
RUOPPAUS- JA NIITTOILMOITUS 

A. YHTEYSTIEDOT 
Hankkeesta vastaavan (työn teettäjän) nimi Puhelinnumero 

Katu-, postiosoite ja kunta Sähköpostiosoite 

B. HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI 

ruoppaus vesikasvillisuuden poisto/niitto, niitettävän alueen koko 
kivien poisto muu, mikä: 

Työkohteen osoite Kunta 

Tilan nimi ja RN:o Kaupunginosan / kylän nimi 

Työkohteen sijainti (järvi, meren tai järven osa) Tilan omistaja (jos eri kuin teettäjä) 

Ruopattavan alueen pinta-ala (pituus x leveys): Ruopattavan alueen syvyys (m) Ruopattava 
massamäärä (m3) 

Työn suoritusajankohta 
(kk/v) ja kesto ennen 

ruoppausta: 
ruoppauksen 
jälkeen: 

Läjityspaikan omistaja ja osoite (jos eri kuin teettäjä) Läjityspaikan sijainti Läjitysalueen pinta-ala (m2) 

Työn toteutustapa (millä koneilla ja miten) Ruoppausmassojen laatu 
savi lieju tai muta sora tai hiekka 

Tiedossa olevat suojelu- ja rauhoitusalueet tai muut merkittävät luontoarvot 

C. ILMOITUKSET JA SUOSTUMUKSET 
Vesialueen kiinteistötunnus Vesialueen yhteyshenkilö ja puh. 

Ilmoitus vesialueen omistajalle on tehty (pvm) ei ole tehty 

D. LISÄTIEDOT JA LIITTEET 
Mahdollisten haittojen vähentäminen: 

Kohteen ympäröiminen suojaverholla: kyllä ei 
Ruopatun alueen sorastus:  kyllä  ei 

Ruoppausmassojen jälkikäsittely 

 tasoitus ja maisemointi imuruoppausallas kalkitusmäärä: kg/m3 

  muu, mikä: 
Tiedossa olevat muut suunnitellut ruoppaukset ja niitot vaikutusalueella (tarvittaessa liite) 

Pakolliset liitteet: 
yleiskartta 
suunnitelmakartta tilanrajoineen, johon merkitty ruopattava alue ja läjitysalue tai rakenteet ja naapurikiinteistöjen omistajat 

Muut liitteet: 
suostumukset
laskelmat imuruoppauksen läjitysaltaasta 
läjityspaikan omistajan suostumus  
valokuvia kohteesta 

Lisätietoja 

Paikka ja aika 

____________________________________ 

Allekirjoitus ja nimen selvennös 

___________________________________________ 
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ELY-keskus
Ruoppaus on ilmoitettava vesialueen omistajalle 30 vuorokautta ennen toimenpidettä. (VL 2:6) Vesialue on usein yhteisomistuksessa (osakaskunta, kalastuskunta). Yhteisöllä voi olla nimettynä henkilö, jolla on valtuudet hoitaa yhteisen alueen asioita. Vesialueen omistajan tiedot (kiinteistön nimi ja RN:o) saa selville maanmittaustoimistosta. Vesialueen omistan "jäljille" pääsee mahdollisesti myös kalastuslupien myyjän kautta.Ongelmien ja riitojen välttämiseksi on hyvä pyytää kirjallinen suostumus vesialueen omistajalta, lähinaapureilta ja niiltä joiden alueelle haitalliset vaikutukset ulottuvat.

ELY-keskus
Tietoja luontoarvoista saatavana:www.ymparisto.fi > Palvelut ja tuotteet > OIVA

ELY-keskus
Vesilain 2:15 §:n mukainen ilmoitus valtion valvontaviranomaiselle (alueellinen ELY-keskus).
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ELY-keskus
Ongelmien ja riitojen välttämiseksi on hyvä pyytää kirjallinen suostumus vesialueenomistajalta, lähinaapureilta ja niiltä joiden alueelle haitalliset vaikutukset ulottuvat.
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