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TIIVISTELMÄ OSASTA 1

Maataloudessa on viime vuosikymmeninä tapahtunut paljon muu
toksia. Vielä 1950-luvun alussa maataloustyöt tehtiin lähes
kokonaan hevosilla. Nykyisin viljelytyöt ovat täysin koneel
listuneet, Samanaikaisesti maatalousväestön määrä on voimak
kaasti vähentynyt ja myös tilakoko on alkanut vähitellen kas
vaa. Maataloudessa tapahtuneet muutokset asettavat myös maan
kuivatukselle aikaisemmasta poikkeavia vaatimuksia.

Tässä julkaisussa käsitellään maataloudellisen kuivatuksen ja
maanparannuksen suunnittelua, hydrologisia ja hydraulisia
perusteita, hyödynarviointia ja kustannusten osittelemista
hyödynsaajien kesken. Kuivatussuunnitelma laaditaan yleensä
vesiviranomaisen toimesta. Suuret ja yleistä merkitystä omaavat
hankkeet käsitellään vesioikeudessa ja pienemmät julkisessa
ojitustoimituksessa. Suomen vesilain mukaan jokainen hyötyä
saava on velvollinen osallistumaan hankkeeseen saamansa hyödyn
suhteessa. Suurehkot tulvasuojeluhankeet samaten kuin suu
rehkojen, valuma-alueeltaan yli 100 km suuruisten purojen ja
jokien perkaus toteutetaan kokonaan valtion varoilla.

Suomessa on viljelyksessä peltoa noin 2,3 milj.ha. Lähes 90 %
Suomen pelloista vaatii tehokkaan paikalliskuivatuksen, jotta
niitä voidaan viljellä nykyaikaisin menetelmin. Pelloista on
salaojitettu runsas 1,0 milj.ha ja loput viljellään 10.. .15 m
levyisinä avo-ojilla kuivatettuina sarkoina. Salaojitus tehdään
etupäässä tilakohtaisina hankkeina. Liiallisen veden poista
miseksi ja riittävän salaojitussyvyyden takaamiseksi on pe
rattava ja kaivettava valtaojia ja puroja. Uomien syvyys
peltoalueilla mitoitetaan normaalisti kerran 20 vuodessa
sattuvan tulvan mukaan. Tilojen pienuuden vuoksi nämä työt
ovat yhteisiä, joskus jopa 200. ..300 osakkaan yhteishankkei
ta. Näiden hankkeiden toteuttamiseen valtio myöntää pitkäai
kaista halpakorkoista lainaa ja lisäksi avustusta Etelä-Suo
messa enintään 25 %. Avustuksen osuus lisääntyy Pohjois-Suo
messa aina 60 % saakka. Vuosittain käytetään maankuivatukseen
noin 50 milj.mk ja salaojitukseen noin 250 milj.mk.
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Ä3 S TRÄCT

PLÄNNING OF LÄND DRÄINÄGE

Summary of part 1

Many changes have taken place in agriculture during the last
decades. In the 1950’s horses were stili commonly used in
agricultural work in Finland. Today cultivation is fully
mechanized. At the same time the agrarian population has
strongly diminished, and the size of the farms has slowly
started to grow. These changes are reflected also in
requirements put on land drainage.

The guidelines contained in the present publication deal with
the planning of agricultural drainage and land improvement,
the hydrologic and hydraulic principles, assessment of benefits
and allocation of costs among the beneficiaries. The drainage
plan is usually drawn up by the water authorities. The bigger
projects and those of public importance are handled in Water
Court while the lesser ones undergo a public “ditching
procedur&’. According to the finnish Water Äct every
beneficiary is obliged to participate in the project in
proportion to the benefit gained, More important flood control
projects as well as dredgings 2of rivers and brooks with
catchment areas exceeding 100 km are implemented fully on
government funds.

In Finland about 2,3 million hectares are cultivated. Nearly
90 % of the cultivated land in Finland requires efficient
local drainage before modern agricultural methods can be used.
More than 1,0 milloin hectares of the field area have been
laid with subsurface drains; the rest is cultivated in strips
of 10.. .15 m separated by open ditches, Subsurface drainage
are usually implemented as farmwise projects. To take away
excess water and to guarantee sufficient depth for subsurface
drainage trunk ditches and brooks must be dredged and dug.
The depth of the channels in field areas is dimensioned nor
mally according to a flood occurring once in 20 years. Because
of the small farm size these works are joint ventures, often
with 200. . .300 participants. For the impiementation of these
projects the government provides long-term low-interest loans,
and in addition to this, grants which in southern Finland are
limited to 25 percent of the project costs; in Nothern Finland
the grant can be as high as 60 percent. Ännually about 50
million marks are spent on land drainage and 250 million on
subsurface drainage.

Keywords:

Land drainage, land improvement, assessment of benefits,
allocation of costs, ditching, flood conrol, dredging, sub
surface drainage.



LIITE 1/1
6

LIITE1. RÄJANVETO VESILÄISSÄ SJDETYN
OJITUKSEN JA VESISTÖN JXRJES
TELYN VÄLILLÄ

OJITUS JA VESISTÖN JÄRJESTELY VESILÄISSA

Kuivatushankkeen vireilletulon jälkeen ratkaistaan vesitoi—
mistossa ensin, onko hanke katsottava vesilain 6. luvun mu
kaiseksi ojitukseksi vai vesistön järjestelyksi, josta on
säädetty 7. luvussa. Tästähän riippuu tapahtuuko hankkeen
vesioikeudellinen käsittely vesitoimiston määräämässä oji—
tustoimituksessa vai onko hankkeen toimeenpanolle, mahdolli
sesti vasta suunnitelman laatimisen jälkeen, haettava muiden
hakemusasioiden tapaan lupa vesioikeudelta. Näillä hanke—
lajeilla on eräitä eroavuuksia käsittelysäännöstön lisäksi
myös aineellisten säännösten kohdalla. Todettakoon, että
vesistön säännöstelykin voidaan toteuttaa maankuivatustar—
koituksessa, mutta tätä vesilain 8. luvussa säädeltyä hanke—
lajia ei tässä yhteydessä käsitellä. Vesistön järjestelyn
yhteydessä voidaan kylläkin toimeenpanna myös vesistön sään
nöstelyn kaltaisia toimenpiteitä.

Vesilaki ei tarjoa yksiselitteistä määritettä ojituksen ja
vesistön järjestelyn väliseksi rajaksi. Vesilaki lukee oji—
tukseksi myös puron perkaamisen ja jopa ojituksen yhteydessä
pienehkön järven laskunkin, jos sen merkitys vesistönä on
vähäinen. Vesistön järjestelyllä tarkoitetaan puolestaan
maankuivatustarkoituksessa suoritettavaa vesistön perkaamis—
ta ja muita laissa mainittuja toimenpiteitä, mikäli kysymys
ei ole ojituksena pidettävästä toimenpiteestä. Viimeksi
lausuttu varaus perustuu siihen, että myös puro on vesilain
mukaan vesistö. Näin ollen on ryhdyttävä hakemaan vastausta
ensiksikin siihen, minkäsuuruista vesistöä ei voida enää
pitää purona ja toiseksi, minkälaatuista pienehköä järveä
vesilain edellä sanottu lausuma tarkoittaa. Edelleen on
syytä käsitellä sitä, minkälaatuisia toimenpiteitä vaadi
taan, jos todetaan, että ojitus vaatii toimenpiteitä joessa
tai siitä aiheutuu vaikutuksia joessa tai järvessä.

Todettakoon tässä ennen noita tarkasteluja, että vesilaki
lukee järjestelyksi myös maa— ja vesialueen kuivattamisen
pengertämällä. Kun ojitussäännöstössä puhutaan myös oikeu
desta tehdä tarpeellinen suojapenger ja pumppuasema toisen
maalle, merkitsee se sitä, että pengerryskin voidaan toi—
meenpanna ojituksena, tosin vain niissä puitteissa kuin var
sinainen ojitus.
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2 VESILÄIN TÄRKOITTAMA PURO JA JOKI

2.1 Vesilain säännökset

Vesilaki ei suoraan määrittele puro-käsitettä, mutta lausuu

kylläkin 1 luvun 2 §:ssä, että vesistönä tai sen osana ei

pidetä “ ,..sellaista vesiuomaa, jossa ei jatkuvasti virtaa

vettä eikä runsasvetisimpänäkään aikana ole riittävästi vet

tä veneellä kulkua tai uiton toimittamista varten ja jota

kalakaan ei voi sanottavassa määrässä kulkea... “, Tätä

vesistön “alaraja&’ suuremman vesiuoman, puron ja joen väli

sen rajan, jolla tässä tarkastelussa on keskeisin merkitys,

määrittelee sanotun luvun 5 § seuraavasti: “Virtaavan veden

vesistöä pidetään jokena, jos siinä vuoden vähävetistä aikaa

lukuunottamatta voidaan kulkea soutamalla, mikäli koski tahi

kari ei ole esteenä. Vesistö, jossa keskivirtaama on vähin

tään kaksi kuutiometriä sekunnissa, katsotaan kuitenkin aina

joeksi. Jokea vähäisempi virtaavan veden vesistö on puro”.

Sanotuilla uomilla on se olennainen ero, että joessa on vai—

taväylä mutta purossa ei, Valtaväylään on sovellettava vesi—

lain 1 luvun 12 §:n mukaista sulkemiskieltoa.

2.2 Uoman soutuke ipoisuuden tarkas—

telu

Veneellä kulkemismahdollisuus näyttää siis olevan varsin

keskeinen peruste vesiuoman lajia harkittaessa. Luonnehtii—

han tämä vesiuoman käyttömerkitystä vesistönä. Todettakoon

myös, että jälkimmäisessä vesilain säännöksessä puhutaan

nimenomaan kulkemisesta soutamalla, kun taas vesistöä mää—

rittelevässä ensimmäisessä säännöksessä mainitaan vain

veneellä kulkeminen, joka voi tarkoittaa esim. kulkemista

sauvomalla. Vesilaki ei tunne lainkaan Etelä—Pohjanmaalla

yleistä luoma—käsitettä, mikä vastannee likimain puroa,

mutta voi ulottua myös joen alueelle.

Haluttaessa luoda kuvaa siitä, minkälaatuiset virtaama— ja

muut vesisuhteet vallitsevat vesilain säännöksessä mainit

tuna vähävetisenä aikana sellaisessa vesistössä, jonka kes—

kivitaama on joki—käsitteen ehdottomana perusteena oleva

2 m3/s, voidaan esittää seuraavanlainen summittainen las

kelma. Älivalumia koskevien selvitysten (vrt, kohta 6.31)

nojalla on havaittavissa, että esim. sellaisella Etelä-

Suomessa ja Luonnontilassa olevalla järvettömällä valuma—

alueella, josta noin puolet on peltoa, on kesän aikainen

alivaluma noin 0,6 1/s km2 vähävetiseen kauteen tultaessa,

otaksuttuna sanotun kauden vuosittain kestävän likimain 30

vuorokautta. Tämä tietää noin 0,12 m3/s suuruista virtaa—

maa 200 km2 suuruisella valuma—alueella, jota sanottu kes—

kivirtaama likipitäen edellyttää. Jos edelleen otaksutaan,

että vesiuomassa tuolloin olisi vähäistä virtausta, esim.

0,1 m/s, merkitsisi se 0,12 m3/s suuruisella virtaamalla

1,2 m2 suuruista vesipinta—alaa uoman poikkileikkauksessa.
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Tämä tietäisi puolestaan esim. 0,2 m keskimääräisellä veden—
syvyydellä 6 m pintaleveyttä, joka tasalevyisessä vesiuomas—
sa voisi jo lähes vastata välttävää soutukelpoisuutta. Tuol
loin ainakin lähestytään puheena olevaa raja—arvoa. Jos
vedennopeus olisi ollut vain puolet edellä otaksutusta, oli
si uoman soutukelpoisuus jo verraten hyvä. Virtausnopeuden
ollessa sen sijaan otaksuttua 0,1 m/s suurempi ei soutukel—
poisuudesta voitaisi enää puhua ja vesiuoman määrittely
joeksi tapahtuisi yksinomaan keskivirtaaman perusteella.

Maankuivatuskohteena olevat alueet ovat yleensä melko laa—
keita peltotasanteita, joita halkovien pääuomien vedenkor
keussuhteita voivat säädellä verraten etäälläkin toisistaan
olevat koski- tai karipaikat. Keskikesällä virtaus uomassa
voi olla vähäistä, mutta sen soutukelpoisuus voi silti säi—
lyä pienelläkin virtaamalla, ellei uomassa ole veneellä
soutua rajoittavia kapeikkoja. Tämänkaltaisessa tapauksessa
joudutaan puron ja joen välistä rajaa hakemaan tuon soutu—
kelpoisuuden nojalla ja tällöi9 voi vastaavan valuma—alueen
suuruus hyvinkin liikkua 100 km tuntumissa.

