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§ 28/2021

Sijoituslupa DNA:n valokuitukaapeloinnille Sampsantie 2
Voimatel Oy hakee sijoituslupaa valokaapelille
Sampsantien katu- ja viheralueelle.
Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 27.2 kohta 5

Päätös

Päätän myöntää sijoitusluvan DNA Oyj:n kaapeloinnille niiltä
osin kuin kaapelireitti sijaitsee kaupungin maa-alueilla
seuraavin ehdoin:
- päällystettyjen katujen alituksissa tulee käyttää olemassa
olevia suojaputkia tai alitukset tulee tehdä pintaa rikkomatta
- työt tulee tehdä kaikita osin InfraRYL-ohjeiden mukaisesti
ja niissä on otettava huomioon nykyiset rakenteet ja niiden
luokat
- ennen töiden aloittamista on haettava katutyölupa ja
tilattava katselmus Paimion kaupungin tekniseltä toimelta
(vs. yhdyskuntainsinööri Anu Taipale p. 02 474 5283 tai
viheraluemestari Kaisa Salonen p. 02 474 5293)
- viimeistelytyöt tulee tehdä viipymättä kaivantojen täytön
jälkeen ja niiden valmistettua tulee tilata katselmus
tekniseltä toimelta
- sijoitettavan johdon tai laitteen suojauksesta/siirrosta
vastaa laitteen omistaja, kustannuksista neuvotellaan
tapauskohtaisesti
- lupa on voimassa kaksi vuotta sen päiväyksestä.

Anu Taipale
Yhdyskuntainsinööri
02 474 5283
Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
Päätöksen lunastus

Teknisen toimen palveluhinnaston 1.2.2021 mukaisesti
(tekninen lautakunta 28.1.2021 § 7), 100e/sijoituslupa

Jakelu
Voimatel Oy / Joni Vikatmaa
tekninen lautakunta ja sen puheenjohtaja
vs. yhdyskuntainsinööri ja viheraluemestari
julkaisupalvelin
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21531 Paimio

Puhelin
Sähköposti
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET (kuntalaki)
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
oikaisuvaatimusviranomaiselle (kts. alla) määräajan
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan
päättymistä.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä. 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.
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Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:
Viranomainen:
Tekninen lautakunta
Postiosoite:
PL 50, 21531 Paimio
Käyntiosoite:
Vistantie 18, Paimio
Sähköpostiosoite:
paimio.kaupunki@paimio.fi
Faksinumero:
010 752 0299
Puhelinnumero:
02 474 511 (vaihde)
Kaupungille osoitetut asiakirjat voi jättää kaupungintalon
palvelupisteelle.
Palvelupisteen aukioloajat:
maanantai klo 9.00-17.00
tiistai, torstai ja perjantai klo 9.00-15.30
keskiviikko klo 10.00-15.30
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.
Päätöspöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää
Paimion kaupungin kirjaamosta.
Päätös on 14.9.2021 viety nähtäväksi yleiseen
tietoverkkoon.
Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla,
joka on lähetetty 14.9.2021.

Paimion kaupunki

Postiosoite
PL 50

Käyntiosoite
Vistantie 18

Postinro ja –toimipaikka
21531 Paimio

Puhelin
Sähköposti
+358 2 474 511 etunimi.sukunimi@paimio.fi

