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Leppiniemi Outi

Peruskuivatushankkeen 

käynnistäminen ja ojaisännöitsijan 

tehtävät hankkeissa.



Leppiniemi Outi2

 Valtio hoitanut maankuivatuksen 1990 luvulle saakka ja hankkeisiin on aina 

perustettu ojitusyhteisö, jolla on vesilain mukainen vastuu kunnossapidosta.

 Valtio luopunut roolistaan:

– Kunnossapidon valvonnasta -90 luvun alussa

– Hankkeiden toteuttamisesta valtion työnä -90 luvulla

– Maankuivatuksen suunnittelusta 2000 -luvulla

– Korkotukilainojen myöntämisestä 2010 –luvulla.

Maankuivatuksen historiaa



Leppiniemi Outi3

 Ojitusyhteisöiden toiminta hiipunut

 Kunnossapito jäänyt ja hankkeilta puuttuvat toimitsijat

 Yksittäisen jäsenen vaikea käynnistää hanketta. 

 Yleinen haluttomuus/ammattitaidon puute yhteisön asioiden 

hoitamiseen

 Kustannusosittelun päivitys

 Vesien- ja ympäristönsuojelun tavoitteet eivät toteudu 

 Hankkeen käynnistäminen vaatii huomattavan määrän ohjausta



Maankuivatustoiminnan kipupisteet 



Leppiniemi Outi4

 Kunnossapitohanke

 Peruskorjaushanke

 Sopimusojitus



Leppiniemi Outi5

Ojitusyhteisön aktivointi

 Ojitusyhteisö kutsutaan koolle vähintään 7 vrk (14 vrk perustava 

kokous) ennen esim. lehti-ilmoituksella. Kutsun voi tehdä kuka tahansa 

yhteisön jäsen, kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tai ELY-

keskuksen valvontaviranomainen. 

 Hankkeen vanhat asiakirjat, kuten suunnitelmakartat, pituus-, ja 

poikkileikkaukset, kustannusosittelu löytyvät aikoinaan hankkeessa 

mukana olleilta toimitsijoilta, tai niitä voi tiedustella paikallisesta ELY-

keskuksesta. (osittelu ja hyötyaleen rajat) 

 Ojitusoppaasta löytyvät ohjeet lehti-ilmoituksen ja kokouksen asialistan 

laatimiseen.

Opas ojitusyhteisöille uoman kunnossapito- ja peruskorjauhankkeeseen

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/99005/Opas%203%202014%2

0p.pdf?sequence=5&isAllowed=y

http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/99005/Opas 3 2014 p.pdf?sequence=5&isAllowed=y
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Laillisuus ja päätösvaltaisuus, sekä päätöksenteko

 Yhteisön kokous kutsutaan koolle yhteisön sääntöjen mukaisesti 

seitsemän päivää ennen kokousta

 Vanhojen sääntöjen mukaan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos 

paikalla on 1/3 osa jäsenistä.

 Uudemmissa säännöissä ei ole tästä mainintaa, normaalin 

kokouskäytännön mukaisesti; 

 Kullakin jäsenellä on yhteisössä sellainen äänivalta, joka vastaa 

ojitussuunnitelmassa hänen maksettavakseen määrätyn osuuden 

suhdetta ojituskustannuksiin. 
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Varsinaisessa yhteisön kokouksessa käsiteltävät asiat  
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• toimintakautta koskeva toiminta- ja tilikertomus

• yhteisön tilit ja tilinpäätös sekä lausunto tilien tarkastuksesta

• ja päätetään:

• tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä toimitsijoille

• talousarviosta ja rahoituksen järjestämistä

• tilien tarkastajien määrästä ja heidän valitsemisestaan

• toimitsijain valitsemisesta, milloin se on tarpeen

• toimitsijain ja tilien tarkastajien palkkioista

• kokouskutsussa mainituista muista asioista

Tarvittaessa voidaan varsinaisen yhteisökokouksen asioita käsitellä ja niistä päättää 

myös ylimääräisessä yhteisökokouksessa.



Ojitusyhteisön toimitsijat

 Päätoimitsija ja toimitsijat huolehtivat yhteisön päätösten valmistelusta 

ja täytäntöönpanosta sekä muusta käytännön toiminnasta. 

Toimitsijakokouksissa työlista päivitetään ja jaetaan uudet tehtävät. 