Vesiuomien luonne on myös voinut perkaustöiden kautta alku
peräisestä tilastaan muuttua. Aikoinaan hyvinkin soutukel—
poiset uomat ovat saattaneet erityisesti koskipaikkojen
perkausten vuoksi muuttua kapeiksi vähävetisiksi puroiksi.
Asiaa onkin arvioitava aina nykytilanteen pohjalta.

2.3 Uomien nimistöstä

Tarkasteltakoon myös sitä, miten vesistöjen nimien puro— ja
jokipäätteet vastaavat vesilain käsitteitä. Käymällä läpi
vesistöalueita ja niiden valuma-alueita selvittäviä kokooma—
julkaisuja voi panna merkille sen, että aivan yleisesti
vesiuomalle on annettu joki—nimi, vaikka sen valuma—alue
suuosassaan — esimerljksi uoman laskiessa mereen — olisi
piqnempi kuin 100 km , eräissä tapauksissa vain noin 40
kmL. Sen sijaan on selvää, että joen latvaosilta tavataan
pienempiäkin valuma-alueita vastaavia joki—nimisiä uomia,
koska joki säilyttää monesti nimensä latvaosaansa saakka.
Saman aineiston nojalla voidaan myös todeta, että luoma—
nimeä esiintyy yleensä suureimnissakin vesistöissä kuin puro.
Pohjanmaalla voi olla lisäksi oja—nimisiä uomia, jotka
valuma—alueen nojalla ovat jo jokia.

Vesistön nimi vesioikeudellisessa mielessä ei anna perustet—
ta puron ja joen väliselle rajanvedolle, eikä sen nojalla
saa tehdä ratkaisua kuivatustoimenpiteen lajista. Melkoisel—
la todennäköisyydellä lienee kuitenkin pääteltävissä, että
puro—nimen omaava vesistö on myös vesioikeudellisessa mie—
lessä puro, jonka perkaukseen tms., mikäli kuivatettavaan
alueeseen ei kuulu järviä, voidaan soveltaa ojitussäännös—
töä.
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2.4 Lainsäädännön kehitys

Oma mielenkiintonsa on myös sillä, miten puron ja joen vä
listä rajaa koskeva lainkohta on lainsäädännössämme kehit
tynyt.

Vanhassa vesioikeuslaissa ei ollut lainkaan vesiuomia koske
via määritelmiä. Sen sijaan nämä sisältyivät Hällfors’n
komitean ehdotukseen vesioikeuslaiksi, Tämä mietintö annet
tiin vuonna 1939. Lakiehdotuksensa perusteluissa komitea
lausuu, että se on pyrkinyt pysyttämään voimassa olevan
lainsäädännön ja lainkäytön kannan. Tämän vuoksi sen mukaan
joen erottaa purosta ensi sijassa se, että joki on veneellä
kuljettava vesistö. Suuremman täsmällisyyden saavuttamiseksi
komitea on myös esittänyt virtaamasta riippuvaa lisämääräys
tä, jonka mukaan juokseva vesistö on joki, jos sen keskivir—
taama on noin 2 m3/s. Tämä perustuu silloisen hydrografi—
sen toimiston lausuntoon, jonka mukaan pienimmän veneellä
kuljettavan juoksevan vesistön keskivirtaama on 2 m3/s.
Tällöin uoma pysyy kulkukelpoisena koko kesän.

Kyseisen komitean lakiehdotus vastaa tältä kohdin sisällöl
tään täysin vesilakimme säännöstä vain sillä erotuksella,
että vesilakimme soutukelpoisuuteen liittyvä lausuma,
“.vuoden vähävetistä aikaa lukuun ottamatta...” on laki—
ehdotuksessa “...veden keskikorkeuden aikana...”. Näiden
ilmaisujen asiasisällöllä näyttäisi olevan melko olennainen
ero, keskiveden merkitessä korkeampaa vedenkorkeutta, Koska
on puhe pienehköistä, monesti järvettömistä valuma-alueista,
joiden pääuomassa kesänaikaiset vedenkorkeusvaihtelut tulvan
jälkeen ovat suhteellisen pienet, ei tuon eroavuuden merki
tys liene järin suuri. Ovathan vuoden vähävetistä aikaa,
jonka kestävyyttä ei ole lähemmin tarkennettu, rajaavat ve
denkorkeudet selvästikin esim. keskialivettä korkeammalla,
Tämä käsitteellinen eroavuus tietää joka tapauksessa sitä,
että vesilaissamme on puro—käsitteen ulottuvuutta joen
suuntaan kavennettu siitä, mitä aikanaan tehdyn lakiehdotuk
sen sisältö tarkoitti.

3 PURON PERKAUS OJITUKSENJ

Edellä esitetty, eri tahoille suuntautunut katsaus puron ja
joen välisen rajanvedon ja niinmuodoin myös ojituksen ja ve—
sistön järjestelyn keskeisen eroavuuden selvittämiseksi on
osoittanut, että ratkaisu rajatapauksissa aina on harkinnan—
varainen. Eräitä yleisiä näkökohtia voitaneen kuitenkin
tuoda esiin harkinta—alueen rajaamiseksi, kun pitäydytään
vielä järvettömään vesiuomaan.

Selvityksessä olisi ensin määritettävä kuivatettavan alueen
alaosalla olevan pääuoman valuma—alue ainakin likimäärin.
Jos se on suurempi kuin 200 km2 (MQ>2 m3/s), on hanke
vesistön järjestely. Milloin valuma-alue on tätä pienempi,
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mutta sen päEiuolnan varrella on veneitä, on uomaa pidettävä
jokena ja sitä koskevaa perkausta, pengertämistä tms. tämän
nojalla vesistön järjestelynä. On nimittäin täysi syy otak—
sua, ettei veneitä pidetä siellä vain lyhytaikaista, runsas—
vetisen kauden käyttöä varten. Kysymyksessä on sen sijaan
kiistattomasti puro ja tätä koskeva kuivatushanke on ojitus,

jos veneitä ei uoman varrella ole ja vielä todetaan tai

ilmoitetaan, ettei uomassa voitaisi tulva—aikaa ehkä lukuun
ottamatta soutaakaan, Ruuhien esiintymisen nojalla ei näitä

johtopääteimiä pidä tehdä.

Harkinnanvaraiseksi jää lähinnä tilanne, jossa veneitä on
saattanut aikanaan vesistössä ollakin, mutta niiden käytöstä
on luovuttu veneellä kulun vähäisen merkityksen vuoksi tai
siksi, että veneellä liikkuminen on ollut hankalaa ja rajoi
tettua. Kun soutamiskelpoisuuden samoin kuin vähävetisen
ajan kestävyyden arvioiminen ovat jo siltään tulkinnanvarai—
sia kysymyksiä, vaikuttavat harkinnassa myös muut tekijät
kuten, valuma—alueen suuruus, kari— tai koskipaikkojen väli
sen tasajuoksuisen uoman pituus, hyötyalueen luonne ja uoman
yleinen merkitys vesistönä sekä sen liittyminen muihin
vesistöihin.

Yllä lausutuista ratkaisevista seikoista ovat riittävät
alustavat tiedot helposti saatavissa esimerkiksi hakemuksen
tehneiltä maanomistajilta. Viimeksi mainitussa harkinnan
varaisessa tapauksessa voinee hakemuksen alustavaan käsitte
lyyn liittyvä maastokäynti olla paikallaan tilanteen totea—
miseksi.

Nämä arvioinnit tulee luonnollisesti kohdistaa kuivatustyön
kohteeksi joutuvan pääuoman alaosaan. Jos hanke tältä osin
katsottaisiin vesistön järjestelyksi, pidetään koko hanketta
järjestelynä, vaikka samaa pääuomaa yläosaltaan olisikin jo
pidettävä purona, ellei sitten jakoon ole aihetta erottamal—
la jokin kuivatusalue erilliseksi ojitushankkeeksi. On ni
mittäin huomattava, että vesistön järjestelyyn, jopa järven
laskuhankkeeseen, voi sisältyä myös ojitukseen kuuluvia toi
menpiteitä.

4 PIENEHKÖN JÄRVEN LÄSKEMINEN OJITUKSENÄ

4.1 Vesilain säännös

Toinen edelliseen liittyvä tätä ehkä harkinnanvaraisempi
kysymys on se, kuinka suuri lampi tai pienehkö järvi voidaan
laskea ojituksen yhteydessä. Vesilakihan lukee ojitukseksi
veden vaivaaman alueen kuivattamisen silloinkin “...kun sen
yhteydessä lasketaan pienehkö järvi, jonka merkitys vesis
tönä on vähäinen”. Vesioikeuslaissamme vastaava kohta kuu—
lui: “...suossa tai rahkassa oleva pienoinen järvi”. Häli—
forsin komitean lakiehdotuksessa puhutaan puolestaan suon ja
muun vesiperäisen maan kuivattamisesta ja sellaisessa maassa
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olevan larmuen laskemisesta. Vesilaki on siis pyrkinyt ir—

roittautumaan tuosta suolampi-käsitteestä ja pannut painon

laskettavan vesialueen merkitykselle vesistönä. Lähtökohtana

on ollut niiden aikaisemmissa järvenlaskuissa syntyneiden

matalien järvilampareiden, vesijättöjen ja järvikuivioiden

kuivatuksen edistäminen yksinkertaistamalla asioiden käsit

telyä. Tällaisten, monesti varsin vähätuottoisten alueiden

omistussuhteetkin saattavat useasti olla selvittämättä.

Vähävetistenkin vesialueiden merkitys lintujärvinä tai muun—

laisen suojeluarvon omaavina on viime aikoina suuresti

korostunut. Tämän vuoksi on entistä tärkeämpää selvittää

riittävän ajoissa, minkä laatuisten ja suuruisten järvien

tai lampien laskeminen voidaan vielä lukea ojitukseksi eli

voiko vesioikeudellinen käsittely tapahtua ojitustoimituk—

sessa. Asiaa on käsitelty myös vesihallituksen julkaisussa

9/1974 Ojitustoimituksen suorittaminen.

Vesilain muuttamista koskevissa ehdotuksissa on asianomainen

lainkohta esitetty täydennettäväksi siten, että järven mer

kitystä ilmaisevaan kohtaan lisätään vielä: “...ja jolla ei

ole erityistä luonnonsuojeluarvoa”

4.2 Vesihallituksen valvontaohj e

Vesihallitus on melkein heti perustamisensä jälkeen 11.11.

1970 esittänyt vesistöjen valvontaa koskevassa ohjeessaan

kysymyksestä perustellun kannanottonsa:

“Vesihallituksen omaksuman kannan mukaan käsitettä “pienehkö

järvi” on nykytilanteessa tulkittava ahtaasti. Järven kuten

yleensäkin vesistön merkitystä on arvosteltava elinympäris—

tön osana ja sen kaikkien käyttömuotojen kannalta, unohta

matta veden virkistyskäyttöä tai pienehkönkin järven merki

tystä maisemallisena tekijänä. Karkeana rajana voidaan pitää

10 ha pinta—alaa, jos järvi on suoalueella. Vähäjärvisellä

alueella ja asutuksen läheisyydessä sekä kysymyksen ollessa

kovarantaisesta järvestä on raja pantava tätä huomattavasti—

km pienemmäksi.”

4.3 Koijärven tapaus

Eräs puheena olevaa aihetta koskeva paljon mielipiteiden

vaihtoa ja rikosoikeudellisiakin toimia aiheuttanut kuiva—

tushanke on tunnettu Koijärven tapaus. Kun Koijärven veden—

korkeutta 1910—luvulla laskettiin noin 1 m, supistui sen

pinta—ala 150 ha:ksi. Tästä oli 1960—luvun loppupuolella

noin 25 ha keskimäärin noin 70 cm:n syvyistä avovesialuetta

ja 125 ha vesiniityksi katsottavaa kasvillisuuden peitossa

olevaa matalavetistä aluetta. Lasku—uoman valuma—alue on

11,4 km2. Koijärven alueen kuivattaminen käsiteltiin

ojituksena ojitustoimituksessa, josta vuonna 1970 annettu
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päätös hankkeen toimeenpanemiseksi sai lainvoiman. Valitus
vesioikeuteen koski vain valituksia alapuolisen vesistön
osalta

Kun hanketta ryhdyttiin toteuttamaan, herättiin huomaamaan,
että kysymyksessä saattoi olla arvokkaan lintujärven mene—
tys. Eräät henkilöt tekivät asiasta hakemuksen korkeimmalle
oikeudelle vesioikeuden päätöksen purkamiseksi. Päätökses—
sään 10.4.1978 korkein oikeus mm. totesi, “.että Koijärven
vesijätön kysymyksessä oleva osa, joka saadun selvityksen
mukaan muutoinkin kuin tilapäisesti on veden peittämä, on
siitä huolimatta, että tuo vesi jättö on helmikuun 6 päivänä
1924 maarekisteriin merkityssä vesijätön jakotoimituksessa
jaettu maatiluksina siihen osallisille tiloille, on pidettä
vä vesilain 1 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuna vesi—
alueena.” Päätöksessä lausutaan edelleen: “Kysymyksessä
olevan ojitustoimituksen suorittamisen aikana luonnonsuoje—
lun alalla ja muutoinkin vallinneet olosuhteet huomioon ot
taen tuo vesialue on silloin ollut sellainen pienehkö järvi,
jonka merkitys vesistönä oli vähäinen, eikä toimituksessa
myöskään ole ollut aihetta olettaa, että siinä vahvistetun
suunnitelman mukaisesta, vesijätön reunoilla ja sille laske—
vien ojien varsilla olevien pelto— ja metsätilusten kuiva—
tustilan parantamiseksi suoritettavasta kuivatustyöstä
aiheutuisi jo aikaisemmin lasketun Koijärven alueella vesi—
lain 1 luvun 15 §:ssä tarkoitettu muutos, jonka osalta oji
tukseen olisi saatava vesioikeuden lupa. Tämän vuoksi Kor
kein oikeus on oikeuäenkäymiskaaren 33 luvun 7 §:n nojalla,
ottaen huomioon vesilain 6 luvun 1 §:n 2 momentin ja 2 §:n 1
momentin säännökset, hylännyt hakemuksen.”

