
ILMOITUS/HAKEMUS/PÄÄTÖS 

KADUILLA, PUISTOISSA JA YLEISILLÄ  
ALUEILLA TEHTÄVÄT TYÖT 

Pvm 

 Kaivulupa  Aitauslupa 
 Alueen käyttölupa  Tapahtuma 

Vastaanotettu / lupanumero 

 Ilmoitus kadulla tehtävistä töistä 
 Tilapäisten liikennejärjestelyjen päätös 
 Kadun tai muun yleisen alueen vuokrasopimus 
 Muu, esim. siirtolava 

KOUVOLAN KAUPUNKI 
Yhdyskuntatekniikka 
PL 32, 45701 KUUSANKOSKI 
Puh. 020 615 8262 
asuminenjaymparisto(at)kouvola.fi www.kouvola.fi/luvat 

Hakija (työstä vastaava) Nimi y-tunnus

Osoite sähköposti 

Vastuuhenkilö puh. 

Työmaasta/tilaisuudesta 
vastaava (urakoitsija) 

Yritys y-tunnus

Nimi / yhteyshenkilön nimi puh. 

Osoite sähköposti 

 Liitteenä selvitys työmaasta vastaavan ammattipätevyydestä 
Laskutustiedot Nimi puh. 

Laskutusosoite 

y-tunnus/hetu

Kohteen tiedot Käyttötarkoitus 

Kaupunginosa Kortteli 

Osoite 

Sijoituslupanumero tai kartta alueesta 

Työ-/vuokra-aika Alkaa Päättyy 

Aluevaraus 
Pinta-ala (m²)  Alle 60 m² 60-120 m²  Yli 120 m² 

Ilmoitus kadulla 
tehtävästä työstä 
- Liitteet, ellei jo aiemmin
haetussa
sijoittamissopimuksessa

 opaskartta 
 suunnitelmakartta (kantakartta) tied: maankäyttö@kouvola.fi, puh 020 615 4040 
 tilapäinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (kantakartta) 
 tieto kaivuupaikkaan liityvistä johtotiedoista (johtokartta) 

Tilapäisten liikenne- 
järjestelyjen päätös 
- Liitteet

 liikennesuunnitelmakartta kantakartalla  tyyppiratkaisu 

Kadun tai muun yleisen 
alueen vuokrasopimus 
- Liitteet

 suunnitelmakartta (kantakartta) 
 tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma  tyyppiratkaisu 

Hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitus 

Paikka Päiväys 
Luvan antaja täyttää Lopputarkastus pvm Kokoonkutsuja 

 hakija  valvoja 

 Laskutus tämän luvan perusteella (tela 31.10.2017 § 181) 
Luvan antajan puolesta katualueella Luvan antajan puolesta puistoissa ja 

yleisillä alueilla 

Tekninen lautakunta 31.10.2017 § 180 
Laki eräiden yleisten alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta § 14a ja § 14b 

Päiväys
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