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PË¡Atöksen tila

Hakemuspãjivä

Voimassaoloaika

Osoite/sijainti

KAIVU. JA SUOITUSLUPAPAATOS 8.7.2021

Lupa myönnetty

8.7.2021

21.6.2021 - 22.6.2021

Asemakalu 6-8

Yhteystiedot

Hakija

Vaasan Vesi

Valimonlie 2 B

65100 Vaasa

Luvan tarkoitus

Vesijohdon korjaus ja úemËirin sujutus.

Vesijohto Vaasan Vesi

Jätevesi Vaasan Vesi

Lisätiedot

Esitys

Kaivu- ja sijoituslupaa

Aiheuttaa l¡ikennehaitan

Kyllä

Kyllä

ftlaksaja

Vaasan Vesi

Valimontie 2 B

65100 Vaasa

TËimä hakemus koskee

Vaikutuksel l¡ikenteeseen

Olen selvittänyt alueen johtotiedot.

Olen perehtynyt ja sitoudun Kaivu- ja
sijoituslupamääräyksiin, lupamaksuih in ja
hoitoluokituskarttaan {Kaivu- ja
sijoituslupamäËiräykset, Tilapäisel lupamaksut ja vuokrat,
Hoitoluokituskartta)

Hakija anoo kaivu- ja sijoituslupaa em- kohleen kaapeloint¡työllefuesihuollon saneeraustyöhön oheisten piirustusten
mukaan.

Esitän, ettËi hakijalle myönnet¿t¿l1 kaivu- ja sioituslupa oheisten piirustusten mukaiselle kaupungin katualueelle.

Piirustuksien muutokset huomioidaan, hakijalla on tontinomistajien ja -haltijoiden luvat työlle. Jakokaapit saa sijoittaa
katualueelle. TämË¡ lupa ei koske fiako)kaappien síjoítuspaikkaa. Hakija vastaa kaikista mahdollisesli myÖhemmin tulevista
kaappien sijoiluspaikan sii{okustalnuksista. Kaapit eivät saa olla näkemän tai muun esteenä. Haldia s¡irlää kaap¡t
väfittöm¿tsti kaupungin mahdollisesta vaatimuksesta.

Hakija ilmoittaa lårhiasukkaille ja -firmoille enner töiden alkamista. Kiinteistöihin ja f rmoihin on oltava esteetón kulku koko
työn ajan. Kevyelle liikenteelle on varalûava esleelÖn, vãhintäËln 1,5 m leveä kulkureitU kaivupaikan olitse. Tai
vaihtoehtoisesti ohjattava kevy: l¡ikenne määrä¡yslen mukaisin li¡kennemerkein ja opastein vaihtoehtoiselle kulkureitille.

Kaapelien ja kaapeliputkien ym. laitteiden etäisyys samansuuntaisista vesi- ja viemäriputk¡sta on oltava väh¡nlëlë¡n 2 m.

Pulkien ja kaapeleiden lopullinen peitesyvyys tulee olla vähintäëin 0,7 m. Kaivoihin tulee asentaa säådettä¡vä valurautainen
kansi, kanlavuus 40 tn.

Katualueen ennallistaminen kaivu- ja sijoituslupamål¿¡räysten muka¡ses:¡. Työn valmistumisesta on ¡lmo¡iettava
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kaivulupatarlestajalle sähköpostitse. Työssä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 tai Tieturva 2 -kortti.

Ho¡toluolfi en mukaisesti päältysteet:

L ho¡toluokan katu SMA16 tai A816 16 cm (6+6+4cm)

2. hoitoluokan katu A8'|6 10 cm (6+4cm)

3. hoitoluokan katu A816 tai AB11 6 cm

Pyörätietjajalkakäytåvät AB11 4cm

Päätös

Lupahakemuksenne on hpäksytty.

Kaupunki perii tästä päätöksestä kaiwlupakäsittely- ja valvontamaksuna
yhleensä 93,00 € (sis. alv.24olo)

Huomautus

Asemakatu on 1-hoitoluokan katu.

Lisätietoja antaa llkka-Matti Kattilakoski, p. 040 6'11 6864

Lupaehdot

Työssä noudalettava Telan 9.6.20'16 $ 87 hyväksymiã kaivu- ja sijoituslupamäåräyksiä.

Allekirjoitus

)\)Qlør-/Uøfr: l¿^runM,
Sähköisesti allekirjoilettu: llkka-Mattí Kattilakoski 8.7 .2A21 10.16

JAKELU

Tela, Elsi Kuusela, Johan Slorlund / Vaasan Vesi.

Oikaisuvaatimusohje

P¿¡ätökseen tyytymätÕn voi tehdäi kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Kunnanjãsenel katsotaan saanee¡ päälöksestä tiedon seilsemän (7) päivän kuluessa
slitËl kun päËltös on asetettu nähtäville kaupungin intemetsivuille, Asianosaisen katsotaan saaneen liedon p¿iätöksest¿i
se¡tsemëintenä (7) päivånä kirjeen lähettämisestã, saantitodistuksen osoifamana aikana tai e¡illiseen
tiedoksianiotodistukseen merkiltynä aikana ja silloin kun päätþs on annettu tiedoksi s¿ihköises:i kolmantena (3) pri¡vänä
v¡estin lähettàmisesttt. Oikaisuvaatimuksesta on käytäv¿l ilm¡ vaatimus perusteluineen ja se on tekijíin allekirjoitettava.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

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

sposti: kirjaamo@vaasa.fi
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Teema: Kiinteistöt

Kattilakoski Ilkka-Matti
Monikulmio

Kattilakoski Ilkka-Matti
Monikulmio

Kattilakoski Ilkka-Matti
Kirjoituskone
Kaivualue

Kattilakoski Ilkka-Matti
Kirjoituskone
Kuntatekniikan hallinnoima alue (punaisella)

Kattilakoski Ilkka-Matti
Suorakulmio

Kattilakoski Ilkka-Matti
Kirjoituskone
Maasilta

Kattilakoski Ilkka-Matti
Suorakulmio

Kattilakoski Ilkka-Matti
Nuoli