Yllä esitetystä korkeimman oikeuden päätöksestä käy ilmi,
että korkein oikeus on perustanut ratkaisunsa ojitustoimi—
tuksen aikana vallinneisiin olosuhteisiin, olihan kysymyk
sessä silloin annetun ja lainvoiman saaneen päätöksen purka
minen. Tuolloin ei luonnonsuojelunkaan huomioon ottaminen
antanut Koijärvelle enempää arvoa, vaan sen merkitys vesis—
tönä katsottiin vähäiseksi, Ilmeisestikään ei aikanaan tuotu
esiin, ainakaan valitusteitse, järven merkitystä lintujen
pesimäjärvenä.

Koi järven kuivatushankkeessa on nyttemmin päädytty sovitte—
luratkaisuun, jonka edellyttämälle järven kunnostamissuunni—
telmalle on haettu vesioikeuden lupaa. Kun otetaan huomioon
korkeimman oikeuden päätöksen tausta ja oikeudellinen luon
ne, ei tätä päätöstä voida pitää ennakkotapauksena, johon
nykyisin voitaisiin tämänkaltaisissa tapauksissa nojautua.

4.4 Yleisiä päätelmiä

Käytännössä on varmaan käsitelty paljonkin Koijärveä suurem—
pien vesialueiden kuivatuksia ojitusten yhteydessä ilman,
että tähän olisi kiinnitetty yleisempää huomiota. On tarpee
tonta ryhtyä lähemmin ohjemielessä tutkimaan, mikä saattaisi
olla se pinta—alallinen raja—arvo, jota suurempin lampien
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tai järvien laskeminen olisi käsiteltävä aina vesistön jär
jestelynä. Etenkin, koska nykyisin tämä vesialueen suuruus—
kysymys näyttää jäävän vesistön merkityksen arvostuksessa

toiselle sijalle, kun vesistö saa vesillä liikkumisen ja
kalastukseen kohdistuvan käyttöarvon lisäksi jatkuvasti

korostuvaa luonnonsuojeluarvoa, monesti juuri linnuston

vuoksi. Tähän luonnonsuojeluarvon huomioon ottamiseen tähtää

vesilain tarkistusehdotuskin, johon jo viitattiin.

Erittäin hyvin nykytilaankin soveltuvana ohjeena on pidettä

vä vesihallituksen vuonna 1970 antamaa, aikaisemmin tähän

lainattua valvontaohjetta. Ehkä kuitenkin sen nojalla, mitä

edellä lausuttiin, on ohjeessa tosin karkeana raja—arvona

esitettyä 10 ha pidettävä tarpeettoman pienenä numerollisena

lähtökohtana, varsinkin kun se tarkoitti suoalueella olevaa

järveä. Ohjeessa esitetyt näkökohdat harkinnallisesta liik

kumavarasta on syytä ottaa käytännön sovellutuksissa tarkoin
huomioon. Jos kuitenkin on vähänkin aihetta epäillä, että
jollakin kuivatustoiminnan - myös vesistön järjestelyn -

piiriin joutuvalla vesialueella saattaisi olla erityistä

luonnonsuojeluarvoa, tulisi tämä pyrkiä selvittämään käsit

telyn alkuvaiheessa, esimerkiksi ottamalla yhteys ao. ympä

ristösuojelun tarkastajaan.

Käytännön tapaukset antavat aiheen vielä seuraavanlaiseen

huomautukseen. 0 j itustoimituksen tarpeellisuutta koskevan

ojitusluvun 10 §:n viimeisessä momentissa on lausuttu, ettei

ojitustoimitusta tarvitse pitää, ellei viranomainen tai joku

asianosainen sitä pyydä, milloin metsämaan ojitus pääasial

lisesti koskee valtion omistamia alueita ja asianomainen

valtion virkamies on laatinut sitä varten suunnitelman.

Sanottua lainkohtaa on tämänkaltaisissa tapauksissa katsottu

voitavan soveltaa niinkin, ettei ojitustoimitusta tarvitse

pitää, vaikka ojitukseen sisältyisi esimerkiksi tulva—

alueen poistaminen tai pienentäminen tahi pienehkön järven

laskeminen. Sama kanta on saatettu ottaa metsäojitushankkeen

kohdalla myös silloin, kun kaikki osakkaat ovat sopineet

ojituksesta ja sen kustannusten jaosta. Tätä tulkintaa ei

voida pitää oikeana, sillä sanotun 10 §:n kolidissa 1)...4)
mainitut tapaukset - kukin kohdallaan - vaativat ojitustoi

mituksen pitämistä, eräät juuri ojituksen yleisten vaikutus

ten vuoksi. Puheena olevaa ojitustoimituksen pitämisestä

vapauttavaa säännöstä voidaan kylläkin soveltaa valtion mai

den sisällä olevien suolampien laskemiseen, jos niillä ei

ole merkitystä vesistön kannalta. Nyt käsitellyllä asialla

on tärkeä merkitys myös valvontaviranomaisen toiminnan

kannalta.

5 OJITUKSEN VAIKUTUS JOKEEN TAI JÄRVEEN

Vielä tarkastelkoon kysymystä siitä, miten vesilain mukaan

on meneteltävä, jos ojitus vaikuttaa jokeen tai järveen.

Ensiksikin on vesilaissa ilmaistu, että jos puron perkaa—

minen vaikuttaa yläpuolella olevan järven vedenkorkeuteen,
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toimenpide ei ole ojitusta. Toisessa yhteydessä on puoles
taan lausuttu, että jos ojituksesta johtuu joessa tai jär—
vessä vesilain 1 luvun 15 §:ssä tarkoitettu muutos, on täl—
laiseen ojitukseen saatava vesioikeuden lupa siltä osin,
kuin sillä aiheutetaan sanotunlainen muutos vesistössä.

Keskenään ehkä hieman ristiriitaisilta tuntuvat säännökset
on käsitettävä niin, että jos puron perkaamisen tarkoituk
sena on myös järven vedenkorkeuksien alentaminen järven
rantamaiden kuivattamiseksi, on kysymyksessä selvästi
vesistön järjestely0 Jälkimmäisessä tapauksessa sen sijaan
ei tavoitteena ole joen tai järven rantamaiden kuivattaminen
eivätkä rantamaiden omistajat joudu osakas—asemaan, mutta
ojituksella on kuitenkin vaikutuksia joen tai järven veden-
korkeuteen. Jos nämä vaikutukset ovat vesistön muuttamis—
kiellossa mainittuja seurauksia esimerkiksi aiheuttavat
vahinkoa toisen omaisuudelle - on toimenpiteelle haettava
vesioikeuden lupa.

Käytännössä vesioikeuden luvan hakeminen merkitsee tällöin
sitä, että vesilain mukaan on meneillään oleva ojitustoimi
tus keskeytettävä vesioikeuden käsittelyn vaatimaksi ajaksi,
jos tällainen tilanne todetaan. Sama koskee myös tilannetta,
jossa ojituksella on tiettyjä vaikutuksia vesistössä oleviin
rakennelmiin. Ennenkuin asiassa on saatu vesioikeuden lain—
voimainen ratkaisu ei ojitustoimituksesta saa antaa päätös
tä. Vesioikeuden luvan tarve olisi otettava huomioon jo per—
kausten suunnittelussa ja ellei sanotunlaisia vaikutuksia
joessa tai järvessä voitaisi estää, voidaan tässä mielessä
tietyssä määrin suunnitella pohjapatoja tms. Saattaapa
eräissä tapauksissa olla tarpeellista käsitellä koko hanke
yhtenäisesti vesistön järjestelynä.

Edelliseen liittyy kysymys vielä joen perkaamisesta ojituk
sen vaatimana toimenpiteenä. Jos jokeen laskevan puron var
rella olevien maiden kuivatus vaatisi myös tämän joen per—
kaamista, se on mahdollista ojituksen yhteydessä siihen
määrään saakka, ettei perkauksen vaikutusten kautta vesilain
1 luvun 15 §:n muuttamiskieltoa loukata. Kysymykseen tulisi
vat kai lähinnnä siivousluonteiset perkaukset tai vähäiset
pohjan syvennykset. Tältä osin on säännöksiä myös 1 luvun
30 §:ssä, Mahdollisten pohjarakenteiden osalta ovat taas
voimassa vesistön sulkemiskieltoa koskevat saman luvun
12,.,l3 §:ien säännökset. Mahdollisen ojituksesta erillisen
vesioikeuden luvan hakemusmenettelyn osalta viitataan jo
aikaisemmin lausuttuun.

Järvien ranta—alueiden kuivattamiseen tähtäävien pengerrys—
ten toimeenpanon yhteydessä on eräissä tapauksissa huomau—
tettu siitä, että veden pumppauksesta saattaa aiheutua
vesistössä veden samentumista tai muunlaista pilaantumista,
minkä vuoksi hanke olisi käsiteltävä vesistön järjestelynä.
Tähän on sanottava, että mikäli veden laadun muuttuminen ei
ole työvaiheeseen liittyvä seuraus, vaan kysymys on todella
pysyvästä veden laadun huonontumisesta, joka sinänsä lienee
harvinaista, ei se muuta ojitusta vesistön järjestelyksi.
Tällöin on kyse vesilain 1 luvun 19 §:n mukaisesta haital—
lisesta vaikutuksesta, jonka vuoksi vesioikeuden lupa on
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tarpeen toimenpiteelle. Kysymys olisi siis samantapaisesta
luvan hakemisesta, jota edellä käsiteltiin. Vaikkakin vesi-
lain ojitussäännöstö puhuu vain muuttamiskiellon mukaisista
vaikutuksista, voidaan periaatteessa vastaavasti soveltaa
myös pilaamiskieltoon nojautuvaa säännöstöä, jos ojitus
aiheuttaisi pysyvän veden pilaantumisen.

Hankkeita toimeenpantaessa saattaa kuitenkin työkohteiden
alapuolisessa joessa tai järvessä vesi tilapäisesti samen—
tua. Se ei ennalta ole aina arvioitavissakaan. Tämänlaatui—
sen työn toteutuksesta johtuva haitallinen seuraus ei muuta
hankkeen vesioikeudellista luonnetta — eivätpähän seuraukset
siitä mitenkään muuttuisi • iimenevään veden laadun pilaan
tumiseen, joka ei kyseisessä tapauksessa äle aina väitettä
vissäkään, ei ole tarpeen hakea vesioikeuden lupaa. Koros—
tettakoon kuitenkin sitä, että työ on pyrittävä suorittamaan
niin, että tuo haitta jää mahdollisimman lyhytaikaiseksi ja
vähäiseksi, olipa sitten kysymyksessä ojitus tai vesistön
järjestely.

Ojituksena suoritettavassa puron perkauksessa on mahdoiista
rakentaa uomaan tarpeellisia aikanaan poistettavia työpato—
ja, vaikka näitä ei olekaan lähemmin käsitelty ojitustoimi
tuksessa, koska purossa ei ole vaitaväylää. Sen sijaan
vesistön järjestelyssä on asian laita toisin, koska joessa
olevaan vaitaväylään kohdistuva sulkemiskielto on varsin
ankara myös tilapäisten toimenpiteiden osalta. Vesilaissahan
on kielletty ilman vesioikeuden lupaa rakentamalla suikemas
ta tai supistamasta valtaväylää, eikä väylään myöskään saa
asettaa sen käyttämistä vaikeuttavaa laitetta tai muuta
tilapäistäkään estettä. Tämä merkitsee sitä, että, jo suun
nittelussa pitäisi ottaa huomioon jokeen rakennettavien
mahdoilisten työpatojen tarve, jotta näiden pitämiseen saa
taisiin oikeus järjestelyluvan yhteydessä.

