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                                                                   ILMOITUS VESIRAKENNUSTYÖSTÄ 
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus:

Vesilain paikallinen valvontaviranomainen (kunnan ympäristönsuojelulautakunta): Ilmoitus saapunut, pvm

A. YHTEYSTIEDOT
Työn teettäjän nimi Osoite

Puhelinnumero virka-aikana Puhelinnumero muulloin

B.  HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI
 Hanketyyppi

Vesikasvillisuuden niitto Vesialueen ruoppaus Muu toimenpide, mikä?

Työn tarkoitus

Työkohteen sijaintikunta Kaupunginosa / kylän nimi Työkohteen peruskartan numero

Tilan nimi ja RN:o Tilan omistaja (jos eri kuin teettäjä) Työn suoritusajankohta

Vesistöalue Läjitysalueen maisemointi Ruoppausmassojen laatu

Käsiteltävän vesialueen Käsit. vesialueen keskisyvyys (m) Ruopattava määrä (m3) Läjityspaikan pinta-ala (m2)
pinta-ala  (m2) mitattuna keskivedenkorkeudella

ennen ruoppausta ruoppauksen jälkeen

Läjityspaikan sijainti sekä omistajan nimi ja osoite (ellei sama kuin työn teettäjä)

Työn toteutustapa

Tiedossa olevat suojelu- ja rauhoitusalueet (kysyttävä kunnan ympäristösuojelusihteeriltä, kalastuskunnan toimihenkilöiltä ja elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskuksesta)

Työlle hankitut suostumukset? Mielellään kirjallisina (kalastuskunta, vesialueen omistaja, naapurit...)

Lisätietoja (esim. toimenpiteestä aiheutuvien haittojen estäminen)

  Liiteluettelo (kartta, josta selviävät myös tilan rajat ja naapurikiinteistöjen omistajat):

Paikka ja aika Allekirjoitus

Ilmoitus perustuu vesilain 1 luvun 30 ja vesiasetuksen 85 a §:iin ja se on tehtävä vähintään 1 kuukautta ennen töihin ryhtymistä elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskukselle ja vesialueen omistajalle. Ilmoitus on hyvä lähettää myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. 

Täyttöohjeet (klikkaa kenttää)
Avaa ikkuna hiirellä tarvittaessa (vedä oikeasta alakulmasta).Tällaiset ohjeet ovat avattavia / suljettavia ohjeita, jotka voidaan sulkea vasemman yläkulman laatikosta. Ellei se näy , klikkaa ensin keltaista palkkia (yllä).Ohje voidaan avata kaksoisklikkaamalla keltaista ikonia. Nämä keltaiset 'ohjeikkunat' ja punaiset painikkeet eivät tulostu.TÄYTTÖOHJEET:1) Liiku hiirellä lomakkeella. Kun kursori muuttuu teksti- (I) kursoriksi, paina hiiren vasenta painiketta niin voit kirjoittaa kenttään.2) Käytä täyttäessäsi pieniä kirjaimia (Erisnimen alkukirjain isolla)3) Älä täytä kenttään enempää tekstiä kuin kentässä näkyy kerralla4) Jos kenttään on sijoitettu ohjeteksti, saat sen esiin viemällä hiiren kursorin kentän päälle.5) Lomake voidaan tyhjentää 'tyhjennä lomake' painikkeen avulla. 6) Hyväksy viimeinen täytetty tieto enterillä, jotta se tulostuu.7) Muista allekirjoittaa lomake tulostettuasi sen !


	Tyhjennä lomake: 
	Vesilain: 
	pvm: 
	työn teettäjä:  
	osoite2: 
	puhelin1: 
	puhelin2: 
	kaislikko: Off
	vesialue: Off
	muu3: Off
	muu toimenpide: 
	tarkoitus: 
	sijaintikunta: 
	kaupunginosa: 
	peruskartta: 
	tilan nimi: 
	tilan omistaja: 
	ajankohta: 
	vesistö: 
	maisema: 
	laatu: 
	pinta-ala: 
	ennen ruoppaus: 
	jälkeen ruoppaus: 
	ruopattava: 
	läjitys pa: 
	läjityspaikan omistaja: 
	työn toteutus: 
	suojelu ym: 
	suostumukset: 
	lisätietoja: 
	liitteet: 
	päiväys: 
	selvennys: 
	keskus: [ ]
	Piilokenttä4: Valitse ELY-keskus valintapainikkeella


