
Loviisan AM alueen info-ilta ruoppaamisesta, 7.9.2021 klo 17.30 – 19.30 
 
Vesilaki 2.luku, §6  § 15 ja asetus 4.luku § 30 
 
Kysymyksiä 
 - kannattaahan olla yhteinen suunnitelma ja ruoppauksen toteutus? 
 

KYLLÄ, hankkeesta on hyvä tehdä yksi yhteinen ilmoitus, kun kytkeytyvät luontevasti 
toisiinsa ja suunnitelma on ammattilaisen tekemä. 
 
Mutta myös omat erilliset suunnitelmat ovat ok, silloin ilmoitukseen viittaus 
kimppatyöstä.  
 
HUOM! mikäli alueelle suunniteltu samanaikaisesti (peräkkäin tehtävät) useampia 
ruoppauksia, niin tällaisessa tapauksessa ruoppausmassojen haitallista 
yhteisvaikutusta arvioidaan erikseen, vaikka kaikki yksittäiset ruoppaukset olisivatkin 
maksimissaan 500 kuutiota. Tällaisissa tapauksissa annettu kehotus hakea 
yhteishankkeelle vesilupaa aluehallintovirastosta. Kehotuksen saatuaan, ilmoittajat 
ovat yleensä vähentäneet kiinteistökohtaista ruoppauksen massamäärää asian 
hoitamiseksi ilman vesilupaa. 

 
Lomakkeen läpikäynti + ohjeet ja vastaukset kysymyksiin… 
- minkä tasoinen suunnitelman tulee olla? 
- mitä muita asiakirjoja ja selvityksiä pitää tehdä? 
- miten ruoppausmassat käsitellään ja mihin viedään, samat toimenpiteet, kuin kaupungin    
ruoppaussuunnitelmassa? 
- onko ruoppausalueella tehty minkäänlaista luotausta syvyyksistä tai pitääkö sellainen tehdä, vai 
riittävätkö kartoissa olevat korkeusmerkinnät? 
- miten jyrkät luiskaukset kannattaa tehdä eli miten ne vaikuttavat uudelleen täyttymiseen? 

Luiskat maalajista riippuen 1:1 tai 1:1,5. Näin tehtynä pysyvät lähtökohtaisesti 
vakaana. 

 
Käsittely ja -ajat 
- onko lupa jotenkin kaksivaiheinen eli hyväksytetäänkö ensin kaupungilla ja sitten AVI:lla? 

Lupaa ruoppaukselle haetaan Etelä-Suomen aluehallintovirastolta. AVI pyytää 
hankkeesta lausunnon ELY-keskukselta, asianomaisilta yleistä etua valvovilta 
viranomaisilta ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta sekä varaa asianosaisille 
tilaisuuden tehdä muistutuksen ja muille tilaisuuden ilmaista mielipiteensä. 
Kaupunkia kuullaan asianosaisena, jos hanke sijoittuu kaupungin maa- tai 
vesialueelle. Vesiluvan lisäksi hanke voi edellyttää maankäyttö- ja rakennuslain 
mukaisen luvan kaupungilta. AVIn lupa on maksullinen. 

 
 Ilmoitus tehdään ELY:lle, => lausunto (sis. reunaehdot) 
 
- onko hakijana vesialueen omistava kaupunki / me valtakirjalla? 
 Hakijana toimivat hankkeeseen ryhtyvät, eli 
 ilmoituksen tekijä/luvan hakija = hankkeesta vastaava = työn teettäjä 



 
- voidaanko lupaa hakea tai laittaa ainakin alustavasti vireille ennen tonttien ostamista? 

Hakemuksen voi laittaa vireille ennen tonttien ostamista. Hakijalla on oltava oikeus 
hankkeen edellyttämiin maa- ja vesialueisiin. Hakijalle voidaan luvassa (AVIn) 
myöntää käyttöoikeus alueiseen tai hakijan on esitettävä luotettava selvitys siitä, 
miten oikeus alueeseen järjestetään. Oikeuden ei tarvitse olla käytettävissä lupaa 
haettaessa, mutta työhön ei saa ryhtyä ennen kuin oikeudet on varmistettu. 
                        

 
- onko ARVIONNE MUKAAN OLLENKAAN aikataulullisesti mahdollista tehdä ruoppausta 
loppuvuodesta tänä vuonna? 
 Kytkeytyy edelliseen kysymykseen, omistus……  
 
 ruoppausilmoitusten käsittelyn aikaraja on 30 vuorokautta, eli sen puolesta hyvin 
 ehtii... 
 
 Jos vesilain mukaista lupaa haettava AVI:lta, on käsittelyaika kuukausia…..ei ehdi 
 