6 IOPPUHUOMAUTUS

Vesistöön rakentamisessa pyritään joskus venyttämään tulkin
taa vesioikeudellisen luvan tarpeesta niin, ettei toimenpi
teelle haeta vesioikeuden lupaa. Tämä käy ilmi mm. rakenta
miseen kohdistuvista virka-apuhakemuksista, jotka puolestaan
saattavat johtaa rakenteiden purkamiseen tai hakemusmenette—
lyyn.

Kuivatushankkeelie kylläkin joudutaan lähes aina hakemaan
asianomainen päätös, mutta tällöin puolestaan on kysymys
siitä, voitaisiinko asia käsitellä vain ojitustoimituksena
vai olisiko hankkeelle vesistön järjestelynä saatava vesi-
oikeuden lupa. Tämä lähinnä, siltä pohjalta, että viimeksi
mainitussa käsittelyssä hankkeen toimeenpanolle koituisi
tarpeettomasti viivytystä ja ehkä muutakin hankaluutta. Kun
vesistön järjestelyssä suunnitelma laaditaan viranomaisen
toimesta kuten ojitustoimituksessakin, ei tässä suhteessa
asiassa ole eroa. Vesioikeuteenhan voidaan jättää hakemuksen
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yhteydessä valmis suunnitelma. Katselmustoimitus on menette—
lyltään ojitustoimitusta vastaava ja toimitusinsinöörinä voi
olla jopa sama henkilö. Ellei ojitustoimituksen päätöksestä
valjteta, tulee se tällöin lainvoimaiseksi, kun taas katsel—
mustoimituksessa annettu lausunto on vasta pohjana vesi—
oikeuden päätöksenteolle. Jos taas näistä päätöksistä vali
tetaan kaikissa asteissa, saadaan hakemusasiassa ilmei
sestikin toimeenpanokelpoinen ratkaisu aikaisemmin, koska
vesioikeuden päätöksestä tehtävät valitukset ainakin tämän
kaltaisissa asioissa on voitu ratkaista suunnilleen vuoden
kuluessa vesioikeuden päätöksen antamisen jälkeen. Ojitus—
toimituksen päätöksen kohdalla on valitustie sen sijaan
moniportaisempi ja tässä suhteessa hankkeen toimeenpano—
aikaa pidentävä.

Käsittelyjärjestyksen ohella on ojituksen ja vesistön jär
jestelyn välillä se pääasiallinen ero, että järjestelyn
luvan myöntämisen edellytyksenä on, lukuunottamatta järven
laskua koskevia erityissäännöksiä, että järjestelyhankkeella
tulee olla enemmän kuin puolta kuivatushyötyä vastaava kan
natus, jota taas ojituksen toimeenpano ei edellytä. Tämä
ehto ei saa vaikuttaa nyt puheena olevaan rajanvetoon ja
yleensäkin on parempi, että vähänkään laajakantoisempien ja
ehkä kiistanalaisten hankkeiden toimeenpanolle on enemmistön
tuki. Mitä puolestaan tulee edellä käsiteltyjen pienehköjen
järvien laskuun, ei niiden kohtaloa itse asiassa ratkaise
se, käsitelläänkö niiden laskeminen ojituksena vai vesistön
järjestelynä, lukuunottamatta tuota enemmistökannatusta,
jonka laatuisissa hankkeissa tämä etenkin on paikallaan.
Merkille pantava näkökohta on myös se, että valtion rahoi
tustuen edellytyksenäkin pidetään yli 50 %:n kannatusta.

Kun vesistön laskut herättävät lähes aina yleistä huomiota
ja tällöin enemmän tai vähemmän vastustusta, olisi parempi,
että asian vesioikeudellinen käsittely tapahtuisi vesi
oikeuden toimivallan puitteissa mahdollisine katselmus
toimituksineen, väheksymättä sinänsä oj itustoimituksen
oikeudellista painoa ja siinä täytettävää asiantuntemusta.
Tällöin hakemuksen tiedoksiantopiiri ja viranomaisten
puhevallan käyttö on laajempi ja asia tulee useamman
tuomiovaltaa käyttävän henkilön tutkittavaksi,
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LIITE 2. V E 5 1 L Ä 1 N 5 Ä Ä D Ä N N Ö N M U K Ä 1 N E N

HYÖTY JA OSÄLLISTUMISVELVOL

LISUUS YHTEISESSÄ KUIVÄTUS
YRITYKSESSÄ

VUODEN 1902 VESIOIKEUSLAKI

Vesioikeuslaissa oli ojituksen kohdalla yleisenä osallis—
tumisperusteena säädetty, että milloin kaksi tai useampi

suostui yhteisesti tekemään ojan, kunkin tuli osallistua
ojittamiseen “sen hyödyn mukaan, minkä oja tuottaa hänen
maa11eei saattamalla mahdolliseksi sen kuivattamisen”
(3:7.l). Saman lainpykälän 2 momentissa oli lisäksi
säännös jokaisen oikeudesta vaatia oja tehtäväksi niin,
“että hänen maansa saatetaan ojaan tehdyllä johdolla kui—
vata yhdeksänkymmenen senttimetrin syvyydeltä; älköön kui
tenkaan kenenkään ojitusvelvollisuutta ulotettako yli sen
mikä on tarpeen saattaakseen mahdolliseksi hänen oman
maansa kuivattamisen mainittuun syvyyteen”. Kuivatussyvyys
muutettiin 1,2 m:ksi 13.4.1951. Järven laskemisessa tuli
osakkaiden suorittaa laskemiskustannukset “sen mukaan, kuin

kullakin on toisiinsa verraten yrityksestä hyötyä”
(4:11.1).

Yritykseen passiivisesti suhtautuneen maanomistajan velvol
lisuus osallistua ojitukseen tuli kysymykseen silloin, jos
oja leikkasi tahi kosketti hänen maataan tai maa muuten
sijaitsi niin, että haitallinen vesi poistui siitä välittö

mästi ojan kautta. Jollei hän tahtonut johtaa vettä ojaan,
ei hänen osanottovelvollisuutensa saanut kuitenkaan nousta

suuremmaksi kuin se hyöty, mikä maalle ilman sitä ojasta
tuli. Jos tällaisen maan omistaja myöhemmin johti vettä

kaivettuun ojaan, joutui hän maksamaan korvauksen ojan sil
loisen kunnon mukaan siitä ojituksesta, millä ojaa yhtei

sesti kaivettaessa saman maan puolesta olisi pitänyt ottaa

työhön osaa. Aikaisemmin suoritettu maksu oli oikeus

vähentää korvausmäärästä (3:8 ja 9).

Jos järven laskemisella oli tarkoitettu “pienemmän vesistön

ympärillä olevien tilusten vapauttamista liikavedestä” ja

jos laskemisesta välittömästi tuli senlaatuinen parannus
maalle, jonka puolesta ei oltu otettu osaa yritykseen, oli

maanomistaja velvollinen osallistumaan kustannuksiin paran

nuksen arvon mukaan, ei kuitenkaan yli tuon arvon määrän.

Vesiperäisen maan, kuten “suon ja rahkan” ojitmisen sekä
järven laskemisen osalta passiiviosakasta ‘ koskevat
säännökset poikkesivat edellä sanotusta sikäli, että tällä

oli mahdollisuus antaa vesiperäinen maansa tai osuutensa
järven laskemisessa syntyneestä vesi jätöstä yrityksen toi

meenpanijoiden nautintaan (3:11 ja 4:14).

1) Lain luku, pykälä ja momentti
2) Lyhyyden vuoksi käytetään tällaista käsitettä, vaikka

vesioikeuslaissa ei sitä ole.
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Vesioikeuslain mukainen hyötykäsite — kuivatusmahdollisuu—
den parantaminen — tuntui varsin selvältä. Käytännössä
tämä merkitsi joko vedenvaivaaman viljelyalueen kuivatta—
mista niin, että se voitiin raivata viljelykselle. Muunlai-
sesta kuivatuksesta ei tuolloin liene ollut kyymys. Tämä,
yritykseen osallistuvaan aktiiviosakkaaseen’’, soveilet—
tavan hyödyn sisältö oli melko laaja ja käsittää niin
välittömän kuin välillisenkin hyödyn. Passiiviosakkaan
kohdalla oli hyödyn sisältö paljon rajatumpi. Monesta
yhteydestä käy ilmi, että osanottovelvollisuuden tuomana
hyötynä oli vain toimenpiteestä aiheutuva välitön hyöty.
Tarkennettuna hänen hyödyksensä oli luettava vain se paran
nus, joka välittömästi johtui maan kuivattamisesta, muttei
sen sijaan välillistä hyötyä mahdollisuudesta johtaa vettä
kaivettuun valtaojaan kauempana olevalta alueelta. Jos hän
johtamiseen myöhemmin ryhtyi, toi se mukanaan osanottovel—
vollisuuden,

Kuten tunnettua virjsj maankujvatustoimjnta 1920—luvulla
varsin voimakkaasti ja sen mukana alettiin pohtia myös lain
sovellutusta erityisesti kustannustenjaon osalta. Huomio
ei niinkään kohdistunut hyöty-käsitteen sisältöön vaan sen
määrittämiseen, kuten jyväarvojen käyttämiseen ja parannus—
kaaviojden laatimiseen, Varsin keskeisesti oli esillä myös
kysymys sivuuomien kaivusta ja sen vaikutuksesta kustannus—
tenjakoon. Varsin vähälle huomiolle jäi sen sijaan passii
viosakkaan osanottovelvollisuutta rajoittava säännöstä.
Suunnitelmaa laadittaessa hyötyalue rajattiin ja hyöty mää
ritettiin yleensä samoin perustein kaikkien tilojen kohdal
la. Tämä oli itseasiassa perusteltuakin, sillä tarkoituk
senmukaiseen ojitukseen tähtäävän suunnitelman nojalla oli
vasta todettavjssa, mitä tämä kunkin tilan kohdalla niin
vaikutukseltaan kuin kustannuksiltaankin merkitsi. Passii
viosakkaiden tiloja oli sitäpaitsi hankala edeltä käsin
selvittää. Ojituskokouksissa suunnitelmat yleensä hyväk
syttiin sellaisenaan ja tähän tyytyivät ehkä alkuaan oji
tusta vastustaneetkjn, Varsin painavana syynä siihen, että
luopumisoikeutta ei paljoakaan käytetty, oli varmaankin
tiedossa oleva valtion tuki, joka alensi maksuosuuden suh
teellisen pieneksi. Nähtävissä oli myös se, että jos pas—
siiviosakas myöhemmin täydentäisi ojitustaan maansa tehok
kaaksj kuivattamiseksi, ei hän tähän valtion avustusta tai
lainaa enää saisi. Sitäpaitsi ei ole houkuttelevaa saattaa
vaatimus ojituskustannuksen alentamiseksi kanteella ali—
oikeudessa ratkaistavaksi.

2. HÄLLFORSIN KOMITEAN LÄKIEHDOTUS 1930-luvulta

Uutta vesiojkeuslakja valmistelemaan oli vuonna 1928 ase
tettu ns. Häliforsin komitea, johon kuului myös maankuiva—
tustoimintaan hyvin perehtyneitä asiantuntijoita. Vuonna

1) Lyhyyden vuoksi käytetään tällaista käsitettä, vaikka
vesioikeuslaissa ei sitä ole.
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1939 valmistui laaja ja perusteellinen komitean mietintö
“Ehdotus vesioikeuslaiksj” (3/1939). Tämä ehdotus ei joh
tanut vielä laiksi. Sen kuivatukseen liittyviä pääkohtia

on silti syytä tässä tarkastella, koska vesilaki näyttää
paljolti pohjautuvan tälle ehdotukselle ja kun vesilain

säännöksille ei ole esitetty sanottavastikaan perusteluja.
Olihan tuolla komitealla jo tilaisuus ottaa huomioon uudem
mat periaatteet ja meillä tuolloin jo muodostunut käytän
tö.

