
Kaivulupa 905-2022-21

PäätÖksen tila Lupa myönnet$

Hakemuspäivä 4-3.2022

Voimassaoloaika 4.3.2022 - 30.4.2022

Osoitelsijainti Pitsikatu 6-8

Yhteystiedot

Hakija Tlaksaja

Vaasan Sähköverkko Oy Vaasan SähkÕverkko Oy

Kauppapuistikko 0 Kauppapuistikko 0

65100 Vaasa 65'!00 Vaasa

Luvan tarkoitus

Kaivelaan jakokaapin edusta auki, ja laitetaan si¡t¿i kaapel¡ viereiseen jakokaappi¡n,

Johtotyö1 Kaapelinlisäys

Lisätiedot

4.3.2022

Kaivu- ja sijoituslupaa

Pitsikatu 6-8

Ei vaikutusta liikenteeseen

Keskus on 5m päässä t¡en reunasla

Ei tarvetta

Korjaus tarv¡laan

2022t86

Tiealueelle ei mennä, vain kaapin(kaapp¡en) edustalla
toimitaan

Kyllä

Kyllä

VQasan kaupunki
Krrntatekni¡kka

Kaivufupa 905-2022-21

Esitys

KAIVU. JA SUOITUSLUPAPÃATÖS

Tämä hakemus koskee

Kaivu-, sijoitusalueen katuosoite

Vaikutukset liikenteeseen

Vaikutukset liikenteeseen, tarkempi selostus

Päällystyskorjaustarve

VihertyÖtarve

Laita tähän työnumero:ms. mikäli haluat saada sen
laskulle viitteeksi

Lisätiedot

Olen selvittåinyt alueen johtotiedot.

Olen perehtynyt ja sitoudun Kaivu- ja
sijoituslupamáäräyksiin, lupamaksuihin ja
hoitoluokituskarttaan (Kaivu- ja
sijoituslupamääräykset, T¡lapäiset lupamaksut ja vuokrat,
Hoitoluokituskartta)

Hakija anoo kaivu- ja sijoituslupaa em. kohteen kaapelo:ntityölle/vesihuollon saneeraustyöhön oheislen piirustusten
mukaan.

Esil¿ln, eltä hakijalle myönnetään kaivu- ja sijoituslupa oheisten piirustusten mukaiselle kaupungin katualueelle.

Piirustuksien muutokset huomioidaan, hakijalla on tontinomistajien ja -haltijoiden luvat työlle. Jakoltaap¡! saa sijoittaa
katualueelle. Kaapit eivät saa olla näkemän tai muun esteenä,

Hak¡ja ilmoittaa lähiasukkaille ja -lirmoille ennen tÖiden alkamista. Kiinteistöihin ja firmoihin on oltava esteelön kulku koko
työn ajan. Kevyelle liikenteelle on varattava esteetön, vähintään 1,5 m leveä kulkureitti kaivupaikan ohitse. Tai

1t{2)



Vqasan kaupunki
Kt¡ntatekniikka

Kq¡vulupa 905-2022,21

KAIVU. JA SUOITUSLUPAPÃATöS 4.3.2022

vaihloehtoisesti ohjatlava kevyt liikenne määräysten mukaisin liikennemerkein ja opastein vaihtoehtoiselle kulkureitille.

Kaapelien ja kaapeliputkien ym. laitteiden etäisyys samansuuntaisista vesi- ja viemäriputkista on oltava vähintään 2 m.
Putkien ja kaapeleiden lopullinen peitesy4rys tulee olla vähintään 0,7 m. Kaivoihin tulee asentaa säädettävä valurautainen
kansi, kantavuus 40 tn.

Katualuem enrallistaminen kaivu- ja sijo¡luslupamääräysten mukaisesti. Työn valmistumisesta on ¡lmo¡tettava
kaivulupalarkastajalle sähköpostitse. Työssä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 tai Tieturva 2 -kodti.

Hoitoluokkien mukaisesti päällys:eel;

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

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

3. hoitoluokan katu A816 iai AB11 6 cm

Pyör¿¡t¡et ja jalkakäytävät AB1 1 4 cm

Päätös

Lupahakemuksenne on hWäksytty.

Kaupunki perií tästål päätöksestä kaivulupakäsittely- ja valvontamaksuna
yhteensä 93,00 € (sis. alv.24o/o)

Huomautus

Pitsikatu on 3-hoitoluokan katu.

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

Lupaehdot

TyÖssä noudateltava Telan 9.6.2016 S 87 hwäksym¡ä ka¡vu- ja sijoituslupamãäräyksiä.

Allekirjoitus

J (idû' J/Lttrr þrìl'tJ/^Á-'/b'
llkka-Matti Kattilakoski

JAKELU

Kyla, Kuusela, Allonen / Voimatel Oy, Tyni / VSVOY.

Oikaisuvaatimusohje

Päätökseen t!¡Wmätön voi tehdä kiiallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle v¡ranomaiselle 14 pitivìrn kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätÖkseslä tiedon se¡tsemän (7) pËt:vän kuluessa
s¡¡tä kun päätös on aseteltu näht¿tville kaupungin intemetsivuille. Asianosaisen katsotaan saaneen liedon päätöksestä
seitsemäntenä (7) pä¡vänä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoks¡anlotodistukseen merkittynä a¡kana ja silloin kun pä¿åtÖs on annettu tiedoksi sähkÖisesti kolmantena (3) pä¡vänä
viestin lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on iekijän allekirjoitettava.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Kaupunk¡ympäristölautakunta, PL 3, Raastuvankatu 33 A, 6510'! VAASA

sposti: kirjaamo@vaasa.fi
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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
Leima



4.6

Työalue

0 m

150 m

LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA
Tunkkaus/poraus tien ali, työ ja kalusto ajoradan ulkopuolella

Tiekohtainen nopeusrajoitus enintään 60 km/h

0 m

150 m

Työalueen kohdalle 

tien reunaan 

sijoitetaan 

sulkupylväät.

Rajoitetun alueen 

pituus enintään 1,5 km.

Allonen Jere
Puhekupla
Jakokaappi K1748



Lehto Tommi
New Stamp_1

Lehto Tommi
Puhekupla
Uusi KTV kaappi jakokaapin vieressä.

Lehto Tommi
Puhekupla
Lisätään jonovarokelähtö ja korjataan numerointi.
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Kattilakoski Ilkka-Matti
Arrow

Kattilakoski Ilkka-Matti
Arrow

Kattilakoski Ilkka-Matti
Typewriter
Kaivualue

Kattilakoski Ilkka-Matti
Typewriter
Kuntatekniikan hallinnoima alue (punaisella)

Kattilakoski Ilkka-Matti
Rectangle




