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                         Uudenmaan ELY-keskus 

 Juha Kuvaja 9/2021 

 

OHJEITA RUOPPAUS- JA NIITTOILMOITUKSEN TEKEMISEKSI 

 

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu, ympäristö.fi 

 

Lomakkeen täyttäminen: 

RUOPPAUS- JA NIITTOILMOITUS: 

Viranomainen:  

Valitse luettelosta: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

 

YHTEYSTIEDOT:  

Hankkeesta vastaavan (työn teettäjän) suku- ja etunimi sekä vakituisen asuinpaikan osoite-

tiedot (ei kyseessä olevan vapaa-ajanasunnon/kesämökin osoitetietoja). 

 

HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI:  

 

Toimenpiteen laji: 

Tarvittaessa voi valita useammankin, esim. ruoppaus + vesikasvillisuuden poisto. Vesikasvil-

lisuuden poistolla tarkoitetaan kasvillisuuden poistamista koneellisesti pohjan tasolta. Vesi-

kasvillisuuden poisto juurakoineen taas rinnastetaan ruoppaukseen (samat haitalliset vaiku-

tukset vesistöön). Pelkästään kivien poistotyötä ei lähtökohtaisesti katsota ruoppaukseksi, 

mutta ilmoitus on kuitenkin hyvä tehdä työskentelyohjeiden saamiseksi vesialueella. Koneel-

lisessa niittotyössä esitetään arvio niitettävän alueen yhteispinta-alasta. Käsin tehtävästä 

niittotyöstä ei tarvitse tehdä ilmoitusta. 

 

Työkohteen kiinteistötunnus:  

Käytetään lähtökohtaisesti maakiinteistöä koskevaa tunnusta, ei vesialuetta koskevaa. Kiin-

teistötunnus koostuu neljästä numerosarjasta (esim. 434-413-2-165 on Loviisassa sijaitsevan 

kiinteistön (kuvitteellinen) tunnus, Loviisan kuntatunnus 434). Mikäli tunnusta ei ole tie-

dossa, niin sen voi hankkia verkosta eri karttapalveluista. Karttapalveluita tarjoaa mm. 

Maanmittauslaitoksen karttapalvelu, karttapaikka.fi. Myös kunkin kunnan verkkosivujen 

karttapalvelusta voi hankkia tietoa kiinteistötunnuksista. Mikäli ei ole käytössä verkkoyh-

teyttä, niin asiaa voi tiedustella Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta puhelimitse tai 

asiaa voi hoitaa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelupisteessä (mikäli sellainen sattuu ole-

maan lähistöllä).  
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Ruoppausalueen keskipisteen koordinaatit: 

Lomakkeen aktiivinen linkki ”Kansalaisen karttapaikka” ohjautuu Maanmittauslaitoksen 

karttapalveluun. Kartalta haetaan kohde ja lisätään merkintä kartalle. Kuten lomakkeessa 

todetaan, pohjois- ja itäkoordinaatit merkitään kokonaislukuina, eli pisteen jälkeiset luvut 

jätetään pois. Kyseistä karttapalvelua voi myös hyödyntää ruoppausilmoituksen suunnitel-

makarttaa laadittaessa. 

 

         
 

Tilan omistajan suku- ja etunimi (jos eri kuin teettäjä/ilmoituksen tekijä): 

Tähän osioon merkintä, mikäli ilmoituksen tekijä edustaa ilmoituksen mukaisen kiinteistön 

omistajaa. Omistaja voi olla esim. yksityishenkilö, yritys tai vaikkapa Asunto-osakeyhtiö. Li-

säksi tähän kohtaan voi merkitä, mikäli edustaa yhteisen vesialueen osakaskuntaa, paikal-

lista suojeluyhdistystä jne. Ainakin yksityisen henkilön edustajalla olisi hyvä olla valtakirja 

todistuksena oikeudesta edustaa omistajaa asiassa. 

 

Ruopattava alue: 

Määriteltäessä ruopattavan alueen pinta-alaa ja ruoppausmassojen määrää, on hyvä olla 

käytettävissä tarkempaa tietoa vallitsevista olosuhteista enemmän kuin pelkkään tuntee-

seen perustuvaa arviota. Ruopattavan alueen pinta-alan määrittämisessä voi olla apua kart-

tapalveluiden tarjoamilla ilmakuvilla, joissa kohde voidaan hahmottaa lintuperspektiivistä 

käsin. Lisäksi pinta-ala-arviota on hyvä täydentää paikan päällä suoritettavilla mittauksilla. 