Komitea totesi jo yleisperusteluissaan ehdotuksensa sisäl
tävän juuri maankuivatuksen osalta sangen huomattavia peri
aatteellisia muutoksia voimassa olevaan lainsäädäntöön.
Ehkä tärkein on se, että kun aikaisemmin yhteinen ojitus
tapahtui suostumuksen pohjalla ja ojitukseen passiivisesti
suhtautuva voitiin velvoittaa maksamaan vain välitöntä hyö
tyä vastaava osuus kustannuksista, voitiin tehdyn ehdotuk
sen mukaan kaikki ne, joille ojitus tuotti hyötyä, velvoit
taa ottamaan osaa yritykseen ja he olivat myös oikeutetut
tähän yhtymään. Tällöin periaatteellinen ero aktiivisten
ja passiivisten osakkaiden välillä hävisi. Viimeksi mai
nittujen kohdalla ei osallistumisvelvollisuutta kuitenkaan
saanut ulottaa niin suureksi, että yrityksestä tulisi heil
le taloudellista vahinkoa. Tämän vuoksi oli osuuden ylä—
rajaksi asetettu saavutettu hyöty. Vesiperäisen maan
kuivatukseen liittyvä nautintaoikeuden luovuttaminen oli
lakiehdotuksessa myös poistettu. Sanotunlainen pakkoliit
tyminen yhteiseen yritykseen ja tätä kautta keskinäisen
yhtymän - ojituskunnan — perustaminen olisi omiaan edistä
mään tarkoituksenmukaisten kuivatusyritysten toimeenpanoa,

todetaan lakiehdotuksen perusteluissa,

Lakiehdotuksen mukaan osakkaan velvollisuus ottaa osaa
yhteiseen ojitukseen määräytyi suhteellisesti sen parannuk
sen arvon mukaan, jonka yhteinen ojitus tuotti hänen maal—
leen (157 §). Ojituksella saavutettavana maanparannuksena

pidettiin “kuivattamisesta johtuvaa maan tuotantokyvyn tai
muun käyttöarvon lisäystä sekä maan arvonnousua sen johdos
ta, että saavutetaan entistä suurempi mahdollisuus kuivat—
taa sitä” (155 §). Samassa pykälässä lausuttiin vielä,
ettei hallanarkuuden vähenemistä ja ilmastosuhteiden para—
nemista ole luettava ojituksesta johtuvaksi maanparannuk—
seksi. Tämä korosti sitä, että kustannustenjaon perusteena
oleva maanparannus tarkoitti vain maan käyttökelpoisuuaen

lisäämistä asianomaisen tilan kannalta. Komitea katsoi
perusteluissaan, että sen määrittelemä maanparannus sisäl
tää maalle koituvan niin välittömän kuin välillisenkjn

hyödyn, pitäen viimeksimainjttuna hyötynä sitä mahdolli
suutta, että sivu—uomien kautta voidaan laajemmatkin alueet
saada kuivatuksen piiriin. Maanparannuksen arvon teknises
sä laskemisessa nojautui komitea Hallakorven esittämiin
periaatteisiin ja totesi mm.: “Erotus maan entisen ja tule
van käyttöarvon välillä ilmaisee maanparannuksen suuruuden

eli arvonlisäyksen, jonka maa saa suunnitellun perusparan—

nustyön suorittamisen jälkeen”. Edelleen komitea lausui:
“Perusparannuksen arviossa on sentähden otettava maan
pohja—arvoksi sen mukainen arvo ennen
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kuivattamista ja sen lisätyksi arvoksi vastaisen, edulli—
simman käyttömahdollisuuden mukainen arvo, josta viimemai—
nitusta kuitenkin on vähennettävä uuteen käyttömuotoon
siirtymisestä kuivattamisen jälkeen koituvat kustannukset.
Näiden arvojen ero ilmaisee maankuivatuksen tuottaman pa
rannuksen suuruuden yksityistaloudellisesti arvosteltuna.”

Passiivisen osakkaan kohdalla on sanottu komitea ehdotta
nut, ettei tämän tarvitse ottaa ojituskustannuksiin osaa
suuremmalla määrällä kuin sen parannuksen raha—arvolla,
jonka ojitus tuottaa hänen maalleen (160 §). Hänen maksun—
sa voidaan lisäksi jakaa enintään kymmenelle vuodelle,
mutta jos yritykselle on saatu valtion laina, on kaikkien
osakasten otettava osaa sen takaisin maksamiseen määrätty—
jen lainaehtojen mukaisesti.

Vesistön laskemisen osalta vastasi puheena oleva säännöstö
ojitusta, joskin maanparannuksesta saatavaan hyötyyn oli
lisätty myös vesijättömaan käyttöarvo (171 §). Osallistu—
misvelvoite määräytyi suhteellisesti sen hyödyn raha-arvon
mukaan, minkä vesistön laskeminen kullekin heistä tuotti
(181 §).

Edellä kosketellut periaatteet vastannevat melko tarkoin
suunnitelmien laatimisessa tuolloin omaksuttua käytäntöä.
Ne sisältävät sen johtoajatuksen järkevän maanviljelijän
näkemyksestä ja myös toimenpiteestä, että viljelyskelpoinen
maa on otettava viljelykseen kuivatuksen salliessa. Täl
laista toimenpidettähän valtiontuen rahoitusehdot tietyssä
määrässä edellyttivätkin.

3 VESILAKI

Vuonna 1962 voimaan tullut vesilaki rakentuu pääperiaat—
teiltaan Häliforsin komitean lakiehdotukseen. Äktiivisen
ja passiivisen osakkaan, joita ennen ojitusyhtiön muodosta
mista kutsutaan hyödynsaajiksi, keskinäinen suhde on mm.
pysytetty samankaltaisena eli sellaisena, että passiivi
osakkaalla on helpotusta lähinnä vain maksujen suorittami—
sessa. Vesilaissa on kustannustenjaon perustana olevan
hyödyn määrittely kuitenkin kirjoitettu kyseisen komitean
ehdotuksesta poikkeavaan muotoon, johon onkin asian merkit—
tävyyden vuoksi aihetta kiinnittää lähemmin huomiota.

Vesilaissa on ojituksesta saatavana hyötynä pidettävä
“siitä johtuvasta maan tuottokyvyn lisäyksestä aiheutuvaa
maanarvon nousua ottamalla myös huomioon mahdollisuus käyt
tää aluetta tuottavammaila tavalla kuin aikaisemmin”.
Rakennuspaikaksi tai muuhun erityiseen tarkoitukseen käy
tetyn alueen osalta “on hyötynä pidettävä maan käyttöarvon
nousua” (6:16). Vesilakikomitessa tämä lainkohta muuttui
monesti, Päätavoitteena oli väljentää tätä säännöstä niin,
ettei tuo “raivauspakko”—periaate olisi ollut niin sitova.
Ojitustoimitusten valituksia käsiteltäessä oltiin nimittäin
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todettu, että monesti viljelemättömän alueen arvioiminen

peltona, raivauskustannuksetkin huomioon ottaen, johti koh—

tuuttomaan lopputulokseen. Vaikka jonkin alueen edullisin

käyttömuoto laatunsa puolesta saattoi olla viljelysmaa, se

ei aina ollut alueen edullisin käyttötapa asianomaisen

tilan yksityistalouden kannalta katsottuna. Vesilakikomi—

tean laatiman ehdotuksen tarkka sanamuoto ei ollut nyt käy—

tettävissä, mutta siihen sisältyi kuitenkin ilmaisu ottaa

“kohtuullisessa määrässä” huomioon mahdollisuus käyttää

aluetta tuottavammalla tavalla kuin aikaisemmin. Tämä epä

määräinen lausuma poistettiin kuitenkin lakiesityksestä

valmistelevassa ministerivaliokunnassa. Hallituksen esitys

olikin sama kuin vahvistetussa lakitekstissä.

Käytännössä ei tämän lainsäännöksen kohdalla alussa ilmen

nyt sanottavia tulkintaerimielisyyksiä. Vasta viime vuo

sina, kun salaojituksen yleistyminen on tuonut esiin tar

vetta tarkistaa aikaisempia kustannustenjaon perusteita, on

hyöty—käsitteen sisältö tullut lähemmin arvioitavaksi.

Eräs julkinen kannanotto asiasta on lausuttu vuonna 1973

asetetun Kuivatus— ja kastelutöiden rahoituskomitean mie

tinnössä (150/1973). Komitea on katsonut ehdotuksensa yri

tysten rahoittamiseksi vaativan myös vesilain tarkistamista

mm. nyt puheena olevan, hyötyä määrittelevän 6:16 säännök—

sen kohdalla. Perusteluissaan komitea on lausunut: “Vakiin

tuneen tulkinnan mukaisesti maan tuottokyvyn lisääntymisel

lä tarkoitetaan maan kasvukyvyn lisääntymistä ja mahdolli

suudella käyttää aluetta tuottavammalla tavalla, etupäässä

mahdollisuutta viljelyskelpoisen maan raivaamiseen pellok—

si. Sen sijaan maan arvon nousua arvioitaessa ei ole otet

tu huomioon lähinnä salaojituksen mahdolliseksi tekevällä

valtaojituksella saavutettavaa tuotantokustannusten vähe—

nemistä. Tällainen hyöty saattaa eräissä tapauksissa ulot

tua peruskuivatettavan vettymisvahinkoalueen ulkopuolelle—

km. Tämän vuoksi ehdotetaan vesilain 6 luvun 16 §:n 1

momenttia muutettavaksi siten, että ojituksesta saatavana

hyötynä pidetään myös siitä johtuvasta tuotantokustannusten

vähenemisestä aiheutuvaa maan arvon nousua ottamalla myös

huomioon mahdollisuus käyttää aluetta tarkoituksenmukaisem—

maila tavalla kuin aikaisemmin”. Tämän mietinnön pohjalta

laaditussa hallituksen esityksessä rahoituslaiksi ei kui

tenkaan ole viittausta vesilain muuttamiseen, Samanaikai

sesti vireillä olevassa vesilain uudistamisen valmistelu—

työssä ei ole myöskään missään vaiheessa ollut esillä 6:16

lainkohdan muuttaminen. Tiedossa ei ole, onko hallitus

katsonut tarpeettomaksi rahoitusta käsitelleen komitean

ehdotuksen vesilain muuttamisesta ja ovatko tähän olleet

syynä vain tulkinnalliset seikat, Jos komitean kannanotto

katsottaisiin oikeaksi, olisi ilmeisti kiireellisesti

pyrittävä saamaan po tarkistus hallituksen esitykseen

vesilain muuttamiseksi.

Rahoituskomitea ehdottaa kannanotossaan vesilain muutta

miseksi 6:16:n lisäykseksi “tuotantokustannusten vähene—

mistä” maan arvon nousuun vaikuttavana tekijänä ja ilmaisun

“tuottavamma lla taval 1 a” muuttamista “tarkoituksenmukai sel—

la tavalla”. Salaojituksen ja siihen liittyvien erityis—
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tapauksien kohdalla tuntuisi siltä, että sillä saavutettava
tuotantokustannusten väheneminen olisi myös maan käyttä
mistä lakitekstissä jo mainitulla tuottavammalla tavalla.
Ei kai maatilan tuottavuutta ole kytkettävä yksinomaan
kasvituotokseen ja salaojitetulla maalla tämäkin lienee
korkeampi kuin avo-ojitetulla maalla. Mitä taas tulee
“tuottavammalla “—sanan korvaamiseen “tarkoituksenmukaisel—
la”—sanalla on näiden käsitteiden sisältöä vaikea rajata
niin, etteikö tuottavampi maankäyttö sisältäisi myös tar—
koituksenmukaisemman maan käyttötavan. Rakennuspaikan tms.
maan kohdalla on hyödyksi puolestaan luettava maan käyttö—
arvon nousu. Viljelysmaan osalla hyödyn käsite ei voine
olla tätä suppeampi. Salaojituksen tuomat eri eduthan
vaikuttavat maan käyttöarvon nousuun. Edellä lausutun
nojalla on pääteltävissä se, että lakitekstin mukaisen hyö
dyn määritys antaa mahdollisuuden ottaa huomioon kaikki ne
erityisesti salaojituksen toimeenpanoon liittyvät seikat,
jotka ovat edellytyksenä pyrittäessä oikeudenmukaiseen
kustannustenjakoon nykyisissä viljelyolosuhteissa. Toisin
sanoen kuivatuksella aikaansaatavan tiluskuvion laajenemi—
sen ja sen muodon parantamisen voidaan katsoa sisältyvän
viljelyhyödyn piiriin samoinkuin edellytysten luomisen koko
tiluksen salaojittamiselle. Viimeksi mainittu antaa mah
dollisuuden rajata kuivatusalue myös ns. teknisen hyöty—
rajan mukaan. Näin ollen pitäisi olla mahdollista kehitellä
vesihallituksen suunnittelutoimiston kaavailemaa osittelu—
perusteiden tarkistamista ilman, että sen vuoksi vesilakia
olisi tarkistettava.

