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Otsikko

Katutyölupa 5/20

Asia

Elisa Oyj hakee katutyölupaa KTV-kaapelin asenukselle ja vanhan
ilmalinjan purkamiselle Kaasilassa kupariperällä suunnitelmien
osoittamassa laajuudessa. Luvansaajan tulee noudauttaa seuraavia
lupaehtoja:
Lupaehdot:
1. Töiden aloituksesta tulee ilmoittaa työnjohtaja Pentti
Toivaselle 044 7559 348
2. Työalueella sijaitsevat johdot ja kaapelit tulee selvittää ennen
töiden aloittamista.
3. Työssä tulee noudattaa valvojan antamia ohjeita ja
määräyksiä.
4. Työalue on saatettava välittömästi töiden loputtua työtä
edeltäneeseen kuntoon.
5. Kaupungin hoidossa oleva viherkaista tulee saattaa kaivua
edeltäneeseen kuntoon.
6. Toimittaessa yksityisten tonteilla, tulee noudattaa ko.
kiinteistönomistajan antamia ohjeita.
7. Työnsuorittajan tulee ilmoittaa tien katkaisemisesta
pelastusviranomiselle ennen työsuoritteen aloittamista.
Lupamaksu: Hakijan tulee maksaa katutyölupamaksu 68,20 € alv
0 % , ennen töiden aloittamista. (Kaupunkirakennelautakunta
26.9.2017 §24: palveluhinnasto)

Päätös

Päätän myöntää Elisa Oyj:lle ja heidän käyttämälleen aliurakoitsijalle
katutyöluvan Kaasilassa tapahtuvalle KTV-kaapelin asennukselle, liitteenä
olevan hakemuksen mukaisesti.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla
tuomioistuimeen.
Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Outokummun kaupunginkanslian kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen
kirjaamon aukioloajan päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä , seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun
päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä,
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä
arkipäivänä sen jälkeen.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Outokummun kaupunkirakennelautakunta.
Postiosoite: PL 47, 83501 Outokumpu
Käyntiosoite: Hovilankatu 2, Outokumpu
Sähköpostiosoite: kirjaamo@outokummunkaupunki.fi
Puhelinnumero: 013 5591 (vaihde)
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00-12.00 ja 12.30-15.00.
Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua
– miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos
oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös
sähköpostiosoite.
Pöytäkirja
Pöytäkirja on viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon 8.10.2020
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty 8.10.2020

