HARJAVALLAN KAUPUNKI
Tekniset palvelut
Päiväys ___________

Nro_________

HAKEMUS KADULLA JA YLEISILLÄ ALUEILLA TEHTÄVIIN KAIVU- JA KAAPELIN ASENNUSTÖIHIN
Luvan hakija

Nimi

_____________________________________________________

Osoite _____________________________________________________
Työkohteen sijainti

_______________________________________________________________

Kaivutyön tarkoitus

vesi

jätevesi

sadevesi

kaukolämpö

kaapeli

muu, mikä
Harjavallan kaupungin Tekniset palvelut myöntää luvan töiden tekemiseen liitteenä olevan kartan
mukaisesti seuraavilla ehdoilla:
___________________________________________________________
1.

Ennen työn aloittamista on otettava yhteys kaupungin Teknisiin palveluihin puh. 044 432 5358.
Mikäli katu joudutaan sulkemaan liikenteeltä, on asia ilmoitettava, sekä sovittava mahdollisista liikennejärjestelyistä.
Satakunnan pelastuslaitos, Harjavallan toimipiste
puh. 02 674 3121
Sairaankuljetus
puh. 02 674 1754
Lounais-Suomen poliisilaitos, tilannekeskus
puh. 02 95 417 237

2.

Luvan hakijan tulee hoitaa mahdolliset liikennejärjestelyt.

3.

Hakijan on selvitettävä ennen kaivutyön aloittamista, kaivualueella mahdollisesti olevat kaapelit, putkilinjat ja
rajamerkit. Tietoja näistä saa:
sähkökaapeli Lammaisten Energia Oy
puh. 02 535 2011
puhelinkaapeli DNA Oy / Lounais-Suomi
puh. 0800 12600
kaukolämpölinja Porin Energia Oy
puh. 02 621 2233
vesi- ja viemärilinja Harjavallan kaupunki, Kari Okkonen
puh. 044 432 5383
rajamerkki Harjavallan kaupunki, Jari Prehti
puh. 044 432 5377
valokuitu, kaapelinäytöt Kaivulupa.fi
puh. 0800 133 544

4.

Kaivanto on tarvittaessa suojattava asianmukaisin puomein ja merkkivaloin sekä liikennemerkein. Edellä mainittuja välineitä on hakijalla mahdollisuus vuokrata teknisten palvelujen varastosta, työnjohtaja Jarmo
Tynjälä puh. 044 432 5363.

5.

Kaivantoa täytettäessä on huolehdittava siitä, että kadun rakennekerrokset tulevat tarkoin alkuperäiseen järjestykseen. Katualueella on tiivistys tehtävä noin 50 cm:n kerroksina veden ja junttauksen tai tärylevyn avulla.
Puisto- ja viheralueilla täyttö- ja viimeistelytyöt tehdään katselmuksen mukaan, työnjohtaja Jarmo Tynjälä
puh. 044 432 5363.

6.

Kunnallistekniset palvelut valvoo työsuoritusta. Mikäli todetaan, että kaivannon täyttö, kadun päällystäminen
tai viimeistelytyöt ovat puutteellisesti tehty, on kaupungilla oikeus teettää nämä työt hakijan kustannuksella.

7.

Katu on viivytyksettä saatettava entiseen kuntoonsa ja kaivutyön aiheuttamista jälkikorjauksista on hakijan
huolehdittava yhden vuoden ajan.

8.

Hakija vastaa kaikista työstä johtuvista vahingoista ja kustannuksista.

9.

Erikoisehto: ______________________________________________________________________

HARJAVALLAN KAUPUNKI/Tekniset palvelut
Petri Katajisto, tekninen johtaja
Puhelin (02 ) 535 9011
http://www.harjavalta.fi
harjavallan.kaupunki@harjavalta.fi

Keskustie 5B
29200 HARJAVALTA

