
Taavetin vanha saha

Maaperän ja pohjaveden perustutkimukset

Luumäen kunta, Pirkanmaan ELY-keskus

Luumäen kunta (Sahatie 1)
Kiinteistöt 441-433-1-757 ja -964 sekä 
mahdollisesti kiinteistöt -758, -759 ja -762

9/2019 – 11/2019

1960-luvulla toiminnassa ollut saha sijaitsee I-
lk. pv-alueella

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Pirkanmaan ELY-keskus, Anna Kralik
Anna.kralik@ely-keskus.fi / p. 050 395 5074
www.maaperakuntoon.fi

8-10 koekuoppaa ja 3 asennettavaa 
pohjavesiputkea (metallit, PCDD/-F, PAH)

mailto:Lulu.ranne@ely-keskus.fi
http://www.maaperakuntoon.fi/



    Saavutettavuusraportti


    		Tiedoston nimi: 

		Hankekortti_Luumäki_Taavetin_vanha_saha.pdf




    		Raportin luoja: 

		A023354, Viestintäasiantuntija, sabina.maki@ely-keskus.fi

		Yritys: 

		Pirkanmaan ELY, Ympäristö ja luonnonvarat




    [Henkilökohtaiset ja organisaatiotiedot otettu Ohjelman asetukset-> Henkilötiedot -valintaikkunasta]


    Yhteenveto


    Tarkistus ei löytänyt ongelmia tässä dokumentissa.


    		Tarvitaan manuaalinen tarkistus: 0

		Ohitettu manuaalisesti: 3

		Epäonnistui manuaalisesti: 0

		Ohitettu: 1

		Ohitettu: 28

		Epäonnistui: 0




    Yksityiskohtainen raportti

  
    		
                Dokumentti


            

		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Saavutettavuuslupa		Ohitettu		Saavutettavuuslupa asetettu

		Vain-kuva -PDF		Ohitettu		Dokumentti ei ole kuvamuotoinen PDF

		Merkitty PDF		Ohitettu		Dokumentti on tunnistejäsennelty

		Looginen lukemisen järjestys		Ohitettu manuaalisesti		Asiakirjan rakenne mahdollistaa loogisen lukujärjestyksen

		Ensisijainen kieli		Ohitettu		Tekstin kieli on määritetty

		Otsikko		Ohitettu		Dokumnentin otsikko näytetään otsikkopalkissa

		Kirjanmerkit		Ohitettu		Kirjanmerkit auttavat suurissa asiakirjoissa

		Värin kontrasti		Ohitettu manuaalisesti		Dokumentissa on sopiva värikontrasti

		
                Sivun sisältö


            

		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Merkitty sisältö		Ohitettu		Kaikki sivujen sisältö on merkitty

		Merkityt huomautukset		Ohitettu		Kaikki huomautukset on merkitty

		Sarkainjärjestys		Ohitettu		Sarkainjärjestys on yhdenmukainen rakenteen järjestyksen kanssa

		Merkkien koodaus		Ohitettu		Luotettava merkkikoodaus edellytetään

		Merkitty multimedia		Ohitettu		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkkyminen		Ohitettu		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Skriptit		Ohitettu		Ei suljettuja skriptejä

		Ajoitetut vastaukset		Ohitettu		Sivu ei vaadi ajoitettuja vastauksia

		Navigointilinkit		Ohitettu manuaalisesti		Navigointilinkit eivät ole toistuvia

		
                Lomakkeet


            

		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Merkityt lomakekentät		Ohitettu		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kentän kuvaukset		Ohitettu		Kaikissa lomakekentissä on kuvaus

		
                Vaihtoehtoinen teksti


            

		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvion vaihtoehtoinen teksti		Ohitettu		Kuvio vaatii vaihtoehtoisen tekstin

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Ohitettu		Vaihtoehtoinen teksti, jota ei koskaan lueta

		Liittyy sisältöön		Ohitettu		Vaihtoehtoinen teksti on liitettävä johonkin sisältöön

		Piilottaa huomautukset		Ohitettu		Vaihtoehtoisen tekstin ei tulisi piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vahtoehtoinen teksti		Ohitettu		Elementit vaativat vaihtoehtoisen tekstin

		
                Taulukot


            

		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Ohitettu		TR: n on oltava Table, THead, TBody tai TFoot alla

		TH ja TD		Ohitettu		TH ja TD pitää olla TR:n alla

		Ylätunnisteet		Ohitettu		Taulukoissa on oltava otsikot

		Säännöllisyys		Ohitettu		Taulukoissa on oltava sama määrä sarakkeita kullakin rivillä ja rivejä kussakin sarakkeessa

		Yhteenveto		Ohitettu		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		
                Luettelot


            

		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelokohdat		Ohitettu		Ll täytyy olla L:n alla

		Lbl ja LBody		Ohitettu		Lbl ja LBody täytyy olla LI:n alla

		
                Otsikot


            

		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Sopiva rakenne		Ohitettu		Sopiva otsikkorakenne







    Takaisin alkuun
