OHJE HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN; VIHTI

Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtävät työt
- ohje hakemuksen täyttämiseen
Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä töitä ilman kunnan suostumusta.
Poikkeuksena ovat merkittävän vahingon estämiseksi tehtävät korjaukset, joista
tehdään ilmoitus jälkikäteen.
Sijoittamissopimus
Pysyvän johdon, kaapelin tai muun laitteen sijoittamisesta katu- tai muulle
yleiselle alueelle on sovittava kunnan kanssa hyvissä ajoin ennen aiottua
rakentamisajankohtaa.
Sijoittamissopimuksen tekemiseen on oma lomake. Lomake täytetään ja
palautetaan sähköisesti
- Vihdin kunnanvirasto kunnallistekniikan yhdyskuntatekniikan päällikkö Toni
Keski-Lusa
- osoite Asemantie 30, PL 13 03101 Nummela
- sähköposti toni.keski-lusa(ät)vihti.fi
- puhelin 044 4675 393

Lomakkeesta ilmenevät sijoittamissopimuksen hakemiseen tarvittavat asiakirjat.
Suunnitelma toimitetaan hakemuksen liitteenä sähköpostilla pdf-tiedostona.
Sijoittamissopimuksen tekeminen on maksutonta

Kadulla tehtävät työt
Kunnalla on käytössä lomake, jota käytetään seuraavien ilmoitusten, sopimusten
ja päätösten hakemiseen:
- Ilmoitus kadulla tai muulla yleisellä alueella tehtävästä työstä. Tarvitaan
seuraaviin töihin: kaivutyöt, kiinteistön rakentamis- ja korjaamistyöt, joiden
suorittamiseksi rajataan osa kadusta tai yleisestä alueesta työmaaksi,
kiinteistöjen vesijohto-, sähkö-, kaukolämpö- ja viemäriliitynnät, kadulle
pystytettävät rakennustelineet, kadulta tapahtuvat nostot, kuormalavojen
säilyttäminen kadulla, työmaakoppien säilyttäminen kadulla, kattolumien
pudottaminen kadulle. (Vihdissä ei tehdä ilmoitusta työstä, kun kiinteistöjen
vesijohdon, viemärin tai sadevesiviemärin talojohto liitetään
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-

vesihuoltolaitoksen liitoslausunnossa ilmoittamaan tarkastuskaivoon, ellei
ilmoitusvelvollisuutta ole vesihuoltolaitoksen liittymälausunnossa määrätty)
Tilapäisten liikennejärjestelyjen päätös. Tarvitaan aina kun liikennejärjestelyjä
on tarpeen muuttaa.

Lomakkeen alkuun merkitään, mitä päätöstä tai ilmoitusta ollaan hakemassa.
Lomakkeessa on kyseisen ilmoituksen tai päätöksen kohdalla lueteltu ne liitteet,
jotka hakiessa tarvitaan. Suunnitelma- ym. lomakkeen liitteet toimitetaan
sähköpostilla pdf-tiedostoina.
Täytetty ja allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse
Katu- ja liikennealueita koskien
- Vihdin kunnanvirasto kunnallistekniikka katumestari Jari Kokkonen
- osoite Asemantie 30, PL 13 03101 Nummela
- sähköposti jari.kokkonen(ät)vihti.fi
- puhelin 0500 818 015
Puisto-,lähivirkistys- ja liikunta-alueita koskien
- Vihdin kunnanvirasto kunnallistekniikan yhdyskuntatekniikan päällikkö Toni
Keski-Lusa
- osoite Asemantie 30, PL 13 03101 Nummela
- sähköposti toni.keski-lusa(ät)vihti.fi
- puhelin 044 4675 393
Ilmoituksen tekemisestä vastaa työstä vastaava eli se, jonka lukuun työtä
tehdään. Urakoitsijan eli työmaasta vastaavan tehdessä ilmoituksen, on työstä
vastaavan annettava valtakirja urakoitsijalle (kopio liitteeksi ilmoitukseen).
Kunta pyrkii käsittelemään ilmoituksen mahdollisimman nopeasti, mutta
viimeistään 21 vuorokauden kuluessa. Työ voidaan aloittaa heti, kun kunta on
antanut suostumuksen työn aloittamiseen. Jos kunta ei ole käsitellyt ilmoitusta 21
vuorokauden kuluessa, työ voidaan kuitenkin aloittaa määräajan kuluttua
umpeen.
Kunta perii kadulla töistä tehtävästä ilmoituksesta ja yleisen alueen käytöstä
kunnan taksassa määritellyn maksun.
Kunnan ohjetta ”Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet ja
määräykset” on noudatettava. Lisäksi kunnalla on mahdollisuus antaa muita
töiden tekemistä koskevia ohjeita ja määräyksiä. Ilmoituksen tekijä sitoutuu
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noudattamaan annettuja ehtoja ja työohjeita ja vastaamaan kaikesta vahingosta
ja haitasta, mikä työstä aiheutuu kunnalle tai kolmannelle osapuolelle.

