
      

  ILMOITUS VESIRAKENNUSTYÖSTÄ 
 
Elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus: 
 
 
 
A. YHTEYSTIEDOT 

Työn teettäjän nimi 
 
 

Puhelinnumero virka-aikana Puhelinnumero muulloin 

Osoite 
 
 

Sähköpostiosoite 

 
B. HANKKEEN KUVAUS JA SIJAINTI 

□ uusi kohde □ kunnostustoimenpide □ rannan  ruoppaus  
□ laiturin rakentaminen □ kivien poisto □ aallonmurtajan rakentaminen  
□ vesimaiseman parantaminen □ veneväylän / valkaman kaivaminen □ kasvimassan / lietteen poisto 
□ uimaranta □ muu, mikä: 

 Perustelut (jatka tarvittaessa kääntöpuolelle): 

  
Työkohteen osoite / sijaintikunta 
 

Kaupunginosan / kylän nimi 
 
 

Tilan nimi ja RN:o 
 

Tilan omistaja (jos eri kuin teettäjä) 
 
 

Vesialueen nimi 
 

Vesialueen omistaja 
 
 

Kaivettavan alueen  
pituus (m) x leveys (m): 
 
 
 

Kaivettavan alueen vesisyvyys (m) mitattuna 
keskivedenkorkeudella 

Ruopattava  
massamäärä (m3) 
 
 

Työn suoritus- 
ajankohta (kk/v) 

ennen ruoppausta: 
 

ruoppauksen jälkeen: 
 
 

Läjityspaikan sijainti sekä omistajan nimi ja osoite (ellei sama kuin työn 
teettäjä) 
 
 

Läjitysalueen pinta-ala (m2) 
 
 

Työn toteutustapa (millä koneilla ja miten) 
 

Ruoppausmassojen laatu 

□ kivet □ sora □ hiekka □ hiesu □ savi  
□ lieju □ muu, mikä:  
 

Ruoppausmassojen jälkikäsittely 

□ tasoitus ja maisemointi □ muu, mikä: □ kalkitusmäärä:              kg/m3  
 

□ Tiedossa olevat suojelu- ja rauhoitusalueet: 
□ Tiedossa olevat vaikutusalueen muut suunnitellut ruoppaukset: 
□ Hankkeen vaikutukset kaivualueeseen, läjitysalueeseen ja ympäristöön:  
 (veden laatu, kalasto, linnusto, kasvillisuus, luontotyypit) 
 
Työlle hankitut suostumukset 

□ vesialueen omistaja / yhteystiedot: 
□ läjityspaikan omistaja /yhteystiedot: 
□ naapurit / yhteystiedot: 
 
Lisätietoja (esim. toimenpiteestä aiheutuvien haittojen estäminen) 
 
 
 
 
 
Liitteet  
□ yleiskartta    
□ suunnitelmakartta tilanrajoineen, johon merkitty ruopattava alue ja läjitysalue tai rakenteet ja naapurikiinteistöjen  
 omistajat 
□ valokuvia kohteesta 
 

 
Paikka ja aika    Allekirjoitus 
 
____________________________________  ___________________________________________ 
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