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KAAPELINÄYTTÖPYYNTÖ

ASIAKKAAN TIEDOT
Tilaajan nimi/Yritys/Puh
nronro
nimi / Yritys / Puh

Liikenneviraston
sopimustilausnumero
Väyläviraston sopimustai tai
tilausnumero

Laskutettava yritys

Viite / sähköpostiosoite

Laskutusosoite

Verkkolasku

Tilaaja / yhteyshenkilö

Puhelinnumero

Verokäytäntö

ALV 24%

Rakentamisen käännetty ALV 0%

TYÖKOHTEEN TIEDOT
Työkohde (liikennepaikka, liikennepaikkaväli)

Raide km+m

Työkohteesta vastaava henkilö /Yritys

Puhelin / sähköposti

Kuvaus tehtävästä työstä (kaivuu- / tunkkaus- / paalutus-/ kairaus- yms. työ)
Liitteet

Yleiskartta kohteesta

Mittapiirros kohteesta

TILATTU TYÖ
Maksuton näyttö

Maksullinen näyttö

Uusinta näyttö
Uusintanäyttö

Ehdotus näytön ajankohdaksi ( pvm ja klo)

Turvamies

Kaapelireitin paalutus

Näytön vastaanottaa (nimi ja puhelinnumero)

:

TILAAJA
Paikkaa, aika ja Tilaajan allekirjoitus (nimen selvennys)

HUOMIOITAVAA
Konekaivuu
siihen
rinnastettavat
työt
(( esim.
tunkkaukset,
paalutukset,
kairaukset
jne.)
Konekaivuu ja
jaja
siihen
rinnastettavat
työttyöt
esim.
tunkkaukset,
paalutukset,
kairaukset
jne.) on kielletty
Konekaivuu
siihen
rinnastettavat
( esim.
tunkkaukset,
paalutukset,
kairaukset
jne.) on1,5 m
lähempänä
maastoon
merkittyjen
kaapeleiden
sijaintialuetta.
lähempänä
maastoon
merkittyjen
kaapeleiden
sijaintialuetta.
Mikäli sijaintialuetta.
työalue ulottuu 1,5
m lähemmäksi,
on
kielletty
1,5
m
lähempänä
maastoon
merkittyjen
kaapeleiden
Mikäli
työalue
ulottuu
kaapelit
kaapelit esiinkaivettava
esiinkaivettava ja
ja tarvittaessa
tarvittaessa suojattava
suojattava ennen
ennen varsinaisen
varsinaisen työn
työn aloittamista.
aloittamista.
1,5 m lähemmäksi, on kaapelit esiinkaivettava ja tarvittaessa suojattava ennen varsinaisen työn
Esiinkaivuu
suojaus
kaapelointityöhön
perehdytetyn
ammattihenkilön
Esiinkaivuu ja
ja Esiinkaivuu
suojaus on
on tapahduttava
tapahduttava
kaapelointityöhön
perehdytetyn sähköalan
sähköalan
ammattihenkilön
aloittamista.
ja suojaus on
tapahduttava
kaapelointityöhön
perehdytetyn
valvonnassa
Väyläviraston
ohjeita.
Annettujen
laiminlyöjä
vastaa
valvonnassa ja
ja työssä
työssä on
on noudatettava
noudatettava
Väyläviraston
ohjeita.
Annettujen ohjeiden
ohjeiden
laiminlyöjäsähköalan
vastaa
ammattihenkilö
valvonnassa ja työssä on noudatettava Liikenneviraston ohjeita. Anettujen ohjeiden
aiheuttamistaan
aiheuttamistaan vahingoista.
vahingoista.
laiminlyöjä
aiheuttamistaan
vahingoista.
Urakoitsijalla
on velvollisuus
kertoa kaivuutöistä
Urakoitsijalla
on
ilmoittaa
aiheutuneista
vaurioista
käyttökeskukselle.
Oheisena
Urakoitsijallavastaa
on velvollisuus
velvollisuus
ilmoittaa kaivuutöistä
kaivuutöistä
aiheutuneista
vaurioista
käyttökeskukselle.
Oheisena
aiheutuneista
kaapelivaurioista
Liikenneviraston
kunnossapitourakoitsijalle.
Oheisena
käyttökeskusalueiden
puhelinnumerot:
käyttökeskusalueiden puhelinnumerot:

käyttökeskusalueiden puhelinnumerot:
- Etelä-Suomi
- Länsi-Suomi
- Itä-Suomi
- Pohjois-Suomi

Näytön vastaanotti

p. 0307 21333
p. 0307 30333
p. 0307 34333
p. 0307 45304

Näytön suoritti

