Kaivulupa

Tallenna lomake ennen täyttämistä.

Palautusosoite:

Iisalmen kaupungin kirjaamo
PL 10/Pohjolankatu 14
74101 IISALMI

Lisätietoja:
Kunnossapitomestari Pertti Kouvalainen,
puh. 040 588 9015, pertti.kouvalainen(a)iisalmi.fi

tai lähetä lomake sähköisesti
https://www.suomi.fi/viestit
1. Hakija/
Maksaja

2. Työn
suorittaja

3. Työn
vastuuhenkilö

4. Kohteen
tiedot
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Yritys / Nimi

Puhelin

Osoite

Sähköposti

Nimi

Puhelin

Osoite

Sähköposti

Nimi

Puhelin

Osoite

Sähköposti

Y-tunnus / hlö-tunnus

Käyttötarkoitus / kaivun tarkoitus
Kaupunginosa

Kortteli

Tontti

Kiinteistön osoite
Kiinteistön omistaja

5. Työn
suoritus aika
6. Kaivannon
tiedot

7. Työmaakäynnit

Kaivutyö

.

Asfaltointityö

.20

-

.

.20

.20

Nurmipinta-ala (m2)

Asfaltoitava ala (m2)

Kaivannon pituus (m)

Kaivannon leveys (m)

Kaivannon syvyys (m)

Alkukatselmus
Pidetty
.
.

Työn aikainen katselmus
Pidetty
.
.
Pidetty
.
.

Loppukatselmus
Pidetty
.
.

Pidetty
Maksut
Kaivulupa

.

.

Takuukatselmus
Pidetty
.
.

Iisalmen kaupunki perii voimassa olevan teknisen toimialan palveluhinnaston mukaisen maksun.
Kaivulupamaksu sis. 3 valvontakäyntiä, liikenteenohjaussuunnitelman tarkistamisen sekä töiden valvonnasta
ja hallinnosta aih. kulut. Ylimääräisistä valvontakäynneistä peritään maksu käyntimäärien mukaan.

käyntiä

Lisäkäynnit

8. Liitteet

.

Sorapinta-ala (m2)

Sijoituslupahakemus

Tieto kaivupaikkaan liittyvistä johtotiedoista

Aiemmin hankittu sijoittamislupa

Kartta, johon on rajattu lupa-alue

Tilapäinen liikennejärjestelysuunnitelma

Muuta, mitä?

9. Lisätiedot,
huomautukset
10. Hakijan
allekirjoitus

Paikka ja päiväys

11.Tiedoksianto

Suostumus sähköiseen tiedoksiantoon (päätös lähetetään hakijan sähköpostiosoitteeseen)
Suostun

Hakijan allekirjoitus ja nimenselvennys

Ei, haluan päätöksen kirjeellä
PL 10, 74101 Iisalmi
Puh. (017) 272 31

www.iisalmi.fi/rekisteriselosteet

Kaivulupa

12. Luvan
myöntäjä
täyttää
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Luvan myöntämisen ehdot

Lisätietoja
Paikka ja päiväys

Luvan myöntäjän allekirjoitus ja nimenselvennys

Määräykset ja ehdot
1. Kaikki lupaan liittyvät työt tapahtuvat luvan saajan kustannuksella ja hän vastaa työstä aiheutuvista vahingoista
ja haitoista kaupungille tai kolmannelle osapuolelle rakentamisen aikana.
2. Rakentamisessa on noudatettava voimassa olevia lakeja, asetuksia, normeja sekä turvallisuusmääräyksiä,
mukaan lukien maarakennuslain eri työohjeet ja selitykset.
3. Kaivannon ympärillä olevat puut ja istutukset on tarvittaessa suojattava.
4. Työn suorittajan on varustettava kadun kohta määräysten mukaisin liikennemerkein, sulkulaittein ja
merkkivaloin. Jos tie katkaistaan ajoneuvoliikenteeltä, on siitä tehtävä ilmoitus Pohjois-Savon
Pelastuslaitokselle puh. (017) 182 111, Pohjois-Savon poliisilaitokselle puh 071 875 5015 sekä Iisalmen
kaupungin kuljetussuunnittelijalle puh 040 830 2794, jonka kautta saa tiedot liikennöitsijöistä kaivualueella.
5. Ennen kaivantotyön aloittamista on järjestettävä alkukatselmus yhdessä kunnossapitomestarin (puh 040 588
9015) kanssa.
6. Ennen kaivantotyön täyttöä on tarvittaessa otettava yhteyttä asianosaisiin tahoihin johto- ja kaapeliliitosten
johdosta.
7. Kaivutyön päätyttyä on järjestettävä loppukatselmus kunnossapitomestarin kanssa, joka hyväksyy työn
suoritetuksi.
8. Työalue on saatettava vähintään siihen kuntoon kuin se oli ennen kaivutyön aloitusta.
9. Kaivutyössä vaurioituneet salaoja- ym. putkistot, kanaalit, kaapelit ja muut mahdolliset kadunpinnan alapuoliset
rakenteet, rakennekerrokset mukaan lukien, on korjattava vähintään kaivua edeltäneeseen kuntoon. Kevyen
liikenteen väylät on päällystettävä täysleveänä.
10. Luvan hakijan on selvitettävä omalla kustannuksellaan työalueen ja sen lähiympäristön maanalaiset sekä
maanpäälliset johdot, laitteet ja rakenteet ennen töiden aloittamista. Luvan hakijan on myös huolehdittava
riittävästä suojaetäisyydestä niihin.
Kaapelinäytöt:
• Vesi- ja viemärijohdot: Iisalmen Vesi, paikkatietokäsittelijä puh. 040 661 3980 tai pekka.kokkonen@iisalmi.fi
• Katuvalokaapelit: Iisalmen kaupunki, sähkömestari puh. 040 588 9026
• Kaukolämpöjohdot ja sähkökaapelit: Savon Voima puh. 0800 307 900 tai asiakaspalvelu@savonvoima.fi
• Telekaapelit:
o
Kaisanet puh. 0800 133544 tai johtoselvitys@keypro.fi
o
TeliaSonera, Elisa, PPO, TDC puh. 0800 12600 tai www.verkkoselvitys.fi
• VR: puh. 040 866 4646
11. Katualueella kaivanto on täytettävä samoilla massoilla kerroksittain ja tiivistettävä kerroksittain pintaan saakka.
12. Ylimääräiset kaivumassat ovat kaupungin omaisuutta ja ne kuljetetaan kaupungin osoittamaan paikkaan luvan
saajan toimesta ja kustannuksella.
13. Lupaan liittyvien maanrakennustöiden takuuaika on 2 vuotta ja se alkaa siitä, kun työkohde on siistitty,
päällystetty ja loppukatselmus on pidetty. Päällystämättömillä kohteilla takuu alkaa siitä kun työkohde on
hyväksytetty valvojalla. Takuu koskee myös kolmannelle osapuolelle aiheutettuja vahinkoja ja vaurioita
takuuaikana.
14. Tilapäisistä liikennejärjestelysuunnitelmista on esitettävä suunnitelma ja se on hyväksytettävä luvan hakemisen
yhteydessä
15. Hakemuksen liitteenä on oltava sijoituslupahakemus tai aiemmin hankittu sijoittamislupa, tilapäinen
liikennejärjestelysuunnitelma, tieto kaivupaikkaan liittyvistä johtotiedoista sekä kartta haettavasta lupa-alueesta.
Jakelu: hakija, kunnossapitomestari, laskutus

PL 10, 74101 Iisalmi
Puh. (017) 272 31

