
(€/päivä) 

ML2  
(€/päivä) 

ML 3  
(€/päivä) 

ML 4a ja 4b 
(€/päivä) 

Alkava 15 m2 9,00 6,00 3,00 0,43 / 0,30 
 
 
 Työmaasta perittävää alueenkäyttömaksua alennetaan 50 % siltä osin, kun alueen 
yleinen käyttö on mahdollistettu alitse kuljettavien telineiden avulla. Tällaisia kohteita 
voivat olla esimerkiksi julkisivuremonttikohteet. 
 
 
Viranomaiselle aiheutuneet ylimääräiset kulut käsittely- ja valvontatyöstä 
 
Ylimääräisestä käsittely- ja valvontatyöstä peritään maksua 70,00 euro/tunti. 
 
Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain 16 §:n 1 
momentin mukaan, jos joku ryhtyy toimiin tämän lain tai sen nojalla annettujen määräysten 
vastaisesti taikka lyö laimin laissa säädetyn tai sen nojalla annettuun määräykseen 
perustuvan velvollisuuden, kunnan valvontaviranomainen voi velvoittaa hänet täyttämään 
velvollisuutensa. 
 
Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat ilmoitusvelvollisuuden, laissa säädetyn tai lain 
nojalla annettuun määräykseen perustuvan velvollisuuden laiminlyönnistä, peritään 
aiheutuneesta ylimääräisestä valvontatyöstä aiheutuneet kulut velvollisuuden 
laiminlyöneeltä.  
 

a) Valvontaviranomaisen antamasta kirjallisesta kehotuksesta ja määräyksestä 
voidaan määrätä vähintään 140 ja enintään 910 euron käsittelymaksu riippuen 
valvonta-asian käsittelyyn kuluneesta valvontaviranomaisen työmäärästä. 
 

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätös, jolla on asetettu velvoite 
tai/ja tuomittu jo asetetun velvoitteen uhka täytäntöön pantavaksi sekä päätös. 
 

b) Valvontamaksu on enintään 5000 euroa päätökseltä riippuen valvonta-asian 
käsittelyyn kuluneesta valvontaviranomaisen työmäärästä. 
 

Jos ilmoittamattoman työn johdosta on suoritettu tarkastus- tai valvontatoimenpiteitä, ja 
asia saatetaan tämän jälkeen ilmoitusasiana alueiden käyttö ja valvonta -yksikön 
käsiteltäväksi, tämän taksan mukaan määräytyvää maksua voidaan korottaa niin, että se 
kattaa suoritetuista toimista aiheutuneet kulut. 
 

c) Lisämaksu on vähintään 140 ja enintään 910 euroa riippuen valvonta-asian 
käsittelyyn kuluneesta valvontaviranomaisen työmäärästä. 

 