Olemassa olevan pohjan tason korkeustietoja verrataan suhteessa keskiveteen, eli merialu-

eella merivesi nollaan ja järvi ym. -alueilla käytännössä lähinnä tunnettuun paikallistietoon 

vedenpinnan ”normaalikorkeudesta”. Meriveden päivittäisiä korkeustietoja saa mm. Ilma-

tieteenlaitokselta. Ruoppausalueen olemassa olevaa pohjaa voi kartoittaa sopiviin ruutuihin 

sulan aikana esimerkiksi veneestä käsin muutaman apurin voimin (pitkä mittanauha helpot-

taa/nopeuttaa/tarkentaa asiaa). Talvityönä jään päältä tehtynä vastaava toimenpide lienee 

helpompi toteuttaa ja mittaustuloskin lähempänä oikeaa. Suunnittelussa on hyvä huomi-

oida, että ruopattava alue syvenee ulapalle päin, jotta ei synny lietettä keräävää kuoppaa. 
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Massamäärän voi määrittää kertomalla alueen pinta-ala keskimääräisen syvennyksen mää-

rällä ja vähentämällä saadusta tulosta luiskien vaikutus (noin 10 – 15 % teoreettisesta pinta-

alasta). Esim. 350 m2 x 1,0 m – (10/100 x 350 m3) = 315 m3. 

 

Kuten edellä aikaisemmin on mainittu, niin karttapalveluita saa mm. Maanmittauslaitoksen 

karttapalvelusta, karttapaikka.fi ja kuntien omista vastaavista verkkopalveluista. 

 

Läjitysalueen pinta-ala: 

Läjitettäessä oman kiinteistön alueelle ja määriteltäessä ruoppausmassojen vaatimaa pinta-

alaa, on hyvä huomioida kaivun jälkeinen ruoppausmassojen löyhtyminen (tilavuuden kasvu) 

sekä massojen sisältämä runsas vesimäärä. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että läjitettäessä 

liejuisia ja savisia massoja ilman suojavallitusta, tulisi läjitysalueen pinta-alan olla vähintään 

2,5-kertainen suhteessa ruoppausmassojen kuutiolukuun nähden, esim. 2,5 x 350 = 875 m2. 

Suojavalleja käytettäessä pinta-alan tulisi olla noin 1,5-kertainen. Ruoppausmassoja voidaan 

läjittää myös kunnan mahdolliselle ylijäämämaiden vastaanottopaikalle. Helsingin ja Espoon 

meriläjitysalueille voidaan vastaanottaa vain kaupunkien omilta alueilta kaivettuja massoja. 

 

Lähtökohtaisesti ruoppausmassoja ei saa läjittää vesijätölle. Vesialueelle läjittäminen vaatii 

aluehallintoviraston luvan. 

 

Läjityspaikan omistajan suku- ja etunimi (jos eri kuin teettäjä): 

Vesilain 2 luvun 6 §:n mukaan ruoppausmassojen sijoittaminen toisen maa-alueelle edellyt-

tää maanomistajan suostumusta. Suostumus on hyvä pyytää kirjallisena. 

 

Ruoppauksen toteutuksen ajankohta: 

Samentumisen ja muiden ruoppauksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ruoppaustyö 

tulee ajoittaa virkistyskäyttökauden ulkopuolelle. Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.-30.4.vä-

lisenä aikana. Suojelu-, Natura- ja muilla linnuston kannalta merkittävillä alueilla työaika on 

1.10.-31.3. Niittotyöt voidaan toteuttaa lintujen pesimäajan ulkopuolella 15.7. – 30. 4. väli-

senä aikana. Jos ruopataan vesialueen ollessa jäässä, on kohdat, joissa jäätä on rikottu tai 

jään kantavuus on huonontunut, merkittävä asianmukaisesti. 

 

Tiedossa olevat suojelu- rauhoitusalueet tai muut merkittävät luontoarvot: 

Ei tarvitse olla tiedossa, ELY-keskus selvittää. 