Hyödynsaajan, joka ei ole vaatinut ojitusta eikä tällaiseen
vaatimukseen yhtynyt eli passiiviosakkaan, kohdalla on
vesilakiin kirjoitettu kolme säännöstä maksuosuuden helpo—
tuksesta. Ensiksikin tämä on velvollinen osallistumaan
ojituskustannuksiin enintään sitä hyötyä vastaavalla mää
rällä, jonka yhteinen ojitus tuottaa hänen maalleen (6:21),
Toiseksi hänet voidaan oikeuttaa maksamaan kustannusosuu—
tensa enintään kymmenen vuoden kuluessa, mutta maksamatta
olevalle määrälle on laskettava vuosittain käypä korko
(6:22). Kolmanneksi häntä ei voida velvoittaa suorittamaan
ennakkomaksuja (6:29,4), Kuitenkin on tärkeätä muistaa,
että 6:16:n sovellutuksessa voidaan hänen kohdallaan sovel
taa tavanomaista pienempään kustannusosuuteen johtavaa
hyödynmääritystä, johon edellä on jo viitattu. Miten tämä
olisi suunnitelman laatimisessa otettava huomioon, koske—
tellaaan lähemmin eri yhteydessä.
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LIITE 3. M A Ä L Ä J 1 E N 0 M 1 N Ä 1 S U U D E T J Ä
ESI INTYMINEN

(Ote julkaisusta: M. Kurki: Suomen peltojen viljavuu—
desta III, Helsinki 1982.)

Seuraavassa luodaan katsaus pelloilla tavattavien maalajien
ominaisuuksiin sekä maalajien esiintymiseen muokkauskerrok—
sessa ja pohjamaassa. Maan tuottokykyyn vaikuttaa muok
kauskerroksen lisäksi jonkin verran myös jankon ja pohja-
maan laatu. Maalajisuhteet muokkauskerroksessa poikkeavat
monin paikoin huomattavasti pohjamaan maalajisuhteista.
Niinpä saven osuus on yleensä muokkauskerroksessa pienempi
kuin pohjamaassa ja eloperäisten maiden osuus päinvastoin
muokkauskerroksessa suurempi.

MOREENIMA2T

Moreenimaat ovat Suomen yleisin maalajiryhmä, kun ottaa
huomioon peltojen lisäksi myös metsät ja muun alan. Ne
ovat yleensä kallioperää lähinnä olevia maalajeja, joiden
päälle muut maalajit ovat varsinkin alavammilla paikoilla
kerrostuneet. Moreenimaat ovat lajittumattomia sisältäen
enemmän tai vähemmän kaikkia raekokoja. Ne ovat usein
hyvin kivisiä ja tällöin ehdottomia metsämaita. Varsin
paljon moreenimaita on myös viljelyssä, etenkin niillä
alueilla, joilla ei ole sanottavasti muita kivennäismaita
tai moreenimaat eivät ole kovin kivisiä. Moreenimaiden
viljelyarvo riippuu paitsi kivisyydestä myös muiden lajit
teiden osuudesta.

Karkeimmat moreenimaat, joissa hiedan ja sitä hienompien
lajitteiden osuus on vähäinen, ovat liian helposti vettä
läpäiseviä ja sen vuoksi tavallisesti viljelyyn sopimat
tomia. Näin on useimmiten soramoreenin laita. Hiekka-
moreenia on jonkin verran viljelyssä, joskin sekin on
yleensä poutivaa. Suhteellisesti eniten sitä on viljelys
maana Kainuussa, Lapissa ja Mikkelin läänissä.

Hietamoreenia on monin paikoin varsin paljon viljelyssä.
Kivisyys siinäkin pyrkii haittaamaan, mutta jos kivisyys on
vähäistä ja maan multavuus riittävä, on hietamoreeni jopa
erinomainen kasvualusta. Hietamoreenissa kosteus suhteet
ovat yleensä edulliset, sillä se on Hhikevääu, Myös
ilmavuus, ravinteiden pidätyskyky ja muokkautuvuus ovat
hyviä. Hietamoreeni on väriltään yleensä kellanruskeaa tai
ke 1 lanharmaata.

Hietamoreenia on viljelyssä suhteellisesti eniten Mikkelin
läänissä, missä tämän maalajin osuus on yli puolet pelto
alasta. Kainuussa sitä on lähes kolmannes, Kuopion lää
nissä noin neljännes ja Keski—Suomessa noin viidennes
peltoalasta. Myös Pohjois-Karjalassa, Lapissa ja Kymen
läänissä sitä esiintyy huomattavasti.
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2 HIEKKAMÄAT

Hiekkamaita (raekoko 0,2-2 mm) on varsin vähän viljelyssä
ja tällöin ne ovat pääasiassa hienoa hiekkaa. Hiekkamaat
ovat liian helposti vettä läpäiseviä ja niinollen hyvin
poudanarkoja. Jos niihin on kuitenkin sekoittunut hienom—
paa ainesta ja humuspitoisuus on riittävä sekä lähellä
muokkauskerrosta on tiiviimpää maalajia, voidaan hiekka—
maitakin viljellä. Hiekka pidättää heikosti ravinteita ja
siinä onkin niitä luonnostaan hyvin niukasti, minkä vuoksi
jatkuva lannoitus on välttämätöntä. Suhteellisesti eniten
hiekkarnaita on viljelyssä Ahvenanmaalla, jossa hiekan osuus
on muokkauskerroksessa lähes 5 %.

3 HIETAMAAT

Suomen peltoalasta suurin osa on hietamaita, jotka lähinnä
rakenteensa puolesta ovat yleensä hyviä viljelysmaita,
joskin karkeimmat ovat jonkin verran poutivia ja heikosti
ravinteita pidättäviä.

Karkean hiedan rakeet (0,06-0,2 mm) ovat paljain silmin
nähtäviä. Väri on yleensä kellanruskea. Karkea hieta on
kuohkeaa ja helppoa muokata. Ojat pysyvät suhteellisen
hyvin kunnossa. Karkea heta on kohtalaisesti vettä läpäi—
sevää, mutta pidättää sitä myös melkoisesti. Karkea hieta
pidättää ravinteita heikonlaisesti, minkä vuoksi helppoliu
kojset ravjnteet huuhtoutuvat siitä herkästi. Se onkin
luonnostaan varsin vähäravinteista ja vaatii säännöllisen
lannoituksen. Karkearakeisuutensa takia se on heikosti
“puskuroivaa’ ja sen vuoksi ei pitäisi kerralla antaa kovin
suuria lannoitemääriä vaan pienempiä riittävän usein.

Suhteellisesti eniten karkeaa hietaa on viljelyssä rannik—
koalueilla ja kaikkein eniten Mivenanmaalla, jossa sitä on
muokkauskerroksessa lähes puolet peltoalasta. Oulun lää
nissä ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla sitä on noin
neljännes ja melkoisesti myös Pohjois—Karjalassa, Etelä—
Pohjanmaalla, Itä—Hämeessä, Suomen Talousseuran alueella,
Satakunnassa ja Lapissa.

Hienon hiedan (raekoko 0,02—0,06 mm) rakeet tuskin näkyvät
paljain silmin, mutta tuntuvat sormien välissä hierrettä
essä. Väriltään se on tavallisesti kellanharmaata ja raken
teeltaan pehmeää, löyhästi kokkareista. Hienon hiedan
kosteussuhteet ovat erinomaiset hyvän kapillaarisuuden ja
kohtalaisen vedenpidätyskyvyn takia. Koska hieno hieta on
jonkinverran juoksevaa, saattavat ojien luiskat hieman sor—
tua. Ilmavuus on tavallisesti sopivaa. Ravinteiden pidä—
tyskyky on kohtalaisen hyvä, minkä vuoksi siinä on yleensä
huomattavasti enemmän ravinteita kuin karkeammissa maa—
lajeissa. Hieno hieta on parhaimpia viljelysmaita, mikäli
siinä on riittävästi humusta.
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Hienoa hietaa esiintyy yleisesti eri puolilla maata.
Eniten sitä tavataan harjujen lähistöillä ja jokivarsi
tasangoilla. Laajimmat yhtenäiset hienohieta—alueet ovat
Etelä—Pohjanmaalla, jossa sitä on muokkauskerroksessa noin
kolmannes peltoalasta. Satakunnassa, Itä—Hämeessä, Kymen—
läänissä ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla sitä on noin

neljännes peltoalasta. Kohtalaisesti sitä esiintyy myös

Pirkanmaalla.

4 HIESUMAAT

Hiesu (raekoko 0,002—0,02 mm) on rakenteensa takia yleensä

huonoa viljelysmaana, varsinkin, jos muiden lajitteiden
osuus on vähäinen ja humuspitoisuus alhainen. Yleensä
siinä on kuitenkin kohtalaisesti hieta— ja savilajitteita
ja tällöin viljelyarvokin on parempi. Hiesu on hyvin vaa—

leaa. Kuivana se pölisee ja takertuu muistuttaen peruna—

jauhoa. Hiesu ei ole märkänäkään muovailtavaa, vaan taput—
telemalla muuttuu kittimäiseksi ja hytkyväksL Se on
melkein vettä läpäisemätöntä. Hiesu on juoksevaa, minkä
vuoksi ojat eivät pysy kunnossa ja pellon pinta pyrkii
kovettumaan. Sen vuoksi hiesumaissa, varsinkin, jos ne

ovat vähämultaisia, kasvit kärsivät ilman ja veden puutet
ta. Ravinteiden pidätyskyky on parempi kuin karkeammissa
kivennäismaissa ja siksi siinä ravinnepitoisuus on korkeam
pi kuin hieta- ja hiekkamaissa.

Hiesumaita tavataan suhteellisesti eniten Pirkanmaalla,
jonka muokkauskerroksessa sitä on lähes puolet peltoalasta.
Itä—Hämeessä ja Keski—Suomessa sitä on noin neljännes,
Kuopion läänissä ja Pohjois-Kajalassa noin viidennes pelto—
alasta.

5 SÄVIMAAT

Suomen savimaat (raekoko < 0,002 mm) ovat syntyneet joko
jääkauden loppuvaiheessa kerrostumalla suolattomaan tai
vain heikosti sulaiseen veteen, jolloin ne ovat kerraili—

sia, tai laskeutumalla jääkauden jälkeisiin menin, siis
suolaiseen veteen, jolloin kerrallisuus puuttuu tai on
epäselvä. Viimemainitut savet ovat siis iältään nuorempia
ja sijaitsevat rannikolla sekä sisältävät yleensä enemmän
tai vähemmän orgaanisia aineita, jolloin niitä nimitetään
liejusaviksi. Kaikki savimaat ovat kosteina muovailtavia
ja sitkeitä. Kuivina ne ovat kovia ja halkeilevat voimak
kaasti. Halkeilemisesta ja muruisuudesta johtuen savissa
veden läpäisy on parempi kuin hiesumaissa. Savimaat pidät—

tävät runsaasti vettä ja ravinteita. Hienomman savilajit—
teen ollessa vallitseva maa on ruskean harmaata, kuivana

kovaa ja jauhoamatonta. Savimaan ominaisuudet riippuvat

paljon siitä, mitä aineksia se sisältää savilajitteen
lisäksi. Hiesu huonontaa laatua, mutta karkeammat lajit—
teet ja eloperäinen aines parantavat sitä. Merenrannikon
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savet ssäitavat sir: hiaLiisen paljon rikkiyhdisteitä,
jotKa aineuttav unakast happamuutta Savimaiden
kalsium—, kaliurv , mag e ;um- sinkki—ja kuparipitoisuudet
ovat luonnostaa krk ip1a kuin muiden kivennäismaiden ja
sitä korkeampia mits suurempi on savipitoisuus. Sen
sijaan 1 ukoist fsfor a on n ukasti saviaineksen voi;nak—
kaan pidätyskyvyn \‘uoksi.

Savimaita tavataan yleensä enemmän pohjamaassa kuin muok—
kauskerroksessa Suhteellisesti eniten niitä on seuraa—
villa alueilla: ‘yland Sverska Lantbrukssällskap (muok—
kauskerros n 66 ja po amaa 89 %), Suomen Talousseura (62
ja 40 %), Varsi sis Suomen maatalouskeskus (61 ja 83 %),
Uudenmaan rraatalcukesk $ (55 ja 80 %), Hämeen lääni (37 ja
65 %) ja Ähvenanmaa (27 ja 77 %).

Eniten saviainesta sisäitä aitosavi. Sitä esiintyy suh—
teellisesti eniten Varsinais—Suomessa, Lounais—Hämeessä ja
Uudellamaalla

Hiesusavimaita on runsa mirin Uudenmaan pohjoisosissa ja
Hämeen lään ssä Hietasavia tavataan eniten Varsinais—
Suomessa ja Uudellamaalla.

Rannikkoalueelia saviniaat ovat yleensä liejupitoisia.
Varsinaisia liejusavia esiintyy eniten Suomenlahden sekä
eteläisen ja keskisen Pohjanlahden rannikkopitäjissä.

6 LIEJU— JA JRVIMUTÄMAJT

Lieju— ja järvinutamaat cvat syntyneet järvien ja menen
pohjaan. 3ot’eu turvekarroKsen alra on usein ensin järvi—
mura j5 s- LL5 ivernaisao pääiä liejua. Eloperäistä
ainesta or tSSc ala sa y 6 % järvimutamaissa run
saammin kui ie se

Lieju on k s ean. tiet ä ts uskeltavaa, mutta kuivana
vaaleaa. Se kuttur kvuessaan palJon ja tällöin maahan
syntyy suuria rahoja. Leu on kuivana kevyttä. Rakenne
on muruinen la sirLä syystä hyvä. Merenrannikon liejut
ovat usein haitai1sen naopamia.

