Mallihakemus vesihuoltojohdon sijoittamisesta tiealueelle
Tässä mallihakemuksessa esitetyt tiedot eivät perustu todellisiin tietoihin eivätkä todelliseen
tilanteeseen, vaan toimivat ainoastaan esimerkkinä siitä, minkälaisia tietoja hakemuksessa tulisi olla ja
missä muodossa tiedot tulisi esittää.
Tämä mallihakemus on laadittu Vesihuoltoverkostot ja maantiet –ohjeen mukaisesti.
Esimerkkihakemus koskee tavanomaista maantien alitusta:
- hakemuslomake
- lähestymiskartta
- suunnitelmakartta
- poikkileikkaus
- maaperäkartta
- kuvia kohteesta
- liikenteenohjaussuunnitelma
Vaativimmissa kohteissa tulee laatia tarkemmat asiakirjat.

Hakemuslomake
Vesi- ja viemärijohdon asentaminen tiealueelle

Yhteystiedot
Johdon omistaja ja yhteyshenkilön nimi

Y-tunnus

Maija Meikäläinen (kiinteistötunnus xxx-xxx-x-x)

200652-090E

Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Jokelantie 8

21330 Paattinen

Sähköposti

Puhelin

maija.meikalainen@gmail.com

040 1234567

Laskutusosoite (jos ei sama kuin hakijalla)
Nimi

Y-tunnus

Tilitoimisto Laakkonen

1234567-7

Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Laaksosenkatu 6 a

20100 Turku

Laskuun tuleva viite

OVT-tunnus

Maija Meikäläisen vesijohto

003703123456

Välittäjätunnus

Verkkolaskuosoite

BAWCF122

003727123895

Suunnittelutoimiston ja suunnittelijan nimi

Suunnittelutoimisto Tuuli Oy, Marika Kekäläinen
Postiosoite

Postinumero ja -toimipaikka

Kaivokatu 6

13100 Hämeenlinna

Sähköposti

Puhelin

marika.kekalainen@tuulioy.fi

040 9876544

Asennustyön urakoitsija ja yhteyshenkilö

Maanrakennus Kivi Oy, Matti Rakentaja
Sähköposti

Puhelin

matti.rakentaja@kivioy.com

040 7892345

Liikenteenohjauksesta vastaava yritys ja yhteyshenkilö

Tieturvakortin nro

Maanrakennus Kivi Oy, Matti Rakentaja

0091314 24279 (11/2019) Tieturva 2

Sähköposti

Puhelin

matti.rakentaja@kivioy.com

040 7892345

Työkohteen sijainti
Kunta

Tien numero

Turku

204

Muu selvitys sijainnista

Suonimen kiinteistöliittymästä 25 metriä Ylänteen suuntaan.

Asennettavan johdon tiedot
x Vesijohto
x Jätevesiviemäri
Hulevesiviemäri

Pumppaamo
x Sulkuventtiilit

Muu, mikä?
Yksittäinen maantien alitus kotitalousliittymälle
Tien pituussuuntaista johtoa tiealueella yhteensä

Tien alituksia yhteensä

0 metriä

1 kpl

Tien pituussuuntaista johtoa tiealueen ulkopuolella yhteensä

0 metriä
Silta-asennuksia ei ole siltaan (kpl). Muut siltakohteet kierretään sillan ulkopuolelta.
Pumppaamot
Pumppaamoja maantien suoja-, näkemä- tai tiealueella

Pumppaamojen uusien tieliittymien tarve

ei ole kpl

ei ole kpl

Lisätietoja

Alitus liittyy pituussuuntaiseen olemassa olevaan vesihuoltolinjaan maantien länsipuolella.
Työkoneet voidaan purkaa lavetilta yksityistien liittymässä, ei haittaa maantien liikennettä.
Kaivannot sijaitsee ojanpohjan ulkopuolella. Aloitusmonttu sijaitsee hakijan kiinteistön puolella ja lopetusmontun sijaintiin saatu maanomistajalta lupa.
Liikenteenohjaus: Työkoneet ja muu kalusto ajoradan ulkopuolella. Liikenneviraston mallikuva 4.1.

Rakennustyön ajankohta

05/2019

-

08/2019

Paikka

Allekirjoitus

Aika

Nimen selvennys

Maija Meikäläinen
LIITTEET

Paperiset suunnitelmat ja kartat kahtena kappaleena
Vesihuoltoverkostoa kuvaava yleiskartta 1:100 000 ja 1:40 000
x Suunnitelma johdon sijoittamisesta tiealueelle ja tien läheisyyteen, kartat 1:2000 (kaava-alueet)
tai 1:5000
Johdon pituusleikkaus 1:100/1:500
x Johdon sijainnin merkitseminen tien poikkileikkauspiirustukseen
x x Liikenteenohjaussuunnitelma
Työsuunnitelma ja menetelmät, erikoiskohteet (esim. sillat, paalutukset, pohjavesisuojaukset,
puut, tiehankkeet)
x Maaperäselvitykset/maaperäkartta
Valokuvia (esim. alituskohta, erikoiskohteet, kevyen liikenteen väylät, nykyiset ojat, puut)
Esikatselmusmuistio
Hyväksytetyt siltakiinnityssuunnitelmat
Turvallisuusasiakirja tai riskitarkastelu
x
Esiselvitysten tarkistuslista
Selostus aikataulusta ja muista järjestelyistä

x
Pumppaamot
Pumppaamon asemapiirros (mittakaavassa)
Pumppaamon tyyppipiirustus
Maanomistajan suostumus pumppaamon sijoittamiselle

Mallissa käytetyt lähestymiskartat löytyvät Maanmittauslaitoksen karttapaikkapalvelusta.
https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/

Lähestymiskartta 1

Lähestymiskartta 2

Suunnitelmakartta

Havainnekuva 1, kuvakaappaus Googlemaps

Havainnekuva 2, kuvakaappaus Googlemaps

Suunniteltu alitus

telekaapeli

Poikkileikkaus maantien alituksesta
Mallikuvassa on esitetty Liikenneviraston ohjeen mukaiset vähimmäismitat (ei mittakaavassa)

Esimerkki 1.

Esimerkki 2.

Maaperäkartta esim. osoitteesta http://gtkdata.gtk.fi/maankamara/