 

ILMOITUKSET JA SUOSTUMUKSET: 

 

Vesilain 2 luvun 6 §:n mukaan ruoppaustyöstä on ilmoitettava vesialueen omistajalle vähin-

tään 30 vuorokautta ennen toimenpiteen suorittamista. Jos vesialue on yhteistä vesialuetta 

ja vesialueen osakaskunta on järjestäytynyt, niin ilmoitus tulee tehdä vesialuetta hallinoi-

valle osakaskunnalle (suostumus toimenpiteelle on hyvä pyytää kirjallisena). Jos taas yhtei-

sen vesialueen osakaskunta on järjestäytymätön ja ilmoittajan kiinteistöllä on riittävä osuus 

vesialueesta, niin siinä tapauksessa katsotaan, että ilmoittajalla on omistusosuutensa perus-

teella lähtökohtaisesti oikeus toteuttaa suunnittelemansa ruoppaustyö (osuus on riittävä, 
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mikäli kiinteistön suhteellinen pinta-alaosuus vesialueesta kattaa suunnitellun ruoppaus-

työn pinta-alan). Mikäli ilmoittajan kiinteistöllä ei ole osuutta yhteisestä vesialueesta, eikä 

vesialue ole järjestäytynyt, niin siinä tapauksessa tieto voidaan toimittaa yhteisaluelain 26 

§:n estämättä julkaisemalla tieto ilmoituksesta valtion valvontaviranomaisen (ELY-keskus) 

verkkosivuilla noudattaen, mitä hallintolain 62 §:ssä säädetään. Tieto ilmoituksesta on lisäksi 

julkaistava sen kunnan, jonka alueelle hanke sijoittuu tai sen vaikutukset ulottuvat, verkko-

sivuilla noudattaen mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään. Ilmoitus on nimeltään yleistiedoksi-

anto. ELY-keskus vastaa ilmoittamisesta. 

LISÄTIEDOT JA LIITTEET 

Mahdollisten haittojen vähentäminen: 

Kohteen ympäröiminen suojakankaalla ei ole käytäntönä ilmoituksen mukaisissa toimenpi-

teissä. 

 

Suunnitelmakartta: 

Ilmoitukseen tulee liittää kartta, jossa näkyy ruoppaus- ja läjitysalue rajattuna kartalle. Sama 

koskee niittotyötä. 

 

Suostumukset: 

Mahdollisten yksityiseen edunmenetykseen liittyvien ongelmien välttämiseksi vesialueen 

omistajalta ja naapureilta on hyvä pyytää kirjallinen suostumus toimenpiteen suoritta-

miseksi. 

 

Valokuvia kohteesta: 

Kohteesta on hyvä esittää valokuvia toimenpidealueen paremmin hahmottamiseksi. 

 

Lisätietoja: 

Lisätietoja -kohtaan muita mahdollisia huomioita toimenpiteeseen liittyen. 

 

RUOPPAUSILMOITUKSEN LÄHETTÄMINEN 

 

Valmiiksi täydennetyn sähköisen ilmoituksen lähettäminen tapahtuu ilmoitussivun vasem-

massa yläreunassa olevalla lähetä-kuvakkeella. Ilmoitus ohjautuu alueen ELY-keskukseen kir-

jattavaksi. Vahvistus lomakkeen lähetyksestä ja PDF-muodossa oleva kopio täytetystä lo-

makkeesta lähetetään ilmoituksen mukaiseen sähköpostiin.  
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Muuta ilmoituksessa ja työssä huomioitavaa: 

Imuruoppauksesta aiheutuu herkästi vesistövaikutuksia. Imuruoppausta käytettäessä on 

hyvä huomioida, että lietettä kertyy 10-20-kertainen määrä ruopattavuuteen tilavuuteen 

verrattuna. Ruoppausta varten tulee olla oltava riittävä allas, johon liete pumpataan. Työtä 

tulee tahdittaa niin, ettei liete pääse valumaan takaisin vesistöön. 

 

Vesilain 2 luvun 15 §:n mukaisessa ruoppauksessa maksimi massamäärä 500 m3. Yli 500 kuu-

tion ruoppauksille tulee hakea vesilupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. 

 

Ympäristo.fi -sivuilta löytyy erilliset ohjeet ruoppaus- ja niittotyön tekemiseksi. 

 

Tarvittaessa lisäneuvontaa antaa Ympäristöasioiden asiakaspalvelu Y-aspa:                                                       

https://www.ely-keskus.fi/ymparistoasiakaspalvelu#.WenX-ssUmpo 

 

Ruoppaus- ja niittoilmoituksen voi tehdä myös ilman sähköistä ilmoitusta. PDF-pohjainen lo-

make löytyy ymparisto.fi -verkkosivuilta. Ilmoituksen liitteineen voi toimittaa ELY-keskuksen 

kirjaamoon, kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi. Ilmoituksen voi toimittaa myös postitse: Uu-

denmaan ELY-keskus, kirjaamo, PL 36, 00521 Helsinki. Sähköinen ruoppausilmoitus voidaan 

tehdä myös ruotsinkielisenä. 
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