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KAIVULUPAPÄATÖS

Kaivulupa 905-2022-35

Päätöksen tila Lupa myönnetty

Hakemuspäivä 24.3.2022

Voimassaoloaika 243.2022 - 14.4.2022

Osoite/sijainti Teeriniemenkatu 3

Yhteystiedot

Hakija Maksaja

Vaasan Sähköverkko Oy Vaasan Sähköverkko Oy

Kauppapuistikko 0 Kauppapu¡stikko 0

65100 Vaasa 65100 Vaasa

Luvan tarkoitus

VikatyÖ, kaivetaan kesk¡jännitekaapeli auki maasta ja korjataan.

Johto-, ¡€apeli- tai putkityöt

JohlotyÖt

Lisätiedot

Tämå hakemus koskee

Kaivu-, s¡jo¡tusalueen katuosoite

Vaikutukset liikenteeseen

Vaikutukset liikenteeseen, tarkempi selostus

Päällystyskorjaustarve

Vihertyötarve

Laita tähåin työnumero tms. mikËili haluat saada sen
laskulle viitteeksi

LisËiliedot

Olen selvittänyt alueen johtotiedot.

Olen perehtynyt ja sitoudun Kaivu- ja
sijoituslupamääräyksiin, lupamaksuihin ja
hoitoluokituskarttaan (Kaivu- ja
sijoituslupamääräykset, Tilapäiset lupamaksut la vuokrat,
Hoitoluokituskartta)

28.3.2022

Kaivulupaa

Teeriniemenkatu 3

Aiheuttaa liikennehaitan

Vikapaikka on pyörät¡en sivussa

Korjaus tarvilaan

Koriaus tarvitaan

568634

Korjataan kaapelivika, ka¡vetaan pyÖrë¡t¡e auki.

Kyllä

Kyllå

Esitys

Hakija anoo kaivulupaa em. kohteen kaapelolntityölle/vesihuollon saneeraus$öhön oheisten piirustusten mukaan.

Esitån, että hakijalle myönnetään kaivulupa oheisten piirustusten mukaiselle kaupungin katualueelle.

Piirustuls¡en muutokset huomioidaan, hakijalla on tontinomistajien ja -haltijoiden luvat työlle. Jakokaapil saa sijoittaa
katualueelle. Kaapit eivät saa olla näkemän ta¡ muun esteenä.

Hakija ilmoittaa låihiasukkaille ja -firmoille ennen töiden alkamista. KiinteistÖihin ja firmoihin on oltava esteetön kulku koko
tyÖn ajan. Kevyelle l¡ikenteelle on varattava esteetön, vähintåiän 1,5 m leveä kulkureitti kaivupaikan ohitse. Tai
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vaihtoehtoisesti ohjattava kevyt liikenne mäËiräysten mukaisin liikennemerkein ja opastein vaihtoehtoiselle kulkureitille.

Kaapelien ja kaapeliputkien ym. laitteiden etäisyys samansuuntaisista vesi- ja viemäriputkista on oltava vähintään 3 m.
Putkien ja kaapeleiden lopullinen peitesyvyys tulee olla vähintään 0,7 m. Kaivoihin tulee asentaa säädettävä valurautainen
kansi, kantavuus 40 tn.

Katualueen ennallistaminen kaivu- ja sijoituslupamäärË¡ysten mukaisesti. Työn valmistumisesta on ilmoitettava
kaivulupatarkastajalle sähköpostitse. Työssä tulee olla voimassa oleva Tieturva 1 tai Tieturva 2 -kortti.

Hoitoluokkien mukaisesti päällysteet:

1 . hoitoluokan katu SMA16 tai AB1 6 16 cm (6+6+4cm)

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

3. hoitoluokan katu A816 ta¡ AB1 'l 6 cm

PyÖrätiet ja jalkakäytävät AB11 4 cm

Päätös

Lupahakemuksenne on hyväksytty.

Kaupünki perii tästä päätöksestä kaivulupakäs¡ttely- ja valvontamaksuna
yhteensä 93,00 € (sis. alv.24olo)

Huomautus

Teeriniemenkatu on 1 -hoitoluokan katu.

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

Lupaehdot

Työssä on noudatettava Kylan 23.2.2022 $ 31 hyvåiksymiä kaivu- ja sijoituslupamäåräyksiä.

Allekirjoitus

7Unþ* /ü'ttÇ,' þo#/'/,t.il(,'
llkka-Matti Kattilakoski

JAKELU

Kyla, kunnossapito, Talvi, Kuusela, Gråsbeck, Tyni / VSVOY, Allonen / Voimatel Oy.

Oikaisuvaatimusohje

Pääitökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen alla mainitulle viranomaiselle 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannisla. Kunnan jäsenen katsotaar saaneen päät0ksest¿¡ tiedon seitsemän (7) pä¡v¿ln kuluessa
siitä kun päätös on asetettu nähtäville kaupungin internetsivuille. Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätÖksestËt
seitsemäntenä (7) p¿¡iv¿¡nä kirjeen lähettämisestä, saanlitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksiantotodistukseen merklttynË! aikana ja silloin kun pää¡tÖs on annettu tiedoksi sähköisesti kolmantena (3) pä¡vänrt
viestin lähettämisestä. Oikaisuvaalimuksesta on käytË¡vä ilmi vaatimus perusteluineen ja se on tekïän allekiioitettava.

Viranomainen, ¡olle oikaisuvaatimus tehdään

Kaupunkiympåiristölautakunta, PL 3, Raastuvankatu 33 4,65101 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



Allonen Jere
Suorakulmio

Allonen Jere
Puhekupla
Vika sijaitsee tällä alueella, tehdään korjaustyöt

Allonen Jere
Nuoli

Allonen Jere
Nuoli



LIIKENTEENOHJAUSSUUNNITELMATunkkaus/poraus tien ja jalankulku- ja pyöräilyväylien aliJalankulku- ja pyöräilyväylällä käytössä vähintään 1,5 metrin levyinen osa väylästäTiekohtainen nopeusrajoitus enintään 60 km/h

5.17

0 m

150 m

Vähintään 
1,5 m

0 m

150 m

TyöalueKohteen mukaan valitaan joko sulkupuomi tai suojakaide. Sulkemiskohdan näkyvyys pimeällä on varmistettava. Työalueen kohdalle tien reunaan sijoitetaan sulkupylväät.
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Kattilakoski Ilkka-Matti
Polygon

Kattilakoski Ilkka-Matti
Polygon

Kattilakoski Ilkka-Matti
Typewriter
Kaivualue

Kattilakoski Ilkka-Matti
Typewriter
Kuntatekniikan hallinnoima alue (punaisella)

Kattilakoski Ilkka-Matti
Rectangle




