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Kaivulupa 905'2022-17

Päätöksen tila

HakemuspäÍvä

Voimassaoloaika

OsoÍte/síjainti

Lupa myainnety

17.2.2022

2.5.2A22 - 31.5.2022

Gerbyntie't4

Yhteystiedol

Hakija

DNAoyi

Tullikat¡ &10

33100 Tampere

Työmaan vastaava

Voimatel Oy

Kappelinmäeilie 240

65380 Vaasa

Luvan tarkoitus

DNA Kuituyhteys Gerbyntie 14 Sale

Tietoliikenne

Johlo-, kaapeli- tai putkltyÖt

Lisätiedot

Tämä hakemus keskee

Kaivu-, sijoilusalueen katuosolte

Vaikutukset liikenleeseen

Päällystyskorjaustarye

Viheiyötawe

Laila tähän iyönumero tns- mikãli haluat saada sen
laskulle viltteeksi

Olen seh/ittänyl alueen jolttoTedot.

Olen perehtynyt ja sitoudun Kaivu-.ia
sijoituslupamääráyksiin, lupamaksuihin ia
hoitoluokituska¡tlaan (Kaivu- ja
sïo¡tuslupamääräykset, Tilapãiset lupamaksut ja vuokrat,
Hoitoluckituskartta)

Urakoitsija

Volmaiel Oy

Kappelinmäenlie 240

65380 Vaasa

Kaivu- ja sijoituslupaa

Gerbyntie '14 Sale

Aiheuttaa liíkennehailan

Korjaus tarv¡taan

Korjaus tarvitaal

Johloverkko LAp-alue I Eero Koskiranta

llaksaja
DNAoyi

PL5147

70701 Kuopio

Kyllä

Kyllä

Esitys

Hakija anoo kaivu- ja sijoituslupaa em. kohteen kaapelointityÖlle/vesihuollon saneerauslyöhön oheisten piiruslusten

mukaan-

Esitän, että hakijalle myönætään kaivu- ja sijoituslupa oheisten piirustusten mukaiselle kauþungin katualueelle.

piirusluksien muulokset huomioidaan, hakijalla on tontinomistajien ja -hattijoiden luvat $öild. Jakokaapit saa sijoittaa
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kalualueelle- Kaapit eiväl saa olla näkemän lai muun esteenä.

Hakija ilmoÍttaa lähiasukkaille ja -firmoille ennen töiden alkamista. Kiinteistóíhin ja lirmoihin on oltava esteelön kulku koko
työn ajail. Kevyelle liikenleelle on varattava esteetön, väh¡nl¿iän 1,5 m leveä kulkureitti ka¡vupaikan ohitse. Tai
vaihtoehtoisesti ohjattava kevyt l¡ikenne määräysten mukais¡n liikennemerkein ia opaste¡n vaihloehtoiselle kulloÌe¡tille.

Kaapelien ja kaapeliputkien ym. laitteiden et¿tisyys samansuuntais¡sta vesi- ja viemäripu[<ista on oltava vähintäån 2 m.
Putkien ja kaapeleiden lopullinen peitesyvyys tulee olla våh:nt¿¡än 0,7 m. Kaivoihin tulee asentiaa säädettävä valuraut¡a¡nen
kansi, kantavuus 40 tr.

Katualueen ennallistaminen kaivu- ja sijoituslupam¿täräysten mukaisesti. Tyõn valm¡shlm¡sesta on ¡lmo¡teltava
kaivulüpatarkastajalle sähkÖpostitse. Työssä tulee olla vo¡massa oleva Teturva 1 tai T¡eturva 2 -koÍti.

Hoitoluokk¡en mukaisesti päällysteet:

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

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

3. hoitoluokan katu A816 tai AB'11 6 cm

PyÕrãtiet ja jalkakäytävät AB1 1 4 cm

Päätös

Lupahakemuksenne on hyväksytty.

Kaupnki perii täståi päättiksestä kaivulupakäsittely- ja valvonlamaksuna
yhteensã 93,00 € {sis. alv.24%}

Huomautus

Gerbynt¡e, Kruunantie ja Kustaalantie oval erikoiskuljeh¡sreitt¡ä.

Lisãtietoja antaa llkka-Matt¡ Kattilakoski, p. 040 6'11 6864

Lupaehdot

Tyôssä noudalettava Telan 9.6.2016 S 87 hyväksymiä ka¡vu- ja sþituslupamääraßs¡ä.

Allekirioitus

3W* //"t1/ W:nhlu'lÁ'
llkka-Mati Kaltilakoski

JAKELU

Kyla, Kuusela, Vãlimäki / Voimatel Oy, Koskiranta / DNA Oyj.

Oikaisuvaatimusohje

Päättikseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranoma¡selle 14 päivän kuluessa
päiätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsoiaan saaneen päätÕksestå tiedon seitsemän (7) p¿i¡vän kuluessa
siitä kun päätös on asetettu nähtäville kaupungin intemetsivuille- Asianosaisen kalsot¡aan saaneen tiedon päätöksestä
se¡tsemäntenä (7) pälvänä k¡rjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedolß¡antotodistukseen meÍdttynä aikanaia silloin kun päätös on annefu tiedoksi sähkÖisest¡ kolmantena (3) pä¡vänä
viestin lähettämisestä. Oikaisuvaaiimuksesta on käytäv¿i ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoilettava.

Viranomainen, iolle oikaisuvaatimus tehdään

Kaupunkiyrnpåiristölautakunta, PL 3, Raastuvankalu 33 4,65101 VAASA

sposti: kirjaamo@vaasa.f
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Laskutusohje 31.10.2019 
 
 

DNA Oyj:n laskutusosoite: 
DNA Oyj 
PL 5147 

70701 Kuopio 
 

Verkkolaskuosoite (ensisijainen laskutustapa): 
OVT tunnus: 003705925096 

Operaattori/välittäjätunnus: Ropo Capital / 003714377140 
 

Y‐tunnus/VAT ID: 
0592509‐6/FI05925096 

 
Ostajan viite laskuille: Johtoverkko LAp‐alue / Eero Koskiranta 

(tämä täytyy ehdottomasti näkyä laskuilla) 
 

DNA:lla on käytössä ostolaskujen sähköinen kierrätysjärjestelmä, jossa 
vaadittavia tunnisteita ovat myyjän ja ostajan nimet ja osoitteet sekä 

arvonlisäverotunnisteet, laskun päiväys, laskunnumero, viitenumero, laskun 
loppusumma, eräpäivä, tilaajan nimi ja tilausnumero. Puutteellisin tai virheellisin 

merkinnöin saapuvat laskut DNA palauttaa lähettäjälle, eikä voi tällöin vastata 
tästä mahdollisesti aiheutuvista maksuviiveistä. Saatte tarvittaessa lisätietoja 

DNA konsernin ostoreskontrasta, osoitteesta ostoreskontra@dna.fi 

 

 

Ystävällisin terveisin 

DNA Oyj 

mailto:ostoreskontra@dna.fi
mailto:ostoreskontra@dna.fi
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LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMA
Työ jalankulku- ja pyöräilyväylällä
Jalankulku- ja pyöräilyväylällä käytössä vähintään 1,5 metrin levyinen osa väylästä

5.1

Vähintään 
1,5 m

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



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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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




