
1 (2)

ILMOITUS OJITUKSESTA

A. YHTEYSTIEDOT
Hankevastaavan nimi Puhelinnumero

Osoite Sähköposti

B. HANKKEEN YLEISKUVAUS JA SIJAINTI
Hankkeen nimi Kunta

Ojitusalueen keskeiset tilat (kiinteistötunnus:kunta-kylä-tila-talo)

Onko kyseessä (rastita oikeat vaihtoehdot kohdista 1-4)

1. □ pelto-ojitus □ metsäojitus  □ muu, mikä:

2. □ tilakohtainen ojitus □ yhteinen ojitus

3. □ uuden ojan tekeminen □ ojan peruskorjaus □ ojan kunnossapito □  täydennysojitus

4. □ hulevesien johtaminen

□ suojapenkereen tai pumppuaseman tekeminen

□ ojan tekeminen yksityisen tien poikki

□ ojan suunnan muuttaminen

□ veden johtaminen toisen maalla olevaan ojaan tai puroon

□ ojitus, jonka seurauksena tulva-alue poistuu tai vesien virtaamissuunta muuttuu huomattavasti

□ ojan, noron tai puron suurentaminen tai oikaiseminen

□ ojan, noron tai puron siirtäminen

□ salaojitus

□ muu ojitus, mikä:

Ojitusyhteisö, jos on olemassa (nimi ja toimitusnumero)

Lähin alapuolinen vesistö (joki, järvi, puro ym.) Etäisyys vesistöstä ojitettavaan alueeseen (m)

Perustelut ojituksen toteutukselle

Onko kaikkien maanomistajien suostumukset saatu ojitukseen?

□ kyllä □ ei □ ei tietoa

Ovatko toteuttajat yksimielisiä?

□ kyllä □ ei  □ ei tietoa
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C. VESILAIN JA -ASETUKSEN EDELLYTTÄMÄ YLEISKUVAUS, SELVITYKSET JA
YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
(Voidaan esittää kokonaan erillisessä liitteessä)

Yleiskuvaus kuivatettavasta alueesta ja hankkeen vaikutusalueesta

Selvitys alueen kuivattamiseksi aikaisemmin suoritetuista toimenpiteistä

Onko alueella?

□ pohjavesialueita, mitä:

□ suojelu- ja rauhoitusalueita, mitä:

□ happamia sulfaattimaita

□ muita erityiskohteita, mitä (esim. muinaismuistot, lähteet):

□ ei tietoa

SUUNNITELLUT TOIMENPITEET (täytä alla olevat kohdat ja merkitse sijaintitieto liitteenä olevaan karttaan)
Kaivettavan uuden ojan
pituus (m)

Olemassa olevan ojan
kunnossapito tai peruskorjaus,
pituus (m)

Perattava massamäärä
(m3)

Työn suoritus-ajankohta ja
kesto

Vesiensuojelurakenteet (esim. pohjapato, kosteikko, lasketusallas)

Muut suunnitellut erityisrakenteet (pumppaamot ym.)

Arvio hankkeen ympäristövaikutuksista, tarvittaessa erillisellä liitteellä (vedenlaatu, pohjavesi, kalasto, linnusto,
kasvillisuus, luontotyypit ym.)

Onko kyseessä luonnontilaisen kaltaisen uoman kunnossapito?

  □ kyllä                  □ ei                  □ en osaa sanoa

Tarvittavat liitteet
1) Sijaintikartta kohteesta, mittakaava esim. 1:100 000 – 1:500 000
2) Suunnitelmakartta tilarajoineen, johon on merkitty suunnitellut toimenpiteet, mahdolliset vesiensuojeluratkaisut ja

vaikutusalue

Paikka ja aika Allekirjoitus

_______________________________ _____________________________________


