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Päätöksen tila Lupa myönnetty

Hakemuspâivä 14.7.2421

Voimassaoloaika 19.7.2021 - 31.12.2021

Osoite/sija¡nti Klemelinkatu 4442

Yhteystiedot

Hakija Maksaja

Voimatel Oy Vaasan Sähköverkko Oy

kappelinmäentie 240, G1 K¡rkkopuistikko 0

65380 vaasa 65100 Vaasa

Luvan tarkoitus

Uuden syÕtÖn rakentaminen jakokaapilta K169 (Klemetinkatu 44) osoitteeseen H¡etalahdenkatu 39.

SähKO

Johto-, kaapeli- tai putk¡työt

Johtotyöt

Lisätiedot

Tämå hakemus koskee

Kaivu-, sijoitusalueen katuosoite

Vaikutukset liikenleeseen

Vaikutukset liikenteeseen, tarkempi seloslus

Pitrillystysko{austarve

Viherlyôtarve

Olen selvittänyt alueen johtotiedot.

Olen perehtynyt ja sitoudun Kaivu- ja
sijoituslupamääräyksiin, lupamaksuihin ja
hoitoluokituskarttaan (Kaivu- ja
sijoituslupamäåiräykset, TilapË¡iset lupamaksut ja vuokrat,
Hoitoluokituskartta)

19.7.2021

Kaivu- ja si¡o¡tuslupaa

Klemetinkatu 4244

Aiheuttaa liikennehaitan

Jalankulku estyy osittain ja työ tapahtuu osittain ajoradalla.

Kodaus tarv¡taan

Ei tarvetta

Kyllä

Kyllä

Esitys

Hakija anoo kaivu- ja sijoituslupaa em. kohteen kaapelointityölleivesihuollon saneeraustyÕhön oheisten piirustusten
mukaan-

Esitän, että hakijalle myönnelään kaivu- ja sijoituslupa ohdsten piirustusten mukaiselle kaupungin katualueelle.

P¡irustuksien muutokset huomioidaan, hakijalla on tontinomistajien ja -haltijoiden luvat työlle. Jakokaapit saa sijoittaa
katualueelle. Tämä lupa ei koske fiako)kaappien sijoiluspaikkaa. Hakija vastaa kaikista mahdollisesti myöhemm¡n tulevista
kaappien sijoituspaikan siirtokusiannuksista. Kaapit eivät saa olla näkemëln tai muun esteenä. HaK¡a siirt¿l¿t kaap¡t
välittÖmästi kaupungin mahdollisesta vaatimuksesta.

Hakija ilmoiüaa l¿ihiasukkaille ja -firmoille ennen toiden alkamista. Kiinleistöihin ja Jirmoihin on oltava esteelön kutku koko
tyÖn ajan. Kevyelle liikenteelle on varattava esteetÕn, vëihintËiÊln '1,5 m leveä kulkureitti kaivupaikan ohitse. Tai
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vaihtoehtoisesti ohjattava kevyt liikenne määräysten mukaisin liikennemerkein ja opastein vaihtoehtoiselle kulkureitille.

Kaapelien ja kaapeliputkien ym. laitteiden et¿lisyys samansuuntaisista vesi- ja viemäriputkista on oltava vëihintäëin 2 m.
Putkien ja kaapeleiden lopullinen peitesyvyys tulee olla vËihintëiän 0,7 m. Kaivoihin tulee asentaa sË¡ädettëivä valuraula¡nen
kansi, kantavuus 40 tn,

Katualueen ennallistaminen kaivu- ja s¡¡o¡tuslupamääräysten mukaisesli. Työn valmislumisesta on ilmo¡teüava
kaivulupatarkastajalle sähköpostitse. Työssãi tulee olla voimassa oleva Tielurva 1 tai Tieturva 2 -kodti.

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 tai ABI'l 6 cm

PyÖrätiet ja jalkakäytilvät AB1 1 4 cm

Päätös

Lupahakemuksenne on hyväksytty.

