SIJOITUSLUPAHAKEMUS (maksuton)
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Lupahakemuksen liitteenä olevalle suunnitelmalle asetetut
vaatimuksen on esitetty sijoitusluvan lupaehtoissa
Allekirjoitus ja nimenselvennys

Sähköisesti toimitettua hakemusta ei tarvitse allekirjoittaa. Viranomainen voi kuitenkin määrätä valtakirjan toimitettavaksi,
jos viranomaisella on aihetta epäillä asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta.

Viranomainen

täyttää

Laitteen/johdon sijoitus on
pysyvä

Sijoituslupa on
voimassa

tilapäinen

saakka

Laitteet on siirrettävä mikäli kaupunki katsoo rakennustöistä johtuen tarpeelliseksi
Tarkempi työnaikainen liikennejärjestely on esitettävä kaivulupahakemuksen yhteydessä
(sijoitusehto: Kaivutyöohjeet ja liikennejärjestelyt yleisellä alueilla (katu, puisto tms.)
Muut ehdot

Hyväksyjän nimi
Paikka ja aika

Puhelin nro
Hyväksyjän allekirjoitus ja nimenselvennys

Sijoituslupa raukeaa automaattisesti mikäli töihin ei ryhdytä kahden (2) vuoden kuluessa päätöspäivästä.
Liite 1.

SIJOITUSLUVAN HAKEMINEN JA LUPAEHDOT

Sijoituslupahakemus palautetaan alla olevaan osoitteeseen:
YHDYSKUNTATEKNIIKKA

KUUSAMON KAUPUNKI
Keskuskuja 6
93600 KUUSAMO

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

SIJOITUSLUPAHAKEMUS (maksuton)

LIITE 1
SIJOITUSLUVAN HAKEMINEN JA LUPAEHDOT
Sijoituslupa tulee hakea kun ollaan sijoittamassa kaupungin maalle johtoja ja/tai laitteita joko
pysyvästi tai väliaikaisesti. Kuusamon kaupunki voi myöntää sijoitusluvan vain kaupungin
omistamalle maalle. Jos maanomistaja on joku muu kuin Kuusamon kaupunki, tulee lupa
hakea maanomistajalta.

Sijoituslupahakemuksen liitteenä tulee olla johtojen ja/tai laitteiden sijaintipiirros, pääsääntöisesti 1:500 mittakaavassa. Lisäksi jos johtoja ja/tai laitteita sijoitetaan kadulle, tulee liitteenä
olla poikkileikkaus, josta ilmenee niiden sijainti sekä kaivannon mitat.

Hakemus osoitetaan kaupungin yhdyskuntatekniikan toimialalle ja se tulee lähettää hyvissä
ajoin ennen aiottua johtojen ja/tai laitteiden sijoittamista. Myönteisen sijoituslupapäätöksen
jälkeen tulee hakea vielä erikseen kaivu-/käyttölupa (Ilmoitus kadulla tai yleisellä
alueella tehtävästä työstä). Kaivu-/käyttölupa haetaan yhdyskuntatekniikan toimialalta.
Ko. luvissa mainitaan ne ehdot ja periaatteet, joita itse sijoitustyössä tulee noudattaa.

Päätöksessä mainitaan ne ehdot, joita pitää noudattaa. Perustietoihin kuuluu mm. velvollisuus
siirtää laitteet kustannuksellaan, jos kaupunki katsoo sen katujen tms. rakennustöistä johtuen
tarpeelliseksi. Lupa on voimassa normaalisti kaksi vuotta.
Kokoojakaduilla sijoitusluvan pääsääntöisenä ehtona on, että katua ei katkaista kaivamalla
vaan sijoittaminen tehdään poraamalla.

Sijoituslupahakemus palautetaan alla olevaan osoitteeseen:
YHDYSKUNTATEKNIIKKA

KUUSAMON KAUPUNKI
Keskuskuja 6
93600 KUUSAMO

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