Järvimuta n tuineroaa kui 1 eju ja suuremman humuspitoi—
suuden ts i °‘ k’’ y riäa Muuten ominaisuudet ovat
lähes samase

Liejua ja ärv;motaa esiintvt melko vähän viljelysmaana.
Merkittävimmät esiintjmisatueet ovat merenranta—alueilla.

7 MULTAMÄÄT

Multamaa siaaia seka 1onera;stä etta kivennäisainesta.
Eloperäistä ainesa on 20-40 %. Multamaat ovat yleensä
muodostuneet ohuen turvekerroksen sekoittuessa muokkauksen
vaikutuksesta alla oievadn kivennäismaahan. Niitä voi
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syntyä myös paksuturpeisille soille, kun tulvavesien tuomaa
lietettä tai maanparannusaineena käytettävää kivennäismaata
sekoittuu pintaturpees een. Maanparannustoimenpiteillä
saadaan luonnollisesti myös kivennäismaa muuttumaan multa—
maaksi riittävästi turvetta sekoittamalla. Multamaassa ei
yleensä voi erottaa kasvinjätteitä. Kivennäisaines saattaa
olla savea, hiesua, hietaa tai karkeampaa, tai eri lajit—
teita sekaisin. Tämän vuoksi ja riippuen myös eloperäisen
aineksen alkuperästä, multamaiden kemialliset ja fysikaali—
set ominaisuudet saattavat vaihdella. Yleensä multamaa on
kuohkeaa ja siinä ovat hyvät kosteus—, ilmavuus— ja ravin—
teiden pidätysolosuhteet. Multamaa esiintyy yleensä vain
muokkauskerroksessa, pohjamaassa hyvin harvoin.

Multamaita tavataan eri puolilla maata, suhteellisesti eni
ten kuitenkin seuraavilla alueilla: Etelä—Pohjanmaa (26 %),
Oulun lääni (21 %), ruotsinkielinen Pohjanmaa (20 %), Sata
kunta (18 %) ja Keski—Suomi (17 %).

8 TURVEMÄAT

Turvemaat ovat syntyneet vesien kasvaessa umpeen tai tulva—
alueiden, metsien ja merestä kohoavien maiden soistuessa.
Suomen maapinta—alasta on noin kolmannes suota. Turveker—
rostumat ovat muodostuneet soilla kasvavien sammalten,
sarojen, heinien, ruohojen ja puumaisten kasvien jätteistä.
Vallitsevan aineksen mukaan erotetaan eri turvelajeja. Ne
jaetaan kahteen pääryhmään: mutasuoturpeisiin ja rahkasuo—
turpeisiin. Edelliset ovat muodostuneet pääasiassa vaate—
liaampien kasvien jätteistä, jälkimmäiset vaatimattomista
rahkasammalista. Turvemaille on ominaista niiden suuri
eloperäisen aineksen määrä (yli 40 painoprosenttia) ja
siitä johtuva alhainen tilavuuspaino. Rahkasuoturpeiden
tilavuuspaino on yleensä pienempi kuin mutasuoturpeiden.
Maatuessaan turve tiivistyy ja tilavuuspaino nousee. Tur—
peilla on kivennäismaihin verrattuna huomattavasti suurempi
vedenpidätyskyky. Suuren vesipitoisuuden takia turve
lämpenee hitaasti ja soilta tapahtuva runsas haihtuminen
sitoo paljon lämpöä, minkä vuoksi suot ovat kylmempiä kuin
kivennäismaat. Turpeen lämmönjohtokyky on pienempi kuin
kivennäismaan, Turpeissa on yleensä niukasti kaliumia,
fosforia, kuparia ja sinkkiä. Mutasuoturpeissa on kohta
laisesti typpeä ja joskus kalkkiakin. Rahkasuoturpeet ovat
tavallisesti happamia ja vähäravinteisia. Metsäturpeissa
on ravinteita yleensä enemmän kuin turpeissa, jotka eivät
sisällä puunjätteitä.

Laajimmat turve—esiintymät ovat Pohjois—Suomessa, jossa ne
ovat etupäässä saraturvetta. Rahkasoita on suhteellisesti
enemmän Etelä— ja Länsi—Suomessa. Viljelyssä olevat turve—
maat ovat suurimmaksi osaksi mutasuoturvetta. Metsäsara—
turve on peltomaissa yleisin turvelaji Etelä—Suomessa,
mutta Pohjois—Suomessa saraturpeella on suurin osuus.

Turvemaita on suhteellisesti eniten viljelyssä Lapissa
(muokkauskerros 44 ja pohjamaa 35 %), Kainuussa (24 ja 27

%) sekä Oulun läänissä (19 ja 16 %)
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LIITE 4. T 1 E T 0 L EI T E E T J Ä Y Ei T E 1 5 T Y Ö K U M P -

PÄNIT MÄÄNKUIVÄTUKSEN SUUNNIT
TELUS SÄ

1. Maatalouspiirien maataloustoimistot

— kuivatushankkeen tarpeellisuuden ja kiireel—
lisyyden arviointi

— maatalouden voimaperäisyysaste
— maatalousrakennukset, isäntien ikärakenne

2. Lääninhallitus, ympäristönsuojelutoimisto

— suojelu— ja rauhoitusalueet

3. Seutukaavaliitot

— kaavoitus ja sen vaikutus kuivatushankkeeseen
— suojelualueet

4. Ympäristöministeriö

— ympäristön— ja luonnonsuojeluosasto: etu—
käteislausunto

5. Maa— ja metsätalousministeriö

— kalastus— ja metsästysosasto

6. Kalastuspiirit ja kalastuskunnat

— yleinen kalatalousetu
— kalastusalueet
- kalastuskunnat ja niiden esimiehet

7. Luonnonsuojeluyhdistykset

— hankkeen vaikutukset erityiseen luonnonsuojelu—
tai maisemakohteeseen

8. Maanomistajat (hankkeen osakkaat)

- jatkuva yhteydenpito
- mahdolliset sopimusjaot
— omat mielipiteet hankkeen toteuttamistavasta jne.
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9. Kunnat

— tekniset toimistot: kaava—alueet, vesi— ja
viemärijohdot jne.

— maatalouslautakunta: pellon hintataso, kuiva—
tuksen tarve

— tielautakunta: yksityisteiden hoitokuntien
puheenjohtajat

— vesi— ja ympäristölautakunta: lautakunnan
päätökset ym.

10. Sajaojakeskus ja sen aluetoimistot (Forssa, Seinäjoki,
Kuopio, Oulu)

— kuivatustarve ja kiireellisyys
- salaojituskartat

11. Valtion Polttoainekeskus ja muut turvetuotantoyhtiöt
(Turveruukki Oy, Veitsiluoto Oy)

— polttoturvesuot ym.

12. Maatalouskeskukset ja ruotsinkieliset maanviljelysseurat

- hankkeen paikallinen merkitys tms.
- yhteistyömahdollisuus

13 • Maanmittaushallitus

- ilmakuva-aineisto
— yleis— ja erityismaastokartat, teemakartat ym.

14. Maanmittauskonttorit ja —toimistot

— maarekisteri ja rekisterikartta: tilojen rajat
ja rekisterinumerot

— yksityistierekisteri: tiekunta ja —osakkaat
— uusjakoalueiden toimitukset
— työtä toteutettaessa rajamerkkien siirto,

mutkaisten pyykittömien rajojen oikaisut ja
yksityistie—järjestelyt

15. Verotoimistot

— tilojen omistussuhteet
— varallisuusselvitys

16. Renkikirjoittaja (maistraatti)

— tilojen omistussuhteet
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17 Vesihuoltoyhtiöt

- vesi- ja viemärijohtojen sijainti ja hankkeen
vaikutus niihin

18 Puhelinyhtiöt sähköyhtiöt sekä posti- ja telepiirit

- maakaapelit sijainti ja korkeusasema

19, TVL:n tie— ja vesirakennuspiirit

— yleisten teiden sillat ja rummut

20, Rautatiehallinnon rautatiepiirit

— rautatiesillat ja —rummut

21, Metsähallinnon piirikunnat ja hoitoalueet

— valtion metsien ojitukset

22 Metsänparannuspiirit

— yksityismetsien ojitukset

23 Viljavuuspalvelu (Helsinki, Närpiö)

- maalaji— ja viljavuustutkimukset

24. Rakennushallitus ja piirirakennuskonttorit

- valtion omistarnat maa—alueet ja kiinteistöt
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LIITE5, MAÄNKUIVÅTUSHÄNKKEIDEN SUUN
NITTELUSSA HUOMIOONOTETTÄVÄT
SUOJELUALUEET JA -KOHTEET
SEKÄ KÄÄVÄT

SUOJELUALUEET JA -KOHTEET

Valtakunnantasoiset suojelualuesuunnitelmat laatu ympäris
töministeriö. Ennen sen perustamista tehtävä oli maa- ja
metsätalousministeriöliä. Maankuivatushankkeiden kannalta
ovat keskeisiä suojeluohjelmia valtakunnallinen soidensuo
jelun perusohjelma, jonka valtioneuvosto on vahvistanut
v, 1979 ja 1981 sekä valtakunnallinen lintuvesien suojelu
ohjelma. jonka valtioneuvosto on vahvistanut v. 1982. Vesi-
hallinnossa voimassa olevien ohjeiden mukaan ei voida käyn
nistää eikä puoltaa sellaista suunnitelmaa, joka saattaa
vaarantaa cm. ohjelmiin sisältyvän kohteen suojeluarvoa.
Soiden ja kosteikkojen osalta on keskeisessä asemassa ni
menomaan kohteiden vesitalouden säilyttäminen ennallaan.

Muita suojelualueohjelmia ja -selvityksiä ovat:
- Valtakunnallinen kansallis- ja luonnonpuistojen kehittä

misohjelma (vahvistettu 1978 ja 1980)
- Erityistä suojelua vaativat vedet (Komiteanmietintö

1977:49) sekä Meri- ja järviluonnon suojelun tarvesel
vitys (Komiteanmietintö 1985:18)

- Valtakunnallinen harjujensuojeluohjelma (vahvistettu
1984, Ympäristöministeriön julkaisu D:6)

- Maisematoimikunnan mietintö (Komiteanmietintö 1980:44)
sekä Maisemansuoj elun kehittämistoimikunnan mietintö
(Komiteanmietintö 1985:4)

- Koskien suojelutoimikunnan mietintö (Komiteanmietintö
1982:72) sekä ehdotus koskien suojelulaiksi (14.3.1986)

- Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset
ympäristöt (SM tiedotus 1/1980)

- Valtakunnallisesti merkittävät esihistorialiiset suo
jelualuekokonaisuudet (SM, Museovirasto)

Edellä mainitut suojeluohjelmat ovat valtakunnantason vi
ranomaissuunnittelua, joka ei vielä ratkaise yksittäisen
suoj elukohteen rauhoittamista Suoj elualueen muodostaminen
vaatii valtion omistuksessa olevan alueen osalta lain tai
asetuksen ja yksityisomistuksessa olevan alueen osalta
luonnonsuojelulain mukaisen lääninhallituksen rahoituspää
töksen, Osa ohjelmista onkin jo vahvistettu lailla. Vesi
viranomaisen velvollisuus on kuitenkin ottaa suunnittelussaan
huomioon vahvistamattomatkin valtakunnantason suojeluohjel
mat,

Suojeluohjelmista saa tietoja ympäristöministeriön- ja
luonnonsuojeluosastolta ja vesihailituksesta. Lääninhalli
tuksella on tiedot myös pienialaisemmista, lääninhallituksen
päätöksellä yksityismaille perustetuista suoj elualueista
ja niitä koskevista rauhoitusmääräyksistä sekä yksittäisistä
rauhoitetuista luonnonmuistomerkeistä.

Varsinaisten laaja-alaisten suojelualueiden ohella voidaan
rauhoittaa merkittäviä yksittäisiä luonnonmuodostumia, puita
tms. (ns. luonnonmuistomerkkejä). Nämä on myös otettava
maankuivatussuunniteimaa laaditteessa huomioon.
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Luonnonsuojelulain nojalla rauhoitetut kohteet on merkitty
maastoon, maarekisteriin ja ajan tasalla oleville peruskar
toille

2 MUUT SUOJELTÄVAT KOHTEET

Maankuivatustöiden suunnittelussa ja toteutuksessa tulee
muistaa myös pienimuotoisen maiseman- ja luonnonhoidon
vaatimukset, vaikkei varsinaisia suojelukohteita tai -alue-
varauksia suunnittelualueella olisikaan. Linnuston, kasviston
tai maiseman kannalta arvokkaita pienkohteita olisi pyrittävä
säästämään. Lähteiköt, pienetkin lammet, puronotkelmat,
suopainanteet ja entiset uomaosuudet elävöittävät paikallista
luontoa. Niiden säilyttämisestä kuivatustöiden yhteydessä
on neuvoteltava maanomistajien ja paikkakuntalaisten kanssa.

