KAIVANTOLUPA

Pvm

HAKEMUS
Nimi
Luvan hakija,
kiinteistön
omistaja tai edustaja (
lupaehtojen täyttämisestä Osoite
vastaava )

Puhelin

Laskutusosoite

Ly-tunnus

Sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään:
Työkohteen

sijainti

Kaivantotyön tarkoitus ja
ajoitus

Jätevesiviemäri

Sadevesiviemäri

Vesijohto

Sekavesiviemäri

Muu

Kaukolämpöjohto
Sähkökaapeli
Työn arvioitu aloitus

Puhelinkaapeli

Liitostyö

Muu kaapeli

Korjaustyö

Työn arvioitu kesto
Viikkoa

Työssä noudatettavat
suunnitelmat

Liite 1
Liite 2
Luvan hakijan tai hänen valtuuttamansa allekirjoitus

Päivämäärä

Puhelin

Nimen selvennys:

LISÄTIEDOT
Urakoitsija tai muu
kaivantotyön suorittaja

( ilmoitettava valvojalle ennen työn aloittamista, jos eivät ole tiedossa hakemusta tehtäessä )
Nimi

Puhelin

Osoite

Vastuuhenkilö

PÄÄTÖS

Puhelin

pvm

nro

Kaivantotyön yleiset lupaehdot
Työstä vastaavalla henkilöllä tulee olla voimassa oleva Tieturva I tai II-kortti.
Kaivantoalue tulee saattaa entiseen kuntoon mahdollisimman nopeasti.
Mikäli työmaa-alue ulottuu lähemmäksi kuin 4 m etäisyydelle puusta, tulee välittömästi ottaa
yhteys kaupunginpuutarhuriin jotta puun suojaamisesta voidaan sopia.
Työmaa-alueella tarkoitetaan koneiden työskentelyalueita sekä maamassojen varastointialueita.
Mikäli kaivutyöt suoritetaan päällystetyillä jalkakäytävillä on päällyste uusittava jalkakäytävän koko leveydeltä.
Talviaikana kaivanto on päällystettävä väliaikaisella päällysteellä, esim. öljysoralla,
mikäli kohdetta ei pystytä heti ennallistamaan valmiiksi.
Työt tulee suorittaa viivytyksettä tarpeetonta haittaa aiheuttamatta ja liikenneturvallisuutta vaarantamatta.
Kaupunki pidättää itselleen oikeuden periä myöhemmin maksua oikeudesta pitää johtoja
kaupungin katualueella. Luvan hakija vastaa omalla kustannuksella johtojen siirtämisestä,
mikäli hyväksyttyjen katusuunnitelmien tai asemakaavojen toteuttaminen niin vaatii.
Ellei luvan hakija noudata tämän päätöksen aikamääriä tai muita ehtoja, kaupungilla on oikeus tehdä tai teettää tarvittavat työt
ja periä kaikki kustannukset luvan hakijalta.

jatkuu

Kaivantolupa myönnetään seuraavin ehdoin:
Työnaikaiset liikennejärjestelyt on hyväksytettävä valvojalla ennen kaivuutyöhön ryhtymistä.
Mikäli ajoneuvoliikenne joudutaan katkaisemaan siitä on erikseen ilmoitettava
Hälytyskeskukselle

Poliisille

Liikennöitsijälle

Työt on tehtävä hyväksyttyjen suunnitelmien mukaisesti. Kaivantotyö katsotaan asianmukaisesti tehdyksi, jos se on
tehty julkaisun "Ohjeet kaivantotöiden suorittamisesta katualueella" mukaisesti.
Luvan hakija tilaa vastaanottotarkastuksen kaivantoluvan valvojalta heti työn valmistuttua.
Luvan hakija on vastuussa työstä kahden vuoden ajan siitä, kun kaivantotyön valvoja on työn vastaanottanut ja hyväksynyt.
Mikäli kahden vuoden aikaraja päättyy 1.10 -31.3 välisenä aikana, jatketaan sitä 31.5 saakka.
Vastuu ei koske niitä työvaiheita, jotka kaupunki on suorittanut.
Tämän luvan mukaiset työt jälkihoitoineen on saatettava valmiiksi luvan myöntövuoden marraskuun loppuun mennessä.

Työn

Hyväksytään hakemuksen mukaisesti

suoritusaika

Hyväksytään seuraavasti:

Muut ehdot

Kaivantoluvan hakijan tulee noudattaa kaivantolupapäätöksen ehtoja, vastata kaikesta vahingosta ja haitasta,
mikä työstä aiheutuu kaupungille tai kolmannelle osapuolelle.
Kaivantolupa raukeaa, jos työtä ei ole aloitettu 6 kk:n kuluessa päätöksestä. Kaivantoluvan hakijan ryhtyminen
kaivantotöihin katsotaan lupaehtojen hyväksymiseksi.

Puhelin

Kaivantoluvan valvoja
Päivämäärä

Teknisen keskuksen puolesta

Puhelin

Nimen selvennys:

VASTAANOTTOTARKASTUS
Päivämäärä:
Läsnä:

Laadunarvostelu:

kunnossa

viat ja puutteet

Jälkitarkastus sovittu pidettäväksi:

Allekirjoitukset:
Valvoja

Haikija tai hänen valtuuttamansa

Kaivantolupahakemuksia otetaan vastaan sähköpostitse kaivulupa@raasepori.fi
tai postitse:
Raaseporin kaupunki, tekninen keskus / yhdyskuntatekniikka, kaivuluvat
Elina Kurjenkatu 11, 10300 Karjaa

