
ILMOITUS VESISTÖN ALITUKSESTA

A. YHTEYSTIEDOT

B. TYÖKOHTEEN SIJAINTI
Vesistön nimi

C. HANKKEEN KUVAUS 

Viemäröinti 

Tietoliikenneyhteyden järjestäminen

Joku muu:

Hankkeen tarkoitus

Hankkeen toteuttamisaikataulu

Poikkileikkauspiirustus (liite) tai tiedot vesisyvyydestä sijoituspaikalla sekä johdon asennussyvyys pohjan suhteen.

Toteuttamistapa

Vedenjakelun järjestäminen

Lämmön siirto

Sähkön siirto 

Johdon asettaminen painotettuna

Johdon kaivaminen uoman pohjan alapuolelle 

Joku muu:

Johdon sijoittaminen suuntaporauksena uoman alapuolelle

Tekniset tiedot sijoitettavasta johdosta

Kesto:Toteutusaika:

Lisätietoa:

Kuvaus alituksen merkitsemisestä maastoon

Hankkeesta vastaavan nimi Hankkeesta vastaavan puhelinnumero

Kunta

Ilmoittajan nimi

Hankkeesta vastaavan katu-, postiosoite ja kunta Hankkeesta vastaavan sähköpostiosoite

Ilmoittajan puhelinnumero/sähköpostiosoite

Vesialueen kiinteistötunnukset

Alituksen rantautumiskohtien kiinteistötunnukset 

17.7.2018

A001589
Tarralappu
Vesilain 2:15 §:n mukainen ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (alueellinen ELY-keskus)

Tarralappu
Täytetään, mikäli ilmoittaja on muu kuin hankkeesta vastaava.

A001589
Tarralappu
Selostetaan johdon merkitseminen maastoon. Johto tulee merkitä maastoon selvästi havaittavalla tavalla. Valtaväylien ja muiden purjehdus ja kulkukelpoisten vesialueiden alitukset merkitään liikenneviraston ohjeen ilmajohtojen sekä kaapeleiden ja putkijohtojen asettaminen ja merkitseminen vesialueella (23/2014) mukaisesti.

A001589
Tarralappu
Mikäli tekstikenttien merkkimäärä ei ole riittävä, voi tiedot toimittaa liitetiedostona.



D MUITA SIJOITUSPAIKAN TIETOJA (tarpeellisessa laajuudessa)

Tieto kalojen lisääntymisalueista 

Pohjan laatu

E ILMOITUKSET
Vesialueen yhteyshenkilö

F LISÄTIEDOT JA LIITTEET

• Kartta (tilojen rajat, alituskohta, johdon kulku):

Lisätietoja:

Paikka ja aika Ilmoittaja

Yhteystiedot

Ilmoitettu vesialueen omistajalle

Sijoittuuko alitus Natura 2000-alueelle, tai voiko hanke vaikuttaa Natura 2000-alueen arvoihin?

Pohjavesiolosuhteet: Sijaitseeko alituskohta luokitellulla pohjavesialueella?

Oleelliset tiedot pohjavesiolosuhteista

Kyllä EIpvm.

• Poikkileikkauspiirustus : 

• Muut liitteet:

• Valtakirja:

• Valokuvia:

Kyllä Ei

kpl

kpl

kpl

kpl

kpl

Sijoituspaikalla tiedossa olevat muut luonnonsuojelualueet ja suojellut kohteet.

Mikäli kyllä, kuvaus hankkeen mahdollisista vaikutuksista Natura 2000 alueeseen.

Sijoitettaessa johto puroon, arvio puron luonnontilaisuudesta hankealueella

Kyllä Ei

17.7.2018

A001589
Tarralappu
Erityisesti puroissa ja jokivesistöissä tulee tarkastella alituksen sijoittumista virtakutuisten kalojen lisääntymisalueille tai työn vaikutuksia edellä mainituille. Muilla vesialueilla kuvaus on yleispiirteisempi. Tietoja kalojen lisääntymisalueista saa esimerkiksi koekalastusrekisteristä (https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/osallistu-kalatutkimukseen/koekalastusrekisteri), vesialueen omistajalta tai kalastusalueelta (www.ahven.net).

A001589
Tarralappu
Kuvataan alituskohdan sedimentin laatu ja pohjan maalaji sekä tieto mahdollisesta sedimentin pilaantuneisuudesta.

A001589
Tarralappu
Tietoja luokitelluista pohjavesialueista löytyy muun muassa Avoin tieto-palvelusta. http://www.syke.fi/avointieto. Lisäksi tietoja voi kysyä alueen ELY-keskuksesta.

A001589
Tarralappu
Tieto muun muassa vaikutusalueen lähteistä, kaivoista ja vedenottamoista.

A001589
Tarralappu
Tietoja suojelualueista löytyy muun muassa Avoin tieto-palvelusta. http://www.syke.fi/avointieto. Lisäksi tietoja voi kysyä alueen ELY-keskuksesta.

A001589
Tarralappu
Hankkeesta vastaavan näkemys puron luonnontilaisuudesta hankealueella.

A001589
Tarralappu
Alituksesta on ilmoitettava vesialueen omistajalle 60 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista (VL 2:5 a §).

A001589
Tarralappu
Valtakirja tarvitaan, jos ilmoittaja on muu kuin  hankkeesta vastaava.

A001589
Tarralappu
Toimenpiteestä vastaava esittää ilmoituksessanäkemyksensä toimenpiteen vaikutuksista oman asiantuntemuksensa perusteella ottaen huomioon toimenpiteen laadun ja toteuttamistavan ja toimenpiteen sijoittumisen suhteessa Natura-alueeseen. Kuvaus suunnitellun toimenpiteen vaikutuksista ei edellytä, että niistä on laadittava yksityiskohtainen luonnonsuojelulain 65 §:ssä säädetty Natura-arviointi. 

Tarralappu
Hankkeen sijainti on esitettävä valtioneuvoston asetuksen eräistä vesialueelle sijoitettavista johdoista (146/2018) mukaisesti karttaliitteenä.
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