 Yhteisön kokouksien ja toimitsijakokouksien lisäksi työmaakokoukset 

urakoitsijan kanssa. (pöytäkirjat kokouksista)

 Valvovat toteutuksen/ojaisännöitsijä

 Toimitsijat ovat hankkeen moottori. He vievät hanketta eteenpäin ja 

tiedottavat säännöllisesti hankkeen toteutuksen edistymisestä (s.posti, 

lehti-ilmoitukset, puhelin, some ym.) Jos yhteisöllä on ojaisännöitsijä 

voidaan kaikki tiedottaminen ulkoistaa.
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Mitkä kaikki tehtävät voidaan ulkoistaa ja mitä hyötyä 

siitä on?



Rakennuttajan eli ojitusyhteisön tai ojaisännöitsijän tehtäviä

 Puuston raivaus 

 Laskuaukkojen ja rajapyykkien merkitseminen 

 Kalkitus (peruskorjaushankkeet)

 Tarvittaessa paalutus 50 m välein ja korkeustasot

 Rumpuluettelon laatiminen 

 Kilpailutus mm. tarjouspyynnöt; kaivu, puuston 

raivaus, paalutus jne. (Hilma)

 Urakoitsijan valinta

 Urakkaohjelma 

 Työaikainen suunnittelu, esim. eroosiosuojaukset
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 Sihteerin/rahastonhoitajan tehtävät, maksatus, 

koonti osakkailta, pöytäkirjat… 

 Sopimusasiakirjojen laatiminen

 Tiedottaminen jäsenille 

 Toteutuksen valvonta sekä yhteydenpito 

sidosryhmiin (kunta, sähkölaitos, vesilaitos) 

 Työmaa- ja toimitsijakokoukset 

 Kustannusosittelu ja kustannusarvio

 Urakan vastanottokokous

 Rahoittajan tarkastuskäynnit 
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Ei vain yksi ulkopuolinen vaan monta?

 ”Kilpailuttaja”, joka huolehtii kilpailuttamisen; tarjouspyynnöt, 

urakoitsijan valinta, urakkaohjelma, urakkaneuvottelut, urakkasopimus, 

kustannusosittelun päivitys ja kustannusarvio

 Valvoja, joka järjestää työmaakokoukset ja valvoo toteutuksen -> käy 

säännöllisesti työmaalla ja vastaa siitä, että urakoitsija tekee niin kuin 

on sovittu. Valvoja raportoi suoraan toimitsijoille

 Hallintoasioiden hoitaja, jonka vastuulla on yhteisön hallinnollisten 

asioiden hoito, kuten kokouksien valmistelu, pöytäkirjat, koonti 

ojitusyhteisön jäseniltä, maksatus, tiedottaminen jne.
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 Vahvuuksia

 Jatkuvuus yhtiöiden toiminnassa

 Ulkopuolinen toimija

 Nopeuttaa hankkeiden toteuttamista 

 Vähentää neuvonnan ja ohjauksen 

tarvetta 

 Yhdistettynä tieisännöintiin synergia 

etuja urakoinnissa ja toteutuksessa

 Asiakaskunta osin sama kuin 

tieisännöinnissä

 Paikallinen toimija

 Vähemmän byrokratiaa

 Heikkouksia

 Ojaisännöinti ei yksistään 
kannattavaa liiketoimintaa 

 Vaatii uutta osaamista, koulutuksen 
saatavuus

 Kunnossapitoväli ojitushankkeissa 
usein pitkä 

 Ojitusyhteisöiden maksuhaluttomuus

 Ojitukset hoidettu kauan virkatyönä 

 Hankkeet riitaisia, vaativat usein 
viranomaisratkaisuja

 Lainsäädäntö ei tunne eikä tue 
ojaisännöintiä

 Markkinointi ja asiakashankinta 
vaikeaa

 Asiakirjoja ei ole digitalisoitu, 
löytäminen vaikeaa

Ari Sallmén VARELY
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 Suunnittelu siirtynyt palveluntarjoajille, laatu ja saatavuus 

parantuneet

 Rahoitustuki siirtymässä maakuntiin

 Neuvonta ja ohjaus siirtymässä neuvontaorganisaatioille ja 

palveluntuottajille.

 Ojitustoimitukset jää valtiolle.

 Pienet ojakiistat kunnille tai maakuntahallinnolle

 Laillisuusvalvonta valtiolle

 Tehtäviä keskitetään valtakunnallisesti, saatavuus etääntyy.

 Tarve kuivatukselle säilynyt samana…

Ari Sallmén VARELY

Maankuivatuksen tulevaisuus
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Viitaluoman 

peruskuivatushanke 

Isokyrö, Seinäjoki. 

26 km ojaa, 470 ha 

hyötyalue ja lähes 90 

maanomistajaa
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