
LUPAPISTE 
Ohjeistus Kauniaisten yleisten alueiden 

kaivulupien hakumenettelystä sähköisessä 
asioinnissa 
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Käy tekemässä itsellesi tunnus ja salasana: 
 
Rekisteröidy käyttäjäksi. 
Koska Lupapisteessä käsitellään luottamuksellisia ja luvanvaraisia tietoja, Lupapisteen 
käyttäjien henkilöllisyys täytyy varmistaa verkkopankkitunnusten tai mobiilivarmenteen 
avulla. (Yrityksen verkkopankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella rekisteröityminen ei onnistu, joten käytä 
henkilökohtaisia tunnuksiasi) 

Jatkossa pääset kirjautumaan palveluun antamallasi 
sähköpostiosoitteella ja valitsemallasi salasanalla. 

Rekisteröidy käyttäjäksi 



Paina uusi hakemus tai neuvontapyyntö 

Lisää osoite hakukenttään  

Tarkista osoitetieto avautuvasta ikkunasta 
• Tässä vaiheessa on tarkoitus antaa vain yksi piste kaivualueelta 

(esim. alku- tai loppupiste), toimenpiteen laajuus kuvataan 
myöhemmässä vaiheessa 

Valitse Jatka 

1. 

2. 

3. 
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4. 

5. 

6. 

Yleiset alueet 

Työskentely 
yleisellä alueella 
(Katulupa) 

Kaivaminen 
yleisellä alueella 
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Valitse, mitä kaivutyötä olet tekemässä 
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Tee hakemus 

7. 

8. 



Karttatyökalulla määritellään kaivuualue.

Avaa kartta –toiminolla saat piirtotyökaluja näkyviin 
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Piirtotyökalun avulla voit piirtää kartalle kaivumatkan/pisteen/alueen. Kartalla näkyy kaivettavan 
matkan pituus tai neliömäärät. Pituus suuntaisissa kaivannoissa alue piirretään vähintään 3m leveänä. 
Työkalun avulla on mahdollista piirtää useampi kohde, jos kohteena on useampi  vetomonttu. 
Kun olet piirtänyt kaivukohteen, niin sulje kartta. Piirtoalueet tallentuvat automaattisesti kuvaan. 

Lisää piste 

Lisää viiva 

Lisää alue 

7 



Siirry täyttämään hakemuksen tiedot 

1. Hankkeen kuvaus  
– Kerro, mitä olet tekemässä (esim. 5 vetomonttua, vikatyö, kaivu katualueella 7 m. 

yms. ) 

2. Lupa-aika 
– Työn alku- ja loppupäivänmäärät 
– Jatka seuraavaan osioon 

 
3. Osapuolet; täytä tarvittavat tiedot 

– Hakija (tontin omistaja tai hänen valtuuttamansa, tällöin valtakirja liitteeksi 
suunnitelmat ja liitteet -sivulla) 

– Työmaasta vastaava (kaivutyön suorittaja, jolla oltava Liikenneviraston Tieturva I tai 
Tieturva II kortti tai vastaavasti PKS katutyökortti) 

– Yleisten alueiden luvanvaraisilla työmailla pitää vähintään yhdellä henkilöllä olla 
PKS katutyökortti suoritettu. 

– Luvan maksaja  
– Jatka seuraavaan osioon 
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Hakemuksen liitteet 

Tässä osiossa lisätään kaikki hakemuksen liitteet; lisää liitetiedosto 
Jos vaadittu liite ei ole tarpeen, niin sen voi ruksata, että pääsee eteenpäin. 

Jos sinulla on katualueesta esim. valokuvia, ne on hyvä lisätä hakemukseen. Voit Toiminnot –
kautta lisätä liitteitä. 

Toiminnot 
• Valitse; lisää liite ja valitse avautuvista luukuista 

oikeat vaihtoehdot  
 

• Hae tiedosto ja paina Tallenna 

• Kun kaikki tarvittavat liitteet/kuvat on lisätty 
jatka seuraavaan osioon 
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Työtilassa voit jättää kysymyksiä tai kommentteja luvan käsittelijälle keskustelu 
palstan kautta. Keskustelu avautuu sivun oikeasta reunasta. 

 

 

 

Tarvittavat tiedot syötettyäsi, muista jättää hakemus käsiteltäväksi.  

Voit liikkua hakemuksen välilehdillä tarpeen mukaan 
(hakemuksen tiedot/osapuolet/suunnitelmat ja liitteet/hakemuksen jättäminen) 
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