TIIVISTETTY KAIVUTYÖOHJE
Tämä ohje on tiivistelmä Tampereen Sähkölaitos Oy:n ja Tampereen Sähköverkko Oy:n kaivutyöohjeista.
Täydentävät ohjeet löytyvät osoitteista:
www.tampereeensahkolaitos.fi ja linkki kaivutyöohjeeseen Tampereen Sähkölaitos Oy
www.tampereensahkoverkko.fi ja linkki kaivutyöohjeeseen Tampereen Sähköverkko Oy
Kaivutyöstä vastaava henkilö tilaa sijaintikartan:
•
•
•
•
•

Sähköisellä lomakkeella tai sähköpostiosoitteesta sijaintikartat@tampereenvera.fi
Puhelinpalvelusta arkisin kello 07:00 - 15:00, palvelunumerosta 020 630 3637
Sijaintikarttoja toimitetaan sähköisesti DWG-, DXF- ja PDF -muodossa, sekä
tarvittaessa myös paperisina karttoina
Karttatilausta tehtäessä ilmoita, millaisena karttasi tarvitset
Jos mahdollista, tulosta kartta työmaalle A3-paperille, jolloin se on mittakaavassa mahdollista
näyttöä varten

Mikäli johdon sijainnin määrittely ei onnistu sijaintikarttojen perusteella, näyttöpalvelu tilataan puhelimitse
numerosta 020 630 3637. Näyttöpalvelu pystytään suorittamaan kaivajan paperista A3 -tulosteesta.
Sijainnin määrittely ei poista kaivajan vastuuta vahinkotapauksissa.
Sijaintikartat ovat tilattavissa kaksi arkipäivää ennen kaivua Sijaintikarttapalvelusta. Sijaintikartat ovat
noudettavissa osoitteesta Väkipyöränkatu 5, 33720 Tampere, arkipäivisin klo 7:00 – 15:00. Johtokarttapalvelulle sijaintikartan tilaajan/noutajan on annettava tarvittavat tiedot kaivutyöstä vastaavasta henkilöstä,
kaivajasta ja kaivukohteesta. Kaivaja ilmoittaa kaivutyön alkamisesta ja päättymisestä sekä pienistäkin
putkien tai johtojen vahingoittumisista (kolhut, raapaisut, painumat jne.) johdon omistajalle. Kiireelliset
vikailmoitukset alla oleviin numeroihin vain puhelimitse:
•
•
•

kaukolämpö- ja jäähdytysjohdoista: 040 806 3421 tai 050 553 8639 ja virastoajan ulkopuolella puh.
0800 90 171
maakaasuputkista Tampereen Sähkölaitoksen valtuuttamalle Caverion Industria Oy:lle puh. 050 454
4527, ja virastoajan ulkopuolella puh. 0800 90 171
sähköjohdoista Tampereen Sähköverkko Oy:lle kaikkina vuorokauden aikoina puh. 020 630 3700 tai
0800 90 171. Kiireettömissä tapauksissa sähköinen asiointi Sähköverkko Oy:lle
kayttokeskus@sahkolaitos.fi

Kaivaja noudattaa työssään ohjeen mukaista varovaisuutta:
•
•
•
•
•
•
•

johtojen paljastaminen käsikaivuna
kaivu koneella tai käsityönä ko. putken tai johdon läheisyys huomioiden
johdon tukeminen ja suojaaminen tarvittaessa
johtojen siirtäminen verkonhaltijan toimesta
suojakourutuksen tai kaapeliputkien korjaaminen ohjeen mukaan
kaivannon täyttö ohjeen mukaan
kaivukohteen tarkastus ja tarkemittaus ohjeen mukaan
Tampereen Sähkölaitoksen ja Sähköverkko Oy:n toimialueella toimii myös muita operaattoreita, joiden
kaivuohjeet on pyydettävä erikseen ao. yhtiöiltä.

