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Asennettava liikennemerkki

312 Moottoriajoneuvoilla

        ajo kielletty

872 Tekstillinen lisäkilpi

j1111 Jalusta

Poistettava liikennemerkki

421 Jalkakäytävä

Asennettava liikennemerkki

321 Väistämisvelvollisuus

j1111 Jalusta



Kadun ja ojan väli muotoillaan

ojaan viettäväksi.

Valaisinylväs siirretään

Madallettu reunakivi

Madallettu reunakivi

4

7

.

7

0

J

2

 

4

9

.

9

3

4

7

.

8

3

4

9

.

6

0

 

J

3

4

7

.

8

3

Jv-kaivo liittyy olemassa olevaan johtoon

(vesijuoksun korko tarkistettava ennen liitosta)

Vj-yhdistetään olemassa olevaan johtoon

Vj-yhdistetään olemassa olevaan johtoon. Johdon korkeusasema

ei ole tiedossa. Tarvittaessa olemassa olevaa johtoa joudutaan

kaivamaan esille pidemmältä, jotta päästään Jv-viemärin alitse.

Tontin rajalle muotoillaan oja

Sv-rummun pään ympärys siistitään

maakosteaan betoniin upotettavalla

kenttäkiveyksellä.

Rummun pään vj +49,25

Rumpu puhdistetaan ja

tarvittaessa jatketaan.
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HV-putkien sijainnista ei ole tietoa risteysalueella.

Putket kaivetaan tarvittaessa esille ja

yhdistetään nykyisiin kaivoihin.

Valaisinpylvään uusi sijainti
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Kadun ja ojan väli muotoillaan

ojaan viettäväksi.

Valaisinylväs siirretään

Madallettu reunakivi

Madallettu reunakivi

Sv-johto liittyy olemassa olevaan kaivoon

korossa +49.10

Vj-yhdistetään olemassa olevaan johtoon. Johdon korkeusasema

ei ole tiedossa. Tarvittaessa olemassa olevaa johtoa joudutaan

kaivamaan esille pidemmältä, jotta päästään Jv-viemärin alitse.

Jv-viemäri yhdistetään olemassa olevaan viemäriin

kulmakappaleella.

Sv-rummun pään ympärys siistitään

maakosteaan betoniin upotettavalla

kenttäkiveyksellä.

Rummun pään vj +49,25

Rumpu puhdistetaan ja

tarvittaessa jatketaan.

HV-putkien sijainnista ei ole tietoa risteysalueella.

Putket kaivetaan tarvittaessa esille ja

yhdistetään nykyisiin kaivoihin.

Valaisinpylvään uusi sijainti
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Rakennettavan ojan pohja

Nykyinen maanpinta

Rakennettavan rummun vesijuoksu

Nykyinen maanpinta

Suojatäyttö

Pengertäyttö

Maakostea  betoni

Upotettava betoninen reunakivi

170x300mm (Näkymä 10 cm)

Lopputäyttö

Kaivannon pohjan leveys 125mm
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