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Vireilletulopäivämäärä

1. VIREILLEPANIJAN YHTEYSTIEDOT
Nimi Osoite

PuhelinSähköposti Postinumero ja -toimipaikka

2. ASIAN KUVAUS
Vettymishaitta/padotushaitta ojan kunnossapito

veden johtaminen toisen ojaan/puroon veden johtaminen toisen putkiojaan

ojan suunnan muuttaminen ojan siirtäminen luonnollisen veden juoksun muuttaminen

ojan tekeminen toisen maalle

ojan täyttäminen/putkitus

muu asia, mikä:
jatkuu liitteessä

Ovatko asianosaiset yksimielisiä?

kyllä ei

Onko kaikkien maanomistajien suostumukset saatu hankkeeseen?

kyllä ei
suostumukset liitteessä

Onko asiassa olemassa ojitusyhteisö?

kyllä Nimi ja toimitusnumero ei

Onko asiaa käsitelty aikaisemmin tai onko asiasta olemassa aikaisempia maankäyttö- ja rakennuslain tai vesilain mukaisia päätöksiä? 

kyllä viranomainen, päätös, pvm.

kiinteistö/osoite:

Onko alueella tapahtunut ennen haitan ilmenemistä muutoksia? (Esim. maaston muotoiluja, asfaltointia, ojan putkituksia)

Onko hanke-/haitta-alueella vireillä rakennuslupia?

kyllä ei

ei

Alueen maaperä

savi hiekka kallio muu, mikä:?

3. HANKE-/HAITTA-ALUEEN YLEISKUVAUS
Alueen kaavoitus

asemakaava yleiskaava

Alueella on hulevesiviemäri

kyllä ei en tiedä

Alue on pohjavesialuetta

kyllä ei en tiedä
Alueella on pilaantuneita maita

kyllä ei en tiedä
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Ojitettavalla alueella on maanalaisia kaapeleita, johtoja tai muita rasitteita

kyllä ei en tiedä

Mikäli alueella on hulevesiviemäri, onko kiinteistönne liitetty hulevesiviemäriin?

kyllä ei en tiedä

jatkuu liitteessä
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5. ASIAN/HAITAN KUVAUS

4. ASIANOSAISET KIINTEISTÖT

laajuus m2

krt viikossa krt kuukaudessa krt vuodessa

Yleiskuvaus hankkeesta tai haitasta

jatkuu liitteessä
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Kuinka monelle kiinteistölle arvioitte aiheutuvan haittaa?  Tai kuinka moni kiinteistö on asiaan osallinen?

yksi kaksi kolme tai enemmän en tiedä asianosaisten määrää

hankealueen/kuivatusalueen vettymishaitan padotuksen

jatkuu liitteessä

kiinteistötunnus/osoite:

kiinteistötunnus/osoite:kiinteistötunnus/osoite:

kiinteistötunnus/osoite:

Vettymishaitan tai padotuksen esiintyvyys

ensimmäistä kertaa

toistuvasti

muu esiintyvyys, miten 
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Selvitys alueen kuivattamiseksi aikaisemmin suoritetuista toimepiteistä

jatkuu liitteessä

Onko kyseessä luonnontilaisen kaltaisen uoman kunnossapito?

kyllä ei
Voiko hankkeesta aiheutua yläpuolisen vesistön veden virtauksen muutosta?

kyllä ei
Kaivettavan/putkitettavan uuden ojan pituus

Putkitettavan ojan putkityyppi ja koko

metriä

(Merkitse ojan sijaintitieto liitekarttaan)

Olemassa olevan uuden ojan kunnostus metriä

(Merkitse kunnostettavan ojan sijaintitieto liitekarttaan)

Liitteet
sijaintikartta suunnitelmakartta kuvat haitasta

PäiväysPaikka 

Allekirjoitus

Muistathan täyttää kaikki lomakkeen kohdat ja allekirjoittaa lopuksi lomakkeen. Lomakkeen täyttämiseen tarvittavia karttatietoja löydät Vantaan 
kaupungin internet-sivujen karttaohjelmasta. Lomake toimitetaan Vantaan kaupungin kirjaamoon osoitteella: Vantaan kaupunki, kirjaamo,  
Ympäristökeskus, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköisesti kirjaamo@vantaa.fi.
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