LUPA KAIVAMISELLE
KATU- TAI MUULLA YLEISELLÄ ALUEELLA
(maksullinen)
Kunnallistekniikan tulosalue antaa pyynnöstä luvan kaivamiselle seuraavilla ehdoilla:
Lupanumero

Asiakasnumero

Puhelin

Luvan saaja
Osoite

Postitoimipakka

Postinumero
Kaivupaikka

Kaupunginosat

Liite

Suoritettava työ
Asiakasnumero

Työn suorittaja

Osoite
Postinumero
1.

Puhelin

Postitoimipakka

Työ on suoritettava mahdollista päällystyötä lukuun ottamatta
ajoradan osuudelta

2.

välisenä aikana ja

muilta osin
välisenä aikana
Liikennettä kadulla ei saa katkaista ellei sitä ole erikseen sovittu ja siitä on ilmoitettava seuraaville:
Poliisi, puhelin 123 456 7890

3.

Hätäkeskus puh. 112

Pelastuslaitos puh.
Ennen töiden aloittamista on mahdollisten kaapeleiden ja
laitteiden sijainti selvitettävä seuraavien
Kuusamon Energia- ja Vesiosuuskunta, puh. 020 741 4920
Fortum (sähkö) puh. 0800 199 00

muualle

Puhelin ja muut heloliik. kaapeliyht.
Muu

4.

Työmaa on merkittävä asianmukaisilla merkeillä

5.
6.

Kivipäällysteen ja reunakiven talteenotto ja säilytys kuuluu luvan saajalle
Kaivanto on täytettävä katurakennetta vastaavasti kerroksittain tiivistäen ja muut alueet entistä
vastaavaksi. Kaivun yhteydessä esiin tulleet salaoja- ym. putkistot kanaalit kaapelit ym. on laitettava
entistä vastaavaan kuntoon.

7.

Luvan saaja vastaa kaikista niistä vahingoista, mitkä mahdollisesti aiheutuvat edm. kaivannosta tai
sen mahdollisesta painumisesta kahden vuoden aikana.

8.

Kaikki em. työt on suoritettava luvan saajan kustannuksella em. määräaikoihin mennessä ja ohjeiden
mukaisesti uhalla, että ne muutoin tehdään kaupungin toimesta luvan saajan laskuun.

9.

Luvan antaja suorittaa liitteen mukaiset tarkastukset ja luvan saaja pyytää ennen työn aloittamista
ennakkotarkastuksen ja sen päätyttyä valmistustarkastuksen luvan antajalta

Viranomainen täyttää

Aika ja paikka

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Luvan antajan puolesta

Nämä lupaehdot olen tänään saanut tiedoksi ja sitoudun niitä noudattamaan
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Luvan saaja tai edustaja
Valtuutan Kuusamon kaupungin kunnallistekniikka tulosalueen teettämään edellä mainitun kaivantokohdan
päällystämisen sekä mahdollisen viherkaistan korjauksen ja sitoudun vastaamaan sen kunnosta takuuajan
puitteissa. Korjauslaskutus edellä mainituista töistä suoritetaan korjausten jälkeen
Paikka ja aika

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Valtuuden antaja
Laskutus osoite:

Lomake palautetaan alla mainitulla osoitteella:
YHDYSKUNTATEKNIIKAN TOIMIALA
Kunnallistekniikka

KUUSAMON KAUPUNKI
Kaiterantie 22
93600 KUUSAMO

Puhelin 040 860 8600
Telefax (08) 866 0093
yhdyskuntateknikka@kuusamo.fi

