Ilmoitus yleisellä alueella suoritettavasta työstä
Kaivuilmoitus
Aluevuokraus
Tilapäiset liikennejärjestelyt
Hakupäivämäärä

Johtoselvitystunnus

Sijoituslupa-/sijoitussuostumustunnus

Päätöksenhakija (asoy, koy, yritys tai henkilö)

Yhteyshenkilö (päätöksen hakijan edustaja)

Nimi

Nimi

Osoite

Sähköposti
Puhelin

Rakennuttaja (hankkeen pääurakoitsija)

Yhteyshenkilö

Nimi

Nimi

Osoite

Sähköposti
Puhelin

Työnsuorittaja (kaivu-urakoitsija, nosturiyhtiö tms.)

Yhteyshenkilö

Nimi

Nimi

Osoite

Sähköposti
Puhelin
Kaivutyöstä vastaavan henkilön pätevyys ja pätevyyden voimassa olo
Tieturva 1

Työn yleistiedot

Laskutustiedot

Työn aloitus- ja päättymispäivä

Nimi, osoite ja y-tunnus/hlötunnus

Tieturva 2

PKS katutyökurssi, voimassa

Työnumero tai laskuviite

Työn laajuus (m²)

Työkohteen sijainti (osoite, tarvittaessa kortteli, tontti tai muu tarkennus)
Lisätiedot

Työn tarkoitus
Vesi

Ulkovalaistus

Kadunrakennus

Äkillinen vikakorjaus

Kiinteistöremontti

Viemäri

Kaappityö

Kadun kunnossapito

Vihertyöt

Ulkomainos

Sadevesi

Kaukolämpö

Kiinteistöliittymä

Runkolinja

Kuvaukset

Sähkö

Kaukokylmä

Sulku tai kaivo

Nostotyö

Lumenpudotus

Tietoliikenne

Kaasujohdot

Uudisrakennus

Muutto

Yleisötilaisuus

Liikennevalo
YKT

Kiskotyö

Saneeraus

Pysäkkityö

Vaihtolava

Muu, mikä

Täsmennys

Liikennejärjestelysuunnitelma ja liitteet

Liitteet

Liikennejärjestelysuunnitelma
Haittojen hallintasuunnitelma
Valtakirja
Työsuunnitelma
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi, ilmoitan tutustuneeni Helsingin kaupungin nettisivuilla asiaa koskevaan ohjeistukseen ja
ehtoihin (https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/tontit/luvat/katutyoluvat/) sekä sitoudun noudattamaan niitä.
Lisäksi vakuutan, että työmaalla oleskeltaessa tai työskenneltäessä on paikalla aina ainakin yksi henkilö jolla on voimassa
Pääkaupunkiseudun katutyöt -koulutuksella saatu pätevyys (PKS-katutyökortti). Mikäli kyseessä on kaivutyö vastaan myös siitä,
että kaivutyöstä vastaavalla on voimassa oleva Tieturva 1, Tieturva 2 tai PKS-katutyökortti.

Allekirjoitus
Päivämäärä

Päätöksenhakijan tai asiamiehen allekirjoitus ja nimenselvennys

Valtakirja yleisen alueen käytön
ilmoitusmenettelyä varten
Valtuutuksen antaja (asoy, koy, yritys tai henkilö)

Yhteyshenkilö (valtuutuksen antajan edustaja)

Nimi

Nimi

Osoite

Yhteyshenkilön asema, jos valtuuttajana yritys
Sähköposti

Puhelin

Puhelin

Valtuutettu (urakoitsija)

Valtuutetun edustaja

Nimi

Nimi

Osoite

Sähköposti

Puhelin

Puhelin

Valtuutus
Valtuutetulla on oikeus hakea seuraavia yleisen alueen käytön edellyttämiä päätöksiä ja sopimuksia Helsingin kaupungilta
valtuutuksen antajan puolesta
Aluevuokraus
Kaivutyö
Tilapäinen liikennejärjestely
Valtuutus on voimassa työkohteeseen, jonka sijainti on
Valtuutus on voimassa ajalla

-

Lain kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 14 a § mukaan yleisellä alueella suoritettavasta työstä on
työstä vastaavan jätettävä kunnalle ilmoitus. Kiinteistöremontin (vast.) kyseessä ollessa asunto-osakeyhtiön /
kiinteistöosakeyhtiön katsotaan olevan työstä vastaava.
Mikäli työteknisistä syistä on tarkoituksenmukaista, voi työn suorittava urakoitsija hakea tarvittavat päätökset ja vuokraukset
työn tilaajan puolesta. Tällöin työn tilaajan on annettava hakijalle valtakirja.
Valtakirjalla ei voi siirtää lainsäädännössä rakennushankkeen osapuolille määrättyjä velvollisuuksia. Työn tilaaja ja -suorittaja
vastaavat rakennustyömaan turvallisuudesta yhteisvastuullisesti siten kuin mm. Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä
Työturvallisuuslaki määräävät.
Laiminlyöntitapauksissa kaupungilla on oikeus korjata yleisen alueen käytölle välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet vuokralaista
(päätöksensaaja / vuokralainen) tai työnsuorittajaa kuulematta. Toimenpiteistä aiheutuneet kulut ohjataan taholle, joka tässä
valtakirjassa on ilmoitettu päätös- ja vuokrakuluista vastaavaksi.
Mikäli työ ei ole valmis kahden (2) viikon kuluessa kaivutyöpäätöksen voimassaolon päättymisestä, kaupungilla on oikeus teettää
työ loppuun päätöksenhakijaa kuulematta. Päätöksen hakija vastaa työstä aiheutuneista kustannuksista. Mikäli työnsuorittaja ei
kykene vastaamaan velvoitteistaan, maksut peritään kuitenkin aina valtakirjan antaneelta taholta (päätöksenhakija).
Vuokran, päätösmaksut ja muut niistä mahdollisesti aiheutuvat kulut maksaa
Valtuutuksen antaja (työntilaaja)
Valtuutuksen saaja (urakoitsija)
Lopullinen vastuu työstä aiheutuvista kuluista säilyy kuitenkin aina päätöksen hakijalla.

Allekirjoitus
Päivämäärä

Valtakirjan allekirjoitus ja nimenselvennys

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala
Palvelut ja luvat
Asukas- ja yrityspalvelut
Alueiden käyttö ja valvonta
luvat(a)hel.fi

