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Katutyö nro
Ilmoitus

20_ _ /_ _ _

Katutyölupahakemus

__ / __ vastaanotettu

Sijoituslupahakemus

(Lomakkeen täyttöohje sivulla 4)

Yhteystiedot

Hakijan (yrityksen) ja yhteyshenkilön nimi

Y-tunnus

Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Sähköposti

Puhelinnumero

Laskutusosoite (jos ei sama kuin hakijalla)

Nimi

Y-tunnus

Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Laskuun tuleva viite

Puhelinnumero

Suunnittelutoimiston ja suunnittelijan nimi
Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Sähköposti

Puhelinnumero

Asennustyön urakoitsijan nimi/ vastaavan työnjohtajan nimi
Lähiosoite

Postinumero ja –toimipaikka

Sähköposti

Puhelinnumero

Liikenteenohjauksesta vastaavan henkilön nimi

Tieturvakortin nro

Sähköposti

Puhelinnumero

Asennettavan johdon/kaapelin tiedot
Sähkö
Tele

Kaivo (tele/sähkö)

Jakokaappi (tele/sähkö)

Kaukolämpö

Kaivo (kaukolämpö)

Liikennevalo

Katuvalo

Jäte- tai sadevesi

Kaivo (vesi, jäte- tai sadevesi)

Vesijohto

Muu

Hakemus

Hakemus
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Sijainti
Kylä/kaupunginosa

Katuosoite

Muu selvitys sijainnista

Katualue

Torit ja aukiot

Puisto

Piha-alue

Muu, (metsä yms.)

Lisätietoja

Rakennustyön ajankohta
Aloitus
Työn arvioitu kesto
Lopetus

/
/

Paikka

Allekirjoitus

Aika

Nimen selvennys

_____
____
_ ____
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LIITTEET
Suunnitelma johdon/kaapelin sijoittamisesta katualueelle ja kadun läheisyyteen,
suunnitelmakartta 1:500 (keskusta ja kylätaajamat) tai 1:1000 (haja-asutusalue)
Liikenteenohjaussuunnitelma
Työsuunnitelma ja menetelmät, erikoiskohteet (esim. sillat, paalutukset, pohjavesisuojaukset)
Johdon/kaapelin sijainnin merkitseminen kadun poikkileikkauspiirustukseen
Valokuvia (esim. alitus-/ylityskohta, erikoiskohteet, kevyen liikenteen väylät)
Esikatselmusmuistio
Valtakirja

Hakemus lähetetään:
Sähköpostina osoitteeseen:
TAI
antti.kangasniemi@kankaanpaa.fi

Luvan myöntäminen
Ilmoitus

Valvoja
Katutyölupa

Sijoituslupa

Antti Kangasniemi 044 577 2639
Esa Melin 044 577 2650

Myönnetään
Ehdot

Kankaanpään Kaupunki
Tekninen keskus
Antti Kangasniemi
Kuninkaanlähteenkatu 8/ PL 36
38701 Kankaanpää

Sijoituslupahakemus
Siirtymärakenneselvitys

________________________

Rakennuslupa, toimenpidelupa yms.
Katselmus (alku-, väli- ja loppukatselmus)
Muu lisäselvitys,

Ei myönnetä
Luvan myöntämis- / voimassaoloaika

Pvm _____________________________

Luvan käsittelijän nimi

Allekirjoitus

Mikäli luvan hakijalla on huomautettavaa lupaehtoihin, tulee kirjallinen oikaisuvaatimus toimittaa
luvan myöntäjälle 14 vrk:n kuluessa lupapäätöksen ilmoittamispäivästä.
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Ohjeet
Yhteystiedot

Asennettava johto/kaapeli

Luvan hakijaksi merkitään yritys tai yksityishenkilö. 'Y-tunnus' -kohtaan merkitään
yhtiön yritys- ja yhteisö- tunnus. Yksityishenkilö täyttää perustiedot.
Merkitään rasti ruutuun ja tarkennetaan tarvittaessa. Mikäli sopivaa vaihtoehtoa ei
löydy hakemuslomakkeesta, kirjoitetaan se kohtaan ”Muu, mikä”.

Työkohteen sijainti
Merkitään työkohteen sijainti riittävällä tarkkuudella, katuosoite tai asuinalue/ muu
yksilöity sijainti
”Muu selvitys sijainnista”
Kohdassa kuvaillaan työmaan, johdon, putken tai kaapelin esitettyä sijaintia
tarkemmin (esim. katuväli, katuosa, asuntoalue)
Johdon/kaapelin sijoittaminen
Selvitys johdon/kaapelin/putken sijoittumisesta suhteessa katualueeseen
Mikäli hakemukseen ei ole liitetty tyyppipoikkileikkausta putkijohdon / kaapelin
sijoituksesta, tulee katualueelle sijoitettaessa sijainnista antaa yksilöivä sanallinen
kuvaus lisätietoja kohdassa (esim. sijoitus kadulle / kevyen liikenteen väylälle /
jalkakäytävälle / viherkaistalle tai kadun alitus tms.)
Lisätietoja

Rakennustyön ajankohta

Tähän kohtaan kirjoitetaan muita hakemusta täydentäviä tietoja. Esimerkiksi:
- Kuvaus työmenetelmistä (esim. kadun alitus tehdään suuntaporaamalla/
tunkkaamalla. Kaapeli aurataan/kaivetaan)
- Etukäteen selvitetyt/sovitut asiat, erikoiskohteet
Suunniteltu rakennustyön ajankohta. Aloituspäivä, työn kesto, työn lopetuspäivä

Liitteet
-

-

Suunnitelmakartat esim. kaavakartta, josta on nähtävillä tiealueen rajat. Keskustaalueilta ja kylätaajamilta suunnitelmakartat 1:500 tai haja-asutusalueilta 1:1000
tarkkuudella.
Työkohdetta koskeva liikenteenohjaussuunnitelma on edellytys sopimukseen
sisältyvälle työluvalle katualueella työskenneltäessä.
Kadun alituksissa kuva poikkileikkauksesta ja selvitys alitussyvyydestä suhteessa
sivuojien pohjatasoon ja kadun pintaan
Valokuvat erityiskohteista, esim. kevyenliikenteenväylistä, rampeista,
alituskohdista jne.
Esikatselmusmuistio kadunpitäjän edustajan kanssa kohteessa pidetystä
maastokatselmoinnista.
Valtakirja antaa luvan, hakemuksen tekoon suunnittelijalle, urakoitsija tai
valvojalle, valtakirja ei kuitenkaan siirrä vastuuta valtuutetulle.

Kaapeleiden, johtojen tai kaukolämpöputkien ilmoituksen ja katutyölupahakemuksen
käsittelyaika on noin 2 viikkoa (enintään 21 vrk hakemuksen jättämisestä).