Kaupunki pe¡i t¿tst¿t päåtökseslä kaivulupakäsittely- ja valvontamaksuna
yhteensä 93,00 € (sis. alv.24olo)

Huomautus

Klemetinkatu on 2-hoitoluokan katu. H¡etalahdenkatu on tuosta kohtaa 3-hoitoluokan katu.

Lisät¡etoja antaa llkka-Matti Kattilakoski, p. 040 611 6864

Lupaehdot

Työssël noudatettava Telan 9.6.2016 S 87 hyväksymiä kaivu- ja sijoituslupamääËyksiä.

Allekirjoitus

-lL4uþ"'M^A; t{.¡xi;,h/r"t6,

SËlhkÕisesti allekir¡oilettu: llkka-Matti Kattilakoski 1 9.7 .2021 8:32

JAKELU

Tela, Els¡ Kuusela, Tuomas Ahteens¡vu / Voimatel Oy, Verkostosuunnittelu / VSVOY

Oikaisuvaatimusohje

PåêltÕkseen trytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa
pä¿ttÖksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsolaan saaneen pã¡ätöksesl¿t tiedon seitsemän {7) p¿iivän kuluessa
siitä kun päätös on asetettu nähtËiville kaupungin intemetsivuille. As¡anosaisen katsotaan saaneen tiedon päätÖksestä
se¡tsemËlntenä {7) p¿¡ivänä k¡rjeen lähettämisestä, saant¡todistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
t¡edoksiantolodistukseen merkittynä aikana ja silloin kun pä¿llös on annettu tiedoksi sähköisesti kolmantena {3) pä¡v¿inä
viestin lähettëlmisestå. Oikaisuvaalimuksesta on k¿¡ytävå ilm¡ vaatimus perusteluineen ja se on teldjän alleki{o¡tettava.

Viranomainen, ¡olle o¡kaþuvaatimus tehdään

Tekninen lauialonta, PL 3, Raastuvankatu 33 A, 65101 VMSA

sposti: kirjaamo@vaasa.fi
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VALTAKIRJA 
 

Valtuutamme maastosuunnittelija Tuomas Ahteensivu Voimatel Oy:stä 
hoitamaan ja allekirjoittamaan yhtiömme puolesta verkonrakennusprojekteissa 
rakentamisessa vaadittavien maanomistajalupien hankintaan liittyviä 
sopimuksia, sekä hakemaan muuntamoiden rakentamisessa vaadittavia 
rakennus- ja toimenpidelupia. Valtakirja on voimassa 16.12.2020–31.12.2021. 

 
 
FULLMAKT 
 
  Vi befullmäktigar terrängplanerare Tuomas Ahteensivu från Voimatel Ab att 

för Vasa Elnät Ab’s räkning behandla och underteckna avtalshandlingar som 
erfordras för markägarlov relaterade till nätbyggnadsprojekt samt ansöka om 
byggnads- och åtgärdstillstånd som erfordras för byggande av 
transformatorstationer. Fullmakten är i kraft 16.12.2020–31.12.2021.    

 
   
 
  VAASAN SÄHKÖVERKKO OY 
  VASA ELNÄT AB 

 
Vaasassa 17.12.2020 

 
 
 

Juha Rintamäki 
Toimitusjohtaja 

 
 
 

Rintamaki_Juha
Leima
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LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA
Työ jalankulku- ja pyöräilyväylällä
Jalankulku- ja pyöräilyväylä siirretty väliaikaisesti toiselle puolelle tietä

5.4

Kohteen mukaan 
valitaan joko sulkupuomi 
tai suojakaide. 
Sulkemiskohdan 
näkyvyys pimeällä on 
varmistettava.
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Teema: Kiinteistöt

Kattilakoski Ilkka-Matti
Nuoli

Kattilakoski Ilkka-Matti
Nuoli

Kattilakoski Ilkka-Matti
Kirjoituskone
Kaivualue

Kattilakoski Ilkka-Matti
Kirjoituskone
Kuntatekniikan hallinnoima alue (punaisella)

Kattilakoski Ilkka-Matti
Suorakulmio