Maankuivatushankkeissa ei yleensä jouduta esittämään kaivu
tai muita rakennustöitä sellaisille “ennen koskemattomille”
alueille, joilla saattaa esiintyä kiinteitä muinaisjäännöksiä
(muinaishautoja tms.). Nämähän sijaitsevat yleensä sitä
korkeammalla nykyisestä rantaviivasta mitä vanhemmasta
kohteesta on kysymys. Muinaismuistot ovat muinaismuistolain
mukaan rauhoitettuja kohteita jo sinällään ilman erillistä
rauhoituspäätöstä, Mikäli kiinteitä muinaisjäännöksiä on
suunnittelualueella tai sellaisia löytyy rakennustöiden
aikana, on otettava yhteyttä Museovirastoon. Rakennustöitä
ei saa muinaismuistolain mukaan jatkaa ennen kuin museovi
ranomaiset ovat tutkineet kohteen. Myös lääninmuseot antavat
asiantuntij a-apua historiallisten ja esihistoriallisten
kohteiden suojeluun liittyvissä kysymyksissä.

Erityisesti Etelä- ja Lounais-Suomessa on viljelyseuduillakin
paljon vesistöihin liittyviä vanhoja rakenteita, kuten
kivisiltoja, vanhoja mylly- tai muita patoja jne. Näiden
säilyttäminen tai kunnostaminen ennalleen vesirakennustöiden
yhteydessä on tarpeen maisemallisten ja elinkeinohistorial
listen syiden vuoksi. Sisäasiainministeriön (nykyisin YM:n)
kaavoitus- ja rakennusosasto on koonnut museoviraston ja
seutukaavaliittojen aineistoista yhteenvedon “Valtakunnal
lisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt
(SM:n kaavoitus- ja rakennusosaston tiedotus 3/83), jossa
on esitetty arkkitehtonisesti, historiallisesti ja ympäris
töllisesti suojelemisen arvoisia rakennuskohteita ja alue-
kokonaisuuksia. Kaavoitus- ja rakennusosasto kuuluu nykyisin
ympäristöministeriön alaisuuteen.

3 ERIÄSTEISET KAAVAT

Rakennuslain mukaisia kaavamuotoja ovat seutu- ja yleiskaavat
sekä asema-, rakennus- ja rantakaavat,

Seutukaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käyttä
misestä eri tarkoituksiin. Se on tarkoitettu ohjeeksi muulle
suunnittelulle, erityisesti yksityiskohtaisemmalle kaavoi
tukselle. Ympäristöministeriön, aiemmin sisäministeriön
(tai valtioneuvoston) vahvistama seutukaava on ohjeena muille
viranomaisille, joiden ei tule toimillaan vaikeuttaa kaavan
toteuttamista (Rak.L 26 § 2 mom.).
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Seutukavoitus etenee vaiheittain, Suojelun ja virkistyksen
vaihekaavat on vahvistettu kaikilta seutukaava-alueilta,
joita on 20. Näihin vaihekaavoihin sisältyy virkistysalue
varausten ohella luonnonsuojelulain nojalla tai muulla tavoin
suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja alueita. Seutu
kaavojen sisältämistä aluevarauksista saa tietoja ao. seu
tukaavaliitosta.

Yleiskaava on lähinnä kuntatasoinen kaavamuoto, jolla ohja
taan maankäyttöä kunnassa osoittamalla aluevarauksia eri
käyttömuodoille. Yleiskaava voi kattaa koko kunnan alueen
tai osan siitä ja ne voidaan vahvistaa (YM/KRO) tai jättää
kunnanvaltuuston hyväksymäksi. Äsemakaavalla kaupungit ja
rakennuskaavalla muut kunnat ohjataan lähinnä taajaraken
tamista. Rantakaavalla järjestetään ranta-alueen loma-asu
tuskäyttöä. Yhteysviranomaisia ovat kunnan viranomaiset
(kaava-arkkitehti, kunnaninsinööri, rakennustarkastaja).

Kaikissa kaavoissa voidaan antaa esimerkiksi luonnon- tai
maisemansuojelua koskevia määräyksiä. Kaavamääräyksillä ja
kunnallisella rakennusjärjestyksellä voidaan ohjata mm.
rantojen ja vesialueiden käyttöä ja esim. rantapuuston
käsittelyä. Maankuivatushankkeita suunniteltaessa on han
kittava tieto suunnittelualuetta mahdollisesti koskevista
kaavoista ja niiden sisältämistä määräyksistä ja suosituk
sista.
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LIITE 6 T 1 L U 5 L Ä J 1
JÄ LYHENT
KARTALLA
VÄTUSKÄRT

KUVIOINNIN MERK
EET KENTTÄTUTKI
JA TARVITTAESSA
ALLA

1 N N ÄT
MUS

KU 1

Viljelmän talouskeskus

Asuntotontti

Teollisuus— ja varasto—

tontti

Puutarha

Pelto

Luonnonlaidun

Niitty

Metsämaa

Joutomaa

Lehto

Käenkaali-mustikkatyyppi

Mustikkatyyppi

Puo lukkatyyppi

Kanervatyyppi

Korpi

Kangaskorpi

Räme

Neva

Letto

Salaojitettu pelto

Avo-ojitettu pelto

Peltojättö (viljelemättä

oleva pelto)

Suojeltava kohde

Kivinen maalaji

Turvevahvuus ja pohjamaa

Sarkaojien suunta

Laskuaukko

Laskuaukkokaivo

Yhdysviljely

T

Ät

Tt

Pt

P

La

Ni

M

J

OMat

OMT

MT

VT

CT

K

KgK

R

N

L

Pj

Sk

+ki (ASa+ki)

esiml, 7/Ht

34

Tonttialueet:

Maankäyttölaj ien
perus jako:

Metsätyypit,
kangasm. (Suomen
eteläpuolisko):

Suotyypit 2

Muita merkintöjä: P5

Pa
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LIITE7, ESIMERKKI KÄSTELUVEDEN TAR
PEEN SELVITYKSESSÄ KÄYTETTÄ
VÄSTÄ LOMÄKKEESTÄ

SELVITYS KÄSTELUVEDEN TARPEESTA VARRELLA

Tila

_______

Omistaja
Postiosoite

Rno

_____

Kunta

_____

Ky 1 ä

Puh

Viljelmän peltoala:

omistuksessa

_________

ha vuokrattu

_________

ha

muille vuokrattuna

______

ha peltoalasta on salaojitettu

______

ha

Tästä peltoalasta arvioin olevan poudanarkoja maalajeja

______

ha

Eri kasvien viljelyala v. 19

kevätvehnä

________

he

ohra

_________

ha

tästä mallasohraa

________

ha

kaura

_________

ha
peruna

_________

he
sokerijuurikas

________

he

muut juurikasvit

________

ha

ruis
syysvelinä

________

heinä (kuiva)

________

heinä (tuorerehu)________

laidun

________

muut kasvit

_________

Kolme tärkeintä sadetettavaa kasvia ovat tilallani:
1

___________________________,

sadetusala

_________

ha
2

___________________________,

sedetusala

_________

ha
3

__________________________,

sadetusale

_________

he

Tietoja sadetuslaitteista: Hankintevuosi 19

Runkoj ohtoa Sadettimia Teho (30 mm sadetus)

Sadetuskalusto

5 adetuskone

___

kpl

___

Qmm

___

kpl

___

Ømm

_____

ha/vrk

_____

ha/vrk

Tilallani sadetetaan kuivana vuonna

Vedenottopaikka:

1 sadetuskerta

______

he
2 sadetuskertee______ ha

Onko sadetusvettä ollut riittävästi saatavissa EI kyllä EI ei

Onko veden puute mielestänne rajoittanut sadetuksen yleistymistä

_________

varrelle EI kyllä EI ei

ha
he
ha
he
he
he

m

______

m

Lisätietoj a:
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LIITE 8 0 J 1 T U K 5 1 1 N L 1 1 T T Y V Ä T M Ä Ä N M 1 T
TUSTOIMITUKSET

(Maanmittaus insinööri Antti Lehtosen vesihallituksen kou
lutuspäivillä (6—85198o) esittämän luennon pohjalta)

Ojitushankkeista saattaa aiheutua kiinteistörajoja osoitta—
vien rajamerkkien häviämisiä tai tilusten pirstoitumisia ja
yksityisteiden katkeamisia, kun entistä uomaa joudutaan
levittämään tai oja tekemään uuteen paikkaan Olosuhteet
voidaan korjata entistä vastaaviksi rajamerkkien siirtä—
misillä tai harvemmin esiin tulevilla tilusjärjestelyillä
ja yksityistiejärjestelyillä, joiden suorittaminen on maan—
mittausviranomaisten asiaa

Ojitustoimitusten yhteydessä on tarpeen mukaan selostettava
alueella tarvittavia maanmittaustoimituksia asianosaisil1e
Toimitukset olisi suoritettava loppuun mahdollisimman pian
ojituksen päätyttyä Niistä aiheutuvat kustannukset voidaan
lukea ojituskustannuksiin, mikäli ne parantavat hankkeesta
saatavaa hyötyä tai alentavat ojituskustannuksia

RAJÄMERKKIEN SIIRTO

Rajamerkkien siirrolla (piirros 1) tarkoitetaan ojituksen
tms toimenpiteen johdosta häviävän pyykin tai muun raja-
merkin siirtämistä toiseen paikkaan rajalinjaa muuttamatta
(JL 229l

1lToimenpiteet ennen oj itusta

Toimitusta on haettava kirjallisesti maanmittaustoimistolta
(JA 1 §) Hakijana on yleensä vesipiirin vesitoimisto (JL
3472 §) Hakemuksen mukana on oltava selvitys ko tiloista
ja alueista, esim ojitussuunnitelmakartta, johon on mer
kitty tilatiedot ja siirrettävät rajamerkit (JA 8 §) Jos
toimitusta hakevat maanomistajat, on hakemukseen lisäksi
liitettävä hakijoiden omistusnäytöt eli lainhuudot (JA 1 —

2 §) Ojitusyhtiö ei voi toimitusta hakea, koska se on
rajoitetusti juridinen henkilö, eikä sille ole erityisesti
laissa myönnetty tällaista oikeutta

Maastosta alkuperäisiltä paikoilta löytyvät pyykit ja raja
viitat on ennen ojitusta sidottava mittaamalla pysyviin
maastokohtiin tai niiden sijasta sellaisiin paaluihin,
jotka eivät ojituksen johdosta häviä (piirros 2) Sitominen
vain kahteen puupaaluun on epävarma, koska toinen paalu
usein häviää Sidemittauksen voi tehdä ojitustyön suorit
taja tai maanmittaustoimiston henkilökunta, viimeksi
mainittu kuitenkin yleensä vasta toimitusmääräyksen tultua
(JL 2292 §)
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1.2Toimenpiteet ojituksen jälkeen

Ojituksen valmistuttua toimittaa maanmittauspiirin toimi—
tusinsinööri uskottujen miesten avustamana itse raja—
merkkien siirron, johon sisältyy rmn kuulutettava kokous,
maastotyöt sekä pöytäkirjan ja kartan laatiminen.

Rajamerkkien siirrossa on raja käytävä entiseen paikkaansa
(JL 221 §). Rajamerkkeinä käytetään nykyisin yleensä MH:n
hyväksymiä putkipyykkejä, mutta myös aikaisemman tyyppisiä
pyykkejä kivestä, betonista ym. voidaan käyttää.

Maanomistajien tulee yleensä järjestää apumiehet maasto—
töihin. Joissakin tapauksissa voi maanmittaustoimisto
hankkia apumiehet.

1.3To imituskustannukset

Jos toimituksen hakijana on vesipiirin vesitoimisto, makse
taan apumiesten, pyykkimiesten ja uskottujen miesten
kustannukset sekä maanmittausmaksu valtion varoista maan—
mittaustoimistosta (JL 269.2 §). Jos hakijana on maanomis—
taja, tulevat kustannukset lain mukaan rajanaapurien
maksettaviksi käytyjen rajojen pituuksien suhteessa, ellei
muusta sovita (JL 269.1 §). Kun mainitut kustannukset
kuitenkin kuuluvat yleensä ojituksen kustannuksiin (VL 6
luku 17 §), on ojitusyhtiön syytä maksaa apumies- yms.
kustannukset heti toimituksen aikana. Samasta syystä osoi
tetaan myös maanmittausmaksulasku ojitusyhtiön maksetta
vaksi ja vasta, jollei ojitusyhtiö laskua maksa, peritään
maksut maanomistajilta JL 269.1 §:n mukaan. Maanomistajan
olisi oman etunsa turvