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P¿iätöksen üla Lupa myönnetty

Hakemuspäivä 15.6.2421

Voimassaoloaika 21.6.2021 - 30.6.2021

Osoite/sijainti Raastuvankalu 3

Yhteystiedot

Hakija illaksaja

Jakobstadsnejdens telefon Ab Jakobstadsnejdens telefon Ab

Alholmsgatan 3 Alholmsgatan 3

686OOJAKOSSTAD 6S6OOJAKOBSTAD

Työmaan vastaava

Wesler Contract Oy

Tempputie 3

65300 Vaasa

Luvan tarkoitus

Tietoliikennekaapelien ja putkituksen sijoittaminen.

Tietoliikenne JNT Oy

Lisätiedot

16.6.2021

Tämä hakemus koskee

Vaikutukset liikenteeseen

Olen selvittålnyt alueen johtotiedot.

Olen perehtynyt ja sitoudun Kaivu- ja
sijoituslupamääräyksiin, lupamaksuihin ja
h oito I uok itus karttaa n (Kalyuja
siþituslupamäär¿iykset, Tilapäiset lupamaksut ja vuokrat,
Hoiloluokituskartta)

Kaivu- ja sijoituslupaa

Aiheuttaa liikennehaitan

Kyllä

Kyllä

Esitys

Hakija anoo kaivu- ja sijoituslupaa em. kohteen kaapelointityölletuesihuollon saneeraustyÖhön oheisten piirustusfen
mukaan.

Esitån, että hakijalle myönnetään kaivu- ja sijoituslupa oheisten piirustusten mukaiselle kaupungin katualueelle.

Piirustuksien muutokset huomioidaan, hakijalla on tontinomistajier ja -haltijoiden luvat työlle. Jakokaapit saa sijoittaa
katualueelle. Tämä lupa ei koske (ako)kaappien sijoituspaikkaa. HakÍja vastaa kaikista mahdollisesti myöhemmin tulevista
kaappien sijoituspaikan siirtokustannuksistia. Kaapit eivät saa olla näkemän tai muun esteenä. Hakija siirtää kaapit
välittömästi kaupungin mahdollisesta vaatimuksesta.

Hakija ilmoittaa lähiasukkaille ja -frmoille ennen töiden alkamista, Kiinteistöihin ja firmoihin on oltava esteetön kulku koko
työn ajan. Kevyelle liikenteelle on varattava esteetön, vähintään 1,5 m leveä kulkureilti kaivupaikan ohitse. Tai
vaihtoehtoisesti ohjattava kevyt liikenne määräysten mukaisin liikennemerkein ja opastein vaihtoehtoiselle kulkureitille.

Kaapelien ja kaapeliputkien ym- laitteiden etÉi¡syys samansuuntaisista vesi- ja viemëlriputkista on oltava vähintään 2 m,
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Putkien ja kaapeleiden lopullinen peitesyvyys tulee olla vähintään 0,7 m. Kaivoihin tulee asentaa sä¿tdettävã valurautainen
kansi, kantavuus 40 tn.

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

Hoitoluokkien mukaisesti päällysteet:

1. hoitoluokan katu SMA16 taiA816 16 cm (6+6+4cm)

2. hoitoluokan katu A816 10 cm (6+4cm)

3. hoitoluokan katu A816 lai AB11 6 cm

Pyörätiet ja jalkakäytävät AB1 1 4 cm

Päätös

Lupahakemuksenne on hyvålksylty.

Kaupunki perii ïistä päätöksestä kaivulupakäsiïely- ja valvontamaksuna
yìteensál 93,00 € (sis. alv.24olo)

Huomautus

Kaivettava osa Raastuvankadusta kuuluu 2-hoitoluokkaan.

Lisäfetoja anlaa llkka-Matti Kattilakoski, p. 040 611 6864

Lupaehdot

Työssä noudatettava Telan 9.6.2016 $ 87 hyväksymiåt kaivu- ja sijoih:slupamääräyksiä.

Allekirjoitus
( ' (' .í'w,

Sähköisesti allekidoitettu : Siil G röndahl 1 6.6,2021 1 O:29

JAKELU

Tela, Elsi Kuusela, Andreas Harju / JNT Oy, Johan Wester / Wester Contract Oy.

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen t¡ftyrnälön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainih¡lle viranomaiselle 14 pêiivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista, Kunnan jäsenen katsotaan saarìeen päÉitöksestä tiedon seilsemän (7) päivän kuluessa
siitä kun päätös on asetettu nähtäville kaupungin íntemetsivuille. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päattöksestä
seilsemäntenä (7) päivänä kirjeen lähet1ämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
liedoksianlotodistukseen merkittynä aikana ja silloin kun p¿lätös on annettu tiedoksi sähköisest¡ kolmantena (3) päivänä
viestin lähettäm¡sestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ílmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Viranomainen, jolle oikaisuvaat¡mus tehdään

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

sposti: kirjaamo@vaasa,f
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Teema: Kiinteistöt

Kattilakoski Ilkka-Matti
Nuoli

Kattilakoski Ilkka-Matti
Kirjoituskone
Muutosliite

Kattilakoski Ilkka-Matti
Kirjoituskone
Kuntatekniikan hallinnoima alue (punaisella)

Kattilakoski Ilkka-Matti
Kirjoituskone
Kaivualue

Kattilakoski Ilkka-Matti
Nuoli

Kattilakoski Ilkka-Matti
Suorakulmio

Kattilakoski Ilkka-Matti
Suorakulmio


