Ohjeita KAIVUILMOITUKSEN valmisteluun
1. Yleistä
Kaduilla ja muilla yleisillä alueilla ei saa tehdä kaivutöitä ilman, että siitä on tehty hyväksytty ilmoitus
kaupungille. Poikkeuksena ovat äkilliset, vahingon tai välttämättömän korjauksen vuoksi tehtävät työt,
joista tehdään ilmoitus jälkikäteen. Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti on rangaistusuhan alainen teko.
2. Ilmoitus työn tekemisestä
Työstä vastaavan (tilaajan, jonka lukuun työtä tehdään) on tehtävä ilmoitus töiden aloittamisesta.
Ilmoituksen voi tehdä myös urakoitsija, jolla on asianmukainen toimeksianto (urakkasopimus tms.) tai
valtakirja. Ilmoituslomakkeen saa Teknisistä palveluista kaupungintalolta (kunte.suunnittelu@kotka.fi )
tai internetistä :
(http://www.kotka.fi/asukkaalle/rakentaminen_ja_kaavoitus/rakentaminen/lupa-asiat/kaivuilmoitus).
Ilmoituksen käsittelee infran suunnittelija ja työtä valvoo katutoimen tai puistotoimen valvoja. Ilmoitus
on tehtävä riittävän ajoissa, vähintään kolme (3) arkipäivää ennen työn aloittamista.
Ilmoitus työn ALOITUSPÄIVÄSTÄ ON SITOVA.
3. Tilapäiset liikennejärjestelyt
Ilmoituksen tekijä laatii liikenteenohjaussuunnitelman tai valitsee tyyppiratkaisun ”Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella” julkaisun mukaisesti.
Kaivutyön suorittajan toimesta kaivantoalueen läheisyyteen mahdollisesti tarvittavat pysäköintirajoitukset pitää ilmoittaa kaupungin pysäköinninvalvontaan, puh. 044 702 4315. Ilmoituksessa tulee
esittää kadun nimi ja rajoitusmatka sekä merkin asettamis- ja poistamisajankohta.
Lisäksi merkin asettajan on otettava niiden autojen rekisterinumerot ylös, jotka ovat merkin asettamis- ja
poistamisajankohtana rajoitusosuudella.
Jos katu katkaistaan liikenteeltä tai liikenne joudutaan ohjaamaan tilapäiselle kiertotielle, on siitä
ilmoitettava :
• pelastuslaitokselle p. 044 702 6211
• poliisille p. 0295 414 500
• linja-autoliikennöitsijöille (p. 020 710 5000/ www.matkahuolto.fi)
4. Maksut ja valvonta
Maksut arvioidaan ilmoituksen käsittelyn yhteydessä työhön tarvittavan työmaa-alueen sijainnin, koon
ja työhön kuluvan ajan perusteella. Maksuista ei peritä arvonlisäveroa.
Maksu tarkennetaan työn loppukatselmuksen yhteydessä vastaamaan toteutunutta työtä. Työ katsotaan
päättyneeksi, kun alue on siistitty ja työmaan käyttämät tarvikkeet ym. on poistettu alueelta ja työmaan
päättymisestä ilmoitettu valvojalle. Uudet putket, kaapelit ja rakenteet on kartoitettava ja kartoitus
toimitettava Matti Lantalle, puh. 040 7357131, matti.lantta@kotka.fi.
5. Yhteystiedot
Tekniset palvelut
Ilmoituksen
Kustaankatu 2, kaupungintalo 3. kerros
ma-to 9-15, pe 9-13
vastaanotto
kunte.suunnittelu@kotka.fi
040 688 3687
Ilmoituksen
valvonta

Kunnossapito Kangaskatu 2
Kunnossapitomestari Taina Heijari
Puistotoimi Kotkantie 3

044 702 4792
(05) 234 4772

Keskusvarasto
Liikennemerkkien ja – tarvikkeiden vuokraus, asiakaspalvelu puh. 040 4843 666
Kaapeleiden ja putkien sijainti on selvitettävä seuraavilta tahoilta:
Sähkökaapelit
Katuvalokaapelit
Puhelinkaapelit
”
Kaukolämpö
Maakaasu
Vesijohdot ja viemärit

(Kymenlaakson Sähkö Oy), Johtotieto Oy
Eltel Networks Oy
Elisa Oyj
Sonera
Kotkan Energia Oy
AURORA Kaasunjakelu Oy
Kymen Vesi Oy

0800 12600
020 411 211
0800 12600
0200 600 600
(05) 2277 270
0800 122 722
(05) 234 8111

Muutoksista työn kestossa on ilmoitettava
vapaamuotoisesti sähköpostilla:
kunte.suunnittelu@kotka.fi
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