
Kaivulupa 9A5-2022-19

Päätöksen tila Lupa myönnetly

Hakemuspäivä 2'r.2-2022

Vo¡massaoloa¡ka 28-2-2022 - 28.7 -2022

Osoite/sijainti Rantakatu 1

Yhteystiedot

Hakija Maksaja

Vaasan Sålhköverkko Oy Vaasan Sähköverkko Oy

Kirkkopuistikko 0 Kirkkopuistikko 0

65'100 Vaasa 65100 Vaasa

Luvan tarkoitus

Tarko¡tulsena kaivaa 2 kpl 4X300 pj-kaapeleita ja 2 kpl AHXW'I85 kj-kaapeleila uudella muuntamolta eteenpäin-

Sähko

Johtolyöt

Lisätiedot

iúaasan kaupunki

t{uniatekniikka
f(aivulupa 905-2022-1 I

Esitys

KAIVU. JA SUO]TUSLUPAPÄATÖS

Tämêi hakemus koskee

Kaivu-, sijoitusalueen katuosoite

Vaakutukset liikenteeseen

Vaakutukset liikenteeseen, tarkempi selostus

Päällystysko{austarve

Viiertyötarve

Laita tähän työnumero lms. mikäli haluat saada sen
laskulle viitteeksi

Olen selvittänyt alueen johtotiedot.

Olen perehtynyt ja sitoudun Kaivu- ja
sijoituslupamääräy*siin, lupamaksuihi n ja
hoitoluokituskarttaan (Kaivu- Ja
sïo¡tuslupamåäräylGet, ïilapäiset lupamaksut ja vuokrat,
Hoitoluokituskartta)

23.3.2022

Kaivu- ja sijoituslupaa

Rantakatu 1

Aiheuttaa l¡¡kennehaitan

Kävely/pyöräily poluilla tulee olemaan koneita.

Ei tarvetta

Korjaus tarvilaan

92151069

Kyllä

Kyllä

Hakija anoo kaivu- ja sijoituslupaa em. kohteen kaapelointilyölle/vesihuollon saneeraustyöhön oheisten piirustusten
mukaan.

Esitän, eüä hakijalle myönnetään kaivu- ja sijoituslupa oheisten piirustusten mukaiselle kaupungin kalualueelle.

Piirustuksien muutokset huomioidaan, hakijalla on lont¡nom¡slajien ja -halt¡jo:den lwat työlle. Jakokaapit saa sijoiltaa
katualueelle- Kaapil eivät saa olla näkemän ta¡ muun esteenä.

Hakija ilmoiltaa lähiasukkaille ja -firmoille ennen lÖiden alkamisla. Kiinteistöihin ja firmoihin on oltava esteetön kulku koko
työn ajan. Kevyelle liikenleelle on varattava esleetön, vähintään 1,5 m leveëi kulkureilti kaivupaikan ohitse. Tai
vaihloehtoisesti ohjattava kevyt liikenne määrëiysten mukaisin liikennemerkein ja opastein vaihloehtoiselle kulkureitille.
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Vaasan kaupunki
Kuntatekniikka

Kaivulupa 905-2022-19

KAIVU- JA SUOITUSLUPAPAATöS 23.3.2022

Kaapelien ja kaapeliputk¡en ym. laitteiden etäisyys samansuunta¡sista vesi- ja viemäriputkista on ollava vähintään 3 rn.
Putkien ja kaapeleiden lopullinen peitesyvyys tulee olla vähintään 0,7 m. Kaivoihin tulee asentaa säädettävä valurauta¡nen
kansi, kantavuus 40 tn.

Katualueen ennallistaminen kaivu- ja
kaivulupatarkastajalle såthköpostitse.

sijoituslupamäËlËysten mukaisesti. Työn valm¡stumisesta on ilmoitettava
Työssä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 lai Tieturva 2 -kortti.

Hoitoluokkien mukaisest¡ päällysteet:

'1. ho¡toluokan kalu SMA16 tai A816 16 cm (6+6+4cm)

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

3. hoitoluokan katu A816 tai AB1 1 6 cm

Pyör¿tt¡etjajalkakä)däv¿il AB11 4cm

Päätös

Lupahakemuksenne on hyväksytty.

Kaupunki perii tästä pä¿¡töksestä ka¡vulupakås¡ttely- ja valvontamaksuna
yhteensä 93,00 € (sis. alv.24o'6)

Huomautus

Rantakatu on 2-hoitoluokan katu.

L¡sätietoja antaa llkka-Matti Kattilakoski, p. 040 611 6864

Lupaehdot

Työssä noudatettava Telan 9.6.20'16 S 87 hyvålGymiä kaivu- ja sijoiluslupamääräyksië¡.

Puistoalueen läpi menevät kaapelit on pulkitettava.

Allekirjoitus

ïlþlt-"lr"w' Ko#1h"tr*vh'
llkka-Matti Kattilakoski

JAKELU

Kyla, Kuusela, Lax, Flén, Vallinmäki, KivistÕ / Voimatel Oy, Tyni / VSVOY.

Oikaisuvaatimusohje

PäätökseÐ tl¡ytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle v:ranomaiselle 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsolaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa
siitä kun päätös on aseteltu nähtäville kaupung¡n internetsivuille. Asianosaisen kalsolaan saaneen tiedon päätöksestä
seitsemäntenä (7) pä¡vänä kirjeen läheltämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksiantotodistukseen meft¡ttynä aikana ja silloin kun päätös on anneltu tiedoksi sähköisesti kolmantena {3) pä¡vänä
v¡est¡n lähettämisestä. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Kaupunkiympäristölautakunta, PL 3, Raastuvankälu 33 A, 65101 VAASA

sposti: kirjaamo@vaasa.f

2t(2)



 

 

 
VALTAKIRJA 
 

Valtuutamme maastosuunnittelija Valtteri Kivistö 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 Valtteri Kivistö 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



LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMATyö jalankulku- ja pyöräilyväylälläJalankulku- 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.
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esaa
Suorakulmio

esaa
Murtoviiva

esaa
Suorakulmio

esaa
Puhekupla
Uusi puistomuuntamo

esaa
Suorakulmio

esaa
Leima

esaa
Tekstiruutu
Vesi ja viemäriputket

esaa
Puhekupla
junaradan alla valmiit putket mihin pj-kaapelit asennetaan, Katu pitää kaivaa auki putken päiden kohdalta

esaa
Puhekupla
kaivetaan uudet pj-maakaapelit kadun varteen uudelle liittymälle.

esaa
Murtoviiva

esaa
Tekstiruutu
Elisan kaapeli

esaa
Murtoviiva

esaa
Murtoviiva

esaa
Murtoviiva

esaa
Murtoviiva

esaa
Ellipsi

esaa
Puhekupla
muistomerkki ja puu

esaa
Murtoviiva

esaa
Murtoviiva

esaa
Puhekupla
uudet pj-maakaapelit, kierretään puiden juuria

esaa
Puhekupla
uudet kj-maakaapelit, kävely tienalitse, jatketaan entisiin kaapeleihin
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Kattilakoski Ilkka-Matti
Typewriter
Kiinteistötoimen hallinnoima alue (punaisella)

Kattilakoski Ilkka-Matti
Rectangle
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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

Kattilakoski Ilkka-Matti
Rectangle

Kattilakoski Ilkka-Matti
Rectangle

Kattilakoski Ilkka-Matti
Typewriter
Muuntamo (rakennuslupa)




