
SOMERON KAUPUNKI  
SIJOITUS / KAIVULUPA 
 Luvan hakija Nimi 

                                                                                          
Puhelin 

Osoite 
 

Matkapuhelin 

Postinumero 
 

Postitoimipaikka 

 
Työkohteen 
sijainti 

Kadun nimi                   
                                                            

Kiinteistön  numero 

Työkohteen tarkempi sijainti 
 
 

 
Työn 
suoritusaika 
 

__________. _________.20_______ - _______.________. 20_______ 

 
Työn vastuu -
henkilö 
 
 

Nimi 
 

Puhelin 

Osoite 
 
Postinumero 
 

Postitoimipaikka 

 
Tehtävä toimen- 
pide 

  Vesijohto                                              Sähkökaapeli                          Muu toimenpide, mikä 
  Viemärijohto/paineviemäri                   Telekaapeli 
  Sadevesiviemäri                                    Katuvalokaapeli       
  Kaukolämpö                  

 
TEIDEN ALITUKSET TULEE SUORITTAA TUNKKAAMALLA ! 
 
Mikäli alitus toivotaan voida suorittaa kaivamalla, tulee alla olevat kohdat A ja B täyttää. 
Kaupunki ilmoittaa erikseen päätöksessään, mikäli alituksen voi suorittaa kaivamalla. 
 
A 
Kaivannon 
tiedot ja selostus 
kaivannosta 
(täyttö mat., 
tiivistys, 
pintaus) 
 
 
 

Kaivannon pituus, leveys, täyttö- ja pintamateriaali Selostus kaivantotyön suorittamisesta   

 
B 
Perustelut 
kaivamalla 
suoritettavaan 
alitukseen 
 
 
 

 

 
Paikka 
 
 

Luvan hakijan allekirjoitus 

Aika  
 

Nimen selvennys 

 
Lopputarkatus  

 Suoritettu,  pvm.   _____________.____________. 20 
Lopputarkastuksessa todetut puutteet. 
 
 

Päivä, mihin mennessä puutteet tulee olla korjattu.           Korjattu pvm. 
 

  
 
 
Luvan hakijan allekirjoitus ja nimen selvennys 

 
 
 
Kaupungin edustajan allekirjoitus ja nimen selvennys 



Luvan hakijan 
 tulee ilmoittaa työlle vastuuhenkilö, joka vastaa työmaan työturvallisuudesta ja tilapäisistä 

liikennejärjestelyistä. 
 

 on velvollinen pyytämään lopputarkastuksen kohteeseen kaupungilta (tekn.tsto). Lopputarkastus tulee 
suorittaa kuukauden kuluessa työn valmistumisest. Lopputarkastus pyydetään kaupungin 
maanrakennusmestarilta. 

 
 tulee liittää  hakemukseen erillinen kartta tai piirros, mistä selviää kohteen tarkka sijainti 

 
 vastaa työkohteen täytöistä, asfaltoinneista ja mahdollisista jälkipainumista. Lopputarkastuksen 

suorittaminen ei poista luvan hakijan vastuuta jälkipainumista. 
 

 olemassa olevien linjojen/putkien (sähkö, puhelin, vesi, sade-ja jätevesi, kaukolämpö, katuvalo) 
selvittäminen linjojen omistajilta ennen kaivu työhön ryhtymistä  
 

 olla yhteydessä Someron Vesihuolto Oy:n käyttöpäällikköön mikäli työssä asennetaan maahan kaapeleita, 
putkia, johtoja yms.  

 
 pyytää  lopputarkastuksen suorittamista ja vastaa siinä mahdollisesti todettujen puutteiden korjaamisesta 

 
 tulee palauttaa tämä  hakemus allekirjoitettuna liitteineen ennen töiden aloittamista osoitteeseen: 

Someron kaupunki, tekn.tsto   
sijoitus- / kaivulupa 
Joensuuntie 20 

 31400 SOMERO 
tai  
sähköpostitse osoitteeseen 

 jyrki.rinta-paavola@somero.fi 
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