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Ojituslupa, suometsänhoito 

Suomen metsäkeskus. Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki 

(34/2015) 

Ojitusluvan juokseva numerointi tarvittaessa _____________ 

Hankenumero __________________________________________ 

Asiamies  __________________________________________ 

_____________________________ kunnan/kaupungin _______________________________ 

kylässä sijaitsevan tilan ______________________________ (kiinteistötunnus, kunta-

kylä-talo-tila) omistajana annan korvauksetta tilalle/tiloille (kiinteistötunnus/-

tunnukset, kunta-kylä-talo-tila) ______________________________, 

______________________________, ______________________________ luvan johtaa vesiä 

tilani kautta sekä kaivaa ja tehdä liitteenä olevaan karttaan sisältyvät ojat 

(ojaluettelo tarvittaessa alla), vesiensuojelurakenteet ja muut työt sekä luvan 

liikkua kiinteistön alueella työkoneilla, siltä osin kuin se on välttämätöntä edellä 

mainittujen töiden toteuttamiseksi. 

Ojaluettelo: 

_________-ojan paaluvälit _______ - _______ = _________ metriä 

_________-ojan paaluvälit _______ - _______ = _________ metriä 

_________-ojan paaluvälit _______ - _______ = _________ metriä 

_________-ojan paaluvälit _______ - _______ = _________ metriä 

_________-ojan paaluvälit _______ - _______ = _________ metriä 

_________-ojan paaluvälit _______ - _______ = _________ metriä 

Muut lupaehdot/lisätiedot 
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Allekirjoitukset 

Paikka ja aika 

Allekirjoitus Nimenselvennys 

https://www.metsakeskus.fi/fi



Käytettävyysraportti
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[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]
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