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Päätöksen t¡la

Hakemuspäivä

Voimassaoloaika

Osoiie/siiainti

Yhteystiedot

Hakija

Vaasan Vesi

Valimontie 2 B

65100 Vaasa

KAIVULUPAPNNTÖS

Lupa myÖnnetty

16.6.2421

12.4.2021 - 14.4.2021

Kirkkoherrankatu 1

17.6.2A21

Maksaja

Vaasan Vesi

Valimontie 2 B

65100 Vaasa

Luvan tarkoitus

Viemärin korjaus.

Jätevesi Vaasan Vesi

Lisätiedot

Esitys

Tämä hakemus koskee

Vaikulukset liikenteeseen

Olen selvitlänyt alueen johtotiedol.

Olen perehtynyt ja sitoudun Kaivu- ja
sijoituslupamääräyksiin, lupamaksuihin ja
hoitoluokituskarttaan (Kaivu- ja
srjoituslupamåiäräykset, Tilapiàiset lupamaksut ja vuokrat,
Hoitoluokituskartta)

Kaivulupaa

Aiheuttaa liikemehaitan

Kyllä

Kyllä

Hakija anoo kaivulupaa em. kohteen kaapelointi$ölle/vesihuollon saneeraustyöhön oheisten piirustuslen mukaan.

Esilän, että hakijalle myönnetään kaivulupa oheisten piirustusten mukaiselle kaupungin katualueelle.

Piirusluksien muutoksel huomioidaan, hakijalla on tontinomistajien ja -haliijoiden luvat työlle. Jakokaapit saa sijoittaa
katualueelle. Tämä lupa ei koske {ako)kaappien sijoituspaikkaa. Hakija vastaa kaikista mahdollisesti myöhemmin tulevista
kaappien sijoituspaikan siirtokustannuksisla. Kaapit eivät saa olla näkernän tai muun esteenä. Hakiia si¡rt¿t¿l kaapit
välittömästi kaupungin mahdollisesta vaatimuksesta.

Hakija ilmoitlaa lähiasukkaille ja -frmoille ennen töiden alkamista. KiinteistÕihir ja firmoihin on oltava esteelön kulku koko
työn ajan. Kevyelle liikenteelle on varattava esteeton, vähint¿i¿ån ',l,5 rn leveä kulkureitti kaivupaikan ohitse. Tai
vaihtoehtoisesti ohjattava kevyt liikenne määräysten mukaisin liikennemerkein ja opaslein vaihtoehloiselle kulku¡eitille.

Kaapelien ja kaapeliputkien ym. laitteiden etäisyys samansuunlaisista vesi- ja viemäriputkista on oltava vähintäãin 2 m.

Putkien ja kaapeleiden lopullinen peitesyvyys tulee olla vähinti¡än 0,7 m. Kaivoihin tulee asentaa saädettäv¿l valurautainen
kansi, kantavuus 40 tn.

Katualueen elnallistaminen kaivu- ja sijoituslupamääräysten mukaisesti, Työn valmistumisesta on ilmoilettava
kaivulupatarkastajalle sähköpostitse. Työssä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 taiTieturva 2 -kortti.

Hoitoluokkien mukaisesti päällysteet:
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1. hoitoluokan katu

2. hoitoluokan katu

3. hoitoluokan katu

Pyöräilet ja jalkakäytävíit

16 cm (6+6+4cm)

10 cm (6+4cm)

6cm

4cm

Päätös

Huomautus

Lisätietoja antaa llkka-Matti Kattilakoski, p. 040 611 6864

Allekirjoitus
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JAKELU

Oikaisuvaatimusohje

Pãätökseen $rytymätön voitehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa
päätoksen liedoksisaannisla. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen pä¿ttöksestä tiedon seitsemän (7) p¿t¡vän kuluessa
siitä kun päälös on asetettu nähtäville kaupungin internetsivuille. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon p¿t¿ttöksestä
seitsemËlntenä {7) päivänål kideen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana ja silloin kun päätös on annettu liedoksi sahköisesti kolmantena (3) päivänä
viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Viranomainen, jolle oikaisuvaat¡mus tehdäån

Tekninen lautakunta, PL 3, Raastuvankatu 33 A, 65101 VAASA

sposti: kirjaamo@vaasa.fi
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