YLEISTEN ALUEIDEN KÄYTÖN MAKSUT,
LIIKENNEALUEEN VUOKRAUS
Maksut 1.1.2013 alkaen
YTLK 11.12.2012
ILMOITUSVELVOLLISUUS JA MAKSUPERUSTE
Suoritettaessa liikennealueella ilmoituksenvaraista työtä (puhtaanapitolaki 14 a §), kaupunki perii alueen käytöstä maanvuokraa,
jonka suuruus on sidottu työhön käytettävän alueen laajuuteen ja sijaintiin, sekä työnkestoon. Vuokraus on arvonlisäveroton.
Maksu määräytyy korkeimman vuokrausluokan mukaan, jonka työn järjestelyt vaativat. Maksu sisältää vuokran, ilmoituksen
käsittelyn sekä valvonnan (tarkastuskäynnit).
Ilmoitus työstä on jätettävä vähintään seitsemän (7) päivää ennen suunniteltua työnaloitusta.
Vuokrausluokka

Vuokrauksen kesto (viikkoa)
1

2

3

4

5
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A

60 €

120 €

180 €

240 €

300 €

360 €

420 €

B

170€

340 €

510 €

680 €

850 €

1 020 €

1 190 €

C

450 €

900 €

1 350 €

1 800€

2 250 €

2 700 €

3 150 €

VUOKRAUSLUOKAN MÄÄRÄYTYMINEN
A-LUOKKA

•

Suoritettavat liikennejärjestelyt ovat vähäiset, eikä yleisen alueen käyttöä olennaisesti rajoiteta, tai aluetta ei osoiteta
varatuksi liikennemerkeillä ympärivuorokautisesti.
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Esimerkkejä A-vuokrausluokkaan kuuluvista töistä:
‒ vaihtolavan sijoittaminen pysäköintiruutuun tai ajoradalle (kaista käytettävissä)
‒ ajoneuvon käyttö poikkeavalla tavalla, esimerkiksi työhön käytettävän ajoneuvon ajaminen jalankulkualueella
‒ pysäköintiruudun varaaminen sulkupylväillä ja lippusiimalla
‒ nostotyöt, mikäli työ ei vaadi kevyenliikenteen tai ajoneuvoliikenteen siirtämistä
‒ Katualue varattu -siirtokehotusmerkin asettaminen siten, että siinä on voimassaoloa rajoittava lisäkilpi
‒ muutto
‒ vähäisen työmaatien liittymän merkitseminen.
B-LUOKKA

•
•

suoritettavat liikennejärjestelyt vaikuttavat liikennealueen käyttöön sulkemalla aluetta pois yleisestä käytöstä

työn vuoksi varataan tilaa etukäteen esimerkiksi asettamalla Katualue varattu -siirtokehotusmerkki, eikä kieltoa ole
varustettu voimassaolorajoituksella.
Esimerkkejä B-vuokrausluokkaan kuuluvista töistä:
‒ vaihtolavan, nosturin tms. sijoittaminen siten, että sitä varten varataan tila asettamalla Katualue varattu siirtokehotusmerkki, jossa ei ole voimassaoloaikaa rajoitettu.
‒ nostotyö, jossa jalankulku ohjataan työkohteen ohi viereisten pysäköintiruutujen kautta.
C-LUOKKA

•
•
•
•

Suoritettavat liikennejärjestelyt vaikuttavat olennaisesti yleisten alueiden käyttöön. Työn suorittaminen edellyttää:
kadun tai kaistan sulkemista
kevyen liikenteen yhteyden katkaisua tai siirtämistä esim. tien vastakkaiselle puolelle tai ajokaistan kautta

joukkoliikennepysäkkien siirtämistä.
Esimerkkejä C-vuokrausluokkaan kuuluvista töistä:
‒ nostotyö, joka edellyttää jalkakäytävän tai kaistan sulkemista; jalankulku ohjataan vastakkaiselle puolelle tietä, tai
ajokaistan kautta aidoilla erotettua väylää pitkin.
VUOKRAEHTOJEN LAIMINLYÖNNISTÄ AIHEUTUVAT MAKSUT
Päätös tilapäisestä liikennejärjestelystä on osa vuokrasopimusehtoja, joita vuokralainen on velvollinen noudattamaan. Mikäli
vuokralainen laiminlyö liikennejärjestelyjen suorittamisen tai niissä on olennaisia puutteita, peritään sopimussakkona
vuokrausluokan mukainen viikkohinta kaksinkertaisena, kuitenkin vähintään 350 € / kerta.
Kaupungilla on oikeus korjata olennaiset puutteet liikennejärjestelyissä ja yleisen alueen käyttäjille vaaraa aiheuttavat
työmaajärjestelyt vuokralaisen kustannuksella vuokramiestä kuulematta.
Palveluosasto
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