
Kaivulupa 905-2022-32

Päätöksen t¡la Lupa myönnetty

Hakemuspäivä '16.3.2022

Voimassaoloaika 16,3.2022 - 31.5,2022

Osoite/sijainli Avotulenkuja 6

Yhteystiedot

llakija ltlaksaja

Vaasan Såhköverkko Oy Vaasan Sähkôverkko Oy

Kauppaprislikko 0 Kauppapuisfkko 0

65"100 Vaasa 65100 Vaasa

Luvan tarkoitus

Kaivetraan Pj-frdysjohto auklja ja*elaan se tonlin rajalle. Tontti on kaupungin omistuksessa. Yksi ainut AX25 kaapeli
jatletaal tonttien raialla.

Johto$ot

Lisätiedot

rVaasan kaupunki
funtatekniikka
laivulupa 9Ot2O22-32

Esitys

KAIVU- JA SIJOITUSLUPAPÄÄTOS

Tãmä hakemus koskee

Kalvu-, sijoiÍ:salueen kat¡osoite

Vaikutr.¡kset liikenteeseen

Vaikulr¡kset liikenleeseen, tarkempi selostus

Päällystyskoriaustia rve

Mhertyötarve

Laiia tähän työnumero kns. nikåli haluat saada sen
laskulle villteeksi

Olen selvittäßyl alueen johtoäedot.

Olen perehtynyt ja sitoudun Kaivu- ja
sijoituslupamäärãyksiin, lupamaksuihin ja
hoitoluokituskarttaan (Kaivu- ja
sijoituslupamåäräykset, Tilapäise1 lupanaksut ja vuokrat,
Hoitoluokituskartta)

17.3.2022

Kaiw- ja sijoituslupaa

Avotulenkuja 6

Ei Ya¡kutusta liikenteeseèn

Toimltaan tontin rajalla jolen liikenteelle ei ko¡du haitlaa

Ei tarvetta

Ei larvetta

2422t76

Kyllä

Kyllä

Hakija anoo kaivu- ja sijoiluslupaa em. kohteen kaapelointityölle¡lesihuollon saneeraustyóhÖn oheislen piiruslusten
mukaan,

Esitän, että hakijalle myönnetään kaivu- ja sijoituslupa ohe¡sten piiruslusten mukaiselle kaupungin katualueelle.

Piirustuksien muutokset huomioidaan, hakijalla on tonlinomislajien ja -haltijoiden luvat tyälle. Jakokaapit saa sijoÍttaa
katualueelle. Kaapit eiväl saa olla näkemän tai muun esieen¿¡.

Hakija ilmoittaa lålhiasukkaille ja -firmoille ennen tÕiden alkamisla. Kiinleistôihin ja firmoihin on oltava esteetön kulku koko
työn ajan. Kevyelle liikenteelle on varattava esteetön, vähintään 1,5 m leveä kulkureitti kaiwpaikan ohitse. Tai
vaihtoehloisesti ohjattava kevyt liikenne määräysten mukaisin liikennemerkein ja opastein vaihloehtoiselle kulkureitille.
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Vaasan kaupunki
luntatekniikka
Itívulupa 905-2022-32

KAIVU- JA SUOITUSLUPAPÄÃTÖS 17.3.2022

Kaapelien ja kaapeliputkien ym. laitteiden etåiisyys samansuuniaisisla vesi- ja v¡emäriputkista on oltava vähintään 3 m.
Putkien ja kaapeleiden lopullinen peitesyvyys tulee olla vähintään 0,7 m. Kaivoihin tulee asentaa sËiädettävä valurautainen
kansi, kantavuus 40 tn.

Katualueen ennallist¡aminen kaivu- ja sijoituslupamääräysten muka¡sesti. Työn valmistumisesta on ¡lmoitettava
kaivulupaia*astajalle sähkÖpostitse. Työssä tulee olla voimassa oleva Tieh¡rva I tai ïeturva 2 -ko¡llt.

Hoitoluokkien mukaisesti päällysteet:

1. hoitoluokan katu SMA16 ta¡ A816 16 cm (6+6+4cm)

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

3. hoiloluokan katu A816 ta¡ AB11 6 cm

PyÖrät¡elja jalkakilylàvãl AB11 4 cm

Päätös

Lupahakemuksenne on hyvãksyty.

Kaupunki peii läståi päätÕksestä kaivulupakäsitely- ja valvontamaksuna
yhteensä 93,00 € {sis. alv.24%)

Huomautus

Avoiulenkuja on 3-hoitoluokar katu-

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

Lupaehdot

Tyõssä noudatettiava Telan 9-6.2016 $ 87 hyvitksymlä kaivu- ja sijoiluslupamitär¿tyksiä.

Allekirjoitus

) UdN -tLth' I't*l,l,ol"il¿^'
llkka-Matti Kattilakoski

JAKELU

Kyla, kunnossapito, Talvi, Kuusela, Gräsbeck, Allonen / Vo¡matel Oy, Tyni / VSVOY.

Oikaisuvaatimusohje

Päälökseen ryytymätÖn voi tehdä kijallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle v¡ranomaiselle 14 p¿livän kuluessa
päätöksen liedoksisaannista. Kunnan jãsenen katsotaan saaneen päätÕksestä tiedon se¡tsemän (7) pä¡vãn kuluessa
siitä kun päãtös on asetettu nähtäville kaupungin intemelsivuille. Asianosa¡sen katsotaan saaneen liedon pËiätóksestä
seitsemäntenä (7)pâiväniâ kiieen lähettä¡misestä, saantilodistuksen osoilt¡amana aikana tai erilliseen
liedoksianlotodistukseen me*ittynä aikana ja silloin kun päätös on annettu tiedoksi sËihkö¡sesf kolmantena {3) p¿¡¡v¿inä
viestin lähettämiseståi. Oikaiswaatimuksesta on k¿iyt¿ivä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on lekijän allek¡{o:tettava.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Kaupunkiympäristölautakunla, PL 3, Raastuvankatu 33 A, 65101 VAASA

sposti: kirjaamo@vaasa.ä
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VALTAKIRJA 
 

Valtuutamme maastosuunnittelija Jere Allonen 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 1.1.2022–31.12.2022. 

 
 
FULLMAKT 
 
  Vi befullmäktigar terrängplanerare Jere Allonen 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 1.1.2022–31.12.2022. 

 
   
 
  VAASAN SÄHKÖVERKKO OY 
  VASA ELNÄT AB  Vaasassa 2.2.2022    Juha Rintamäki Toimitusjohtaja   
 

Rintamaki_Juha
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Allonen Jere
Tekstiruutu
Nuotiopiiri

Allonen Jere
Tekstiruutu
Avotulenkuja

Allonen Jere
Puhekupla
Avotulenkuja 6

Allonen Jere
Puhekupla
Vedetään AX25 liittymäkaapeli omistusrajalle tontin nurkasta.Sijaintikartan mukaan liittymiskaapeli noin 3 metriä tontin rajasta. Täytyy jatkaa tontin rajalle asti.

Allonen Jere
Tekstiruutu
Muuntopiiri4439

Allonen Jere
Leima
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Kattilakoski Ilkka-Matti
Polygon Line

Kattilakoski Ilkka-Matti
Polygon Line

Kattilakoski Ilkka-Matti
Typewriter
Kaivualue

Kattilakoski Ilkka-Matti
Typewriter
Kuntatekniikan hallinnoima alue (punaisella)

Kattilakoski Ilkka-Matti
Rectangle




