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JOHTOTILAUKSET KOUVOLAN ALUEELLA: 
 

● JOHTOTIEDOT p. 0800 12600 

Elisa Gasum Kymenlaakson Sähkö Järvi-Suomen Energia LPOnet Oy 
Dna Puolustusvoimat Valoa Kuidun Päässä  Auris Kaasunjakelu Oy 
 
Johtotietopankki–sivustolla Sijaintitiedustelu-lomake: 
Täytä tarvittavat tiedot ja lisää tarvittaessa liite, esim. kartta työalueesta. 
Tilaa väh. 3 arkipäivää ennen aiottua näyttöä. Näytön suorittaja ottaa yhteyttä. 
Näyttö ja kartat voimassa 2 viikkoa. 
 

● KAAPELITIEDOT p. 0800 133 544 (Kaivulupa) 

KSS kaapelit (sähkö, katuvalo), kaukolämpö, kaasu  
Cinia Cloud Oy (ent. Corenet) MPY Teknomeria 
 
Kaivulupa-sivustolla tilausaika 5 arkipäivää. Ohjeistusvideo https://www.kaivulupa.fi/ 
Rekisteröinti helpottaa tilaamista.  
 

● PUHELIN-TIETOLIIKENNEKAAPELIT (Verkkoselvitys) 

Kaapelitieto dwg-muodossa: a` 95€ + 5€ laskutuslisä +alv. 
Telian kaapelit, vaatii rekisteröinnin. Tilaa väh. 4 arkipäivää ennen aiottua näyttöä. 
FNE Finland tarkista aina keskustassa ja rautatien läheisyydessä!   
Kymijoen kyläkuitu  
 
Kaivulupa ja Verkkoselvitys välittävät näyttötiedustelut toinen toisilleen. Eli ei tarvitse tehdä 
molemmille erikseen näyttöpyyntöä vaan riittää jommallekummalle. He ohjaavat näytöt oikeille 
toimijoille. Rekisteröidy Verkkoselvitykseen (tunnistautuminen), samalla tunnuksella pääset myös 
Kaivulupa -palveluun. 
 

● Kouvolan vesi Oy_Putket 

p. 040 489 9163  mikko.tiainen(a)kouvolanvesi.fi 

● Kymen vesi Oy_Putket 

tatu.hiltunen(a)kymenvesi.fi 
Ilmoita pyynnössä, millä aikataululla kartta tai näyttö tarvitaan. Toimittaa pyydettäessä 
verkostokartan myös DGN/DWG muodossa, EUREF GK27/N2000 

● Väyläviraston kaapelit 

Itä-Suomi NRC Group Oy, 040 864 0302 
Tarkista aina rautatien läheisyydessä! Näyttöpyyntö väh. 7 arkipäivää ennen haluttua näyttöä. 

● Gasumin kaasuputket 

GASGRID hallinnoi verkkoa p. 040 596 8320 / jani.toivanen(a)viafingas.fi, jos tarvitset vain Gasgridin 
näytön. Näyttöpyyntö ohjautuu myös Johtotietopankki –sivuston kautta. 

http://www.johtotietopankki.fi/
http://www.kaivulupa.fi/
http://www.verkkoselvitys.fi/
mailto:mikko.tiainen@kouvolanvesi.fi
mailto:tatu.hiltunen@kymenvesi.fi
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● VR:n alueet (Väylävirasto hallinnoi): ratatyöskentely, ratatyölupa, maankäyttöasiat 

lisätietoja: 
rataisännöitsijä Arto Asikainen 040 845 8574 Rataisännöitsijä 
isännöitsijä Kimmo Tiainen 050 352 6147 Isännöitsijä 
 
Yleistä näyttöihin liittyen: 
 
Ensimmäinen näyttö MAKSUTON. Hätänäytöt ja tilausajan alittavat näytöt maksullisia. 
Huomioi vesi- ja viemäriosuuskunnat ja kuituverkko-osuuskunnat sekä yksityiset kiinteistöt; 
kiinteistörajojen sisäpuoliset kaapelit ja viemärit.  
 
Jos mahdollista tee kartta (pdf) työalueesta ja lähetä se näyttötilauksen yhteydessä vastaanottajalle. 
He välittävät kartan näytön suorittajalle. Huomaa tilausajat näytöille. Joissakin tapauksissa näyttö voi 
venyä 2 viikon päähän. 
 

TYÖLUPA ELY-TIEALUEELLA TYÖSKENTELYYN  
Milloin tarvitsen luvan? 

Työhön, joka kohdistuu maantiehen tai tapahtuu tiealueella tai edellyttää liikenteen ohjausta ja 
varoittamista liikennemerkein, on oltava ELY-keskuksen lupa. 

Mitä liitteitä tarvitsen hakemukseen? 

Hakemuksen mukana toimitetaan seuraavat liitteet: 

• kohteeseen laadittu liikenteenohjaussuunnitelma tai kohteeseen soveltuva mallikuva 

• lähestymiskartta (1:10 000 - 40 000) 

• suunnitelmakartta (noin 1:500 - 1 000) 

• suunnitelmapiirustukset niiltä osin kuin ne koskevat maanteitä 

 

Kuinka haen lupaa? 

Luvanhakijan tulee täyttää lupahakemus. Suosittelemme sähköisen asioinnin käyttöä, koska se 
nopeuttaa hakemuksen käsittelyä.  Kirjautuminen järjestelmään tapahtuu Suomi.fi -palvelun kautta, 
joten kirjautumista varten tarvitset joko pankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai varmennekortin. 
 
Järjestelmä tallentaa syöttämäsi tiedot automaattisesti, joten voit keskeyttää hakemuksen 
täyttämisen milloin vain, ja jatkaa taas myöhemmin itsellesi sopivana ajankohtana. Lisäksi näet 
järjestelmästä kaikki tekemäsi hakemukset. 

• Sähköinen asiointipalvelu 

 

Käsittelyaika ja -maksu 

Työlupa maksaa 200 euroa. Kielteisestä päätöksestä veloitetaan käsittelymaksu 50 euroa. 
Työluvan käsittely kestää noin viikosta kolmeen viikkoon. Lupapäätös lähetetään ensisijaisesti 
sähköpostitse. 

mailto:arto.asikainen@ramboll.fi
mailto:kimmo.tiainen@ramboll.fi
https://sa.tienpidonluvat.ahtp.fi/

