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TAKSA PARKANON KAUPUNGIN KATU- JA MUILLA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVISTÄ TÖIS-
TÄ PERITTÄVISTÄ MAKSUISTA 
 

Kunnalla on kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun 
lain 669/1978 muutoksen 547/200514 b §:n mukaan oikeus periä maksu katu- ja yleisellä 
alueella tehtäviä töitä koskevien ilmoitusten tarkastamisesta ja töiden valvonnasta aiheu-
tuneista kustannuksista. Samoin kunta saa periä maksun kadun ja yleisen alueen tilapäi-
sestä rajaamisesta työmaana pois yleisestä käytöstä. Maksun perusteena on aika ja alu-
een laajuus. 
 
Maksut määräytyvät seuraavasti: 
 

 veroton [€] 

tarkastus- ja valvontamaksu 100,00 

 
Alueen käyttömaksun piiriin kuuluvat kunnan asemakaava alueiden sisällä olevat kadut, 
jalkakäytävät, kevyenliikenteen väylät, puistot ja muut yleiset alueet. 
 
Asemakaavakartta löytyy osoitteesta 
https://kuntanetcloud01.cgisaas.fi/karttapalvelu.parkano/  
 

Alueen käyttömaksu veroton [€/vrk] 

alle 60 m2 5,00 

60 – 120 m2 10,00 

yli 120 m2 15,00 

 
Edellä mainittuihin maksuihin sisältyy (enintään) kaksi (2) valvontakäyntiä. 
 
 
Työaika 
 
Jokaiselle työlle määritellään katuluvassa työaika, aloitus- ja lopetusajankohta. Työajan 
määrittelemisessä käytetään lähtökohtana seuraavia laskenta-aikoja, sitovat työajat ovat 
katuluvassa. 
 
 

Kadun pituussuuntainen kaapelikaivanto 50 m / työpäivä 

Kadun poikkisuuntainen kaapelikaivanto 20 m / työpäivä 

Kaappi-, jatkos, pylväs, ym. jatko ilman ka-
navakaivantoa 

aukko / työpäivä 

Vesijohto ja viemärikaivanto 5 m / työpäivä 

Lyhyt kaukolämpötyökohde, kaivannon pi-
tuus alle 20 m 

1 m / työpäivä 

Pitkä kaukolämpötyökohde, kaivannon pi-
tuus yli 20 m 

5 m / työpäivä 

Kaivutyöt ilman varsinaista kanavakaivantoa aukko / työpäivä 

 
Työt sisältävät kaikki aputyöt ja varusteiden asennukset. Yllämainittuja työaikoja käyte-
tään 15.4. - 30.11. välisenä aikana, muuna aikana määrittelyssä käytetään 30 %:a pie-
nempiä työtavoitteita. 

https://kuntanetcloud01.cgisaas.fi/karttapalvelu.parkano/
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Ylimääräinen valvontakäynti 
 

 veroton [€/käynti] 

Valvontakäynti 50,00 

 
Jos ylimääräinen valvontakäynti joudutaan tekemään normaalin työajan ulkopuolella, pe-
ritään edellä mainittu maksu 1,5-kertaisena. Mikäli ylimääräinen valvontakäynti johtuu 
kolmannen osapuolen aiheettomasta ilmoituksesta, ylimääräistä valvontamaksua ei kui-
tenkaan peritä. 
 
 
Liikennejärjestelysuunnitelman tarkastaminen 
 
Luvanhakijan toimittaman liikennejärjestelysuunnitelman tarkistaminen sisältyy luvan hin-
taan. Jos suunnitelmassa on huomattavia puutteita, hakijan on toimitettava korjattu 
suunnitelma hakemuksen liitteeksi. 
 
 
Maksut alueen luvattomasta käyttöönotosta 
 
Alueen luvattomasta käytöstä (esim. luvattomasti aloitettu työ) peritään rangaistusmaksu 
seuraavasti: 

 Maksun suuruus on 4 x käyttöönotettua aluetta vastaava normaali alueen käyt-
tömaksu, minkä lisäksi alueesta aletaan periä normaalia käyttömaksua välittö-
mästi käytön tultua ilmi. Rangaistus peritään siltä ajalta, minkä alueen voidaan 
todentaa olleen käytössä luvatta. 

 Luvattoman käytön aiheuttamista ylimääräisistä valvonta käynneistä peritään 
kaupungin hinnoittelun mukaiset maksut. 
 

Hätätyötä ei pidetä alueen luvattomana käyttöönottona, jos ilmoitus työstä tehdään työn 
aloitusta seuraavana arkipäivänä. 

 
 
 

 Parkanon kaupunginvaltuuston päätös 9.12.2019 § 10, maksun perimisestä. 
 Parkanon tekninen lautakunta päätös 15.1.2020 § 4, maksutaksan hyväksyminen. 