Kadun tai muun yleisen alueen vuokraaminen
Kadun tai muun yleisen alueen vuokrasopimus tarvitaan seuraaviin töihin tai
tapahtumiin: pitkäaikaisten talonrakennustyömaiden rakennustelineet, nosturit ja
työmaakopit, suuret yleisötapahtumat, paraatit ja marssit, urheilutapahtumat,
mainosten asettaminen tai terassien pitäminen.
Kadun yleiseltä liikenteeltä sulkemisesta paraatit, marssin tai vastaavan
tapahtuman johdosta päättää nimismies kadunpitäjää kuultuaan.
Vuokrasopimus tulee tehdä hyvissä ajoin ennen aiottua työn
aloittamisajankohtaa.
Täytetty ja allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan
- Vihdin kunnanvirasto kunnallistekniikan yhdyskuntatekniikan päällikkö Toni
Keski-Lusa
- osoite Asemantie 30, PL 13 03101 Nummela
- sähköposti toni.keski-lusa(ät)vihti.fi
- puhelin 044 4675 393
Vuokra määräytyy kunnan voimassa olevan taksan mukaan kuitenkin
pitkäaikaisissa ja pysyvissä vuokrauksissa vuokran suuruus määritetään
tapauskohtaisesti kuukausi- tai vuosivuokrana.
Vuokramies sitoutuu noudattamaan annettuja ehtoja ja työohjeita ja vastaamaan
kaikesta vahingosta ja haitasta, mikä työstä aiheutuu kunnalle tai kolmannelle
osapuolelle.
Lisätietoja
Lisätietoja kadulla ja muilla yleisillä alueilla tehtävistä töistä antaa
Katu- ja liikennealueita koskien
- Vihdin kunnanvirasto kunnallistekniikan katumestari Jari Kokkonen
- osoite Asemantie 30, PL 13 03101 Nummela
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- sähköposti jari.kokkonen(ät)vihti.fi
- puhelin 0500 818 015
- faksi 09 4258 3170

Puisto-, lähivirkistysalueita ja liikunta-alueita koskien
- Vihdin kunnanvirasto kunnallistekniikan yhdyskuntatekniikan päällikkö Toni
Keski-Lusa
- osoite Asemantie 30, PL 13 03101 Nummela
- sähköposti toni.keski-lusa(ät)vihti.fi
- puhelin 044 4675 393

Kunnan internetsivuilta osoitteesta www.vihti.fi, löytyvät lisäksi seuraavat
lomakkeet ja ohjeet:
- Hakemus sijoittamissopimuksen tekemiseen
- Hakemus kadulla tehtävien töiden ilmoituksen tekemiseen ja tilapäisten
liikennejärjestelyjen päätöksen hakemiseen
- Hakemus kadun ja muun yleisen alueen vuokraamiseksi
- Ohje ilmoituksen tekemiseen
- Kunnan ohje ”Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä koskevat ohjeet
ja määräykset”
- Kunnan ohje ”Tiivistelmä kaduilla ja muilla yleisillä alueilla tehtäviä töitä
koskevista ohjeista ja määräyksistä”
- Kunnan voimassa oleva taksa ja maksuluokat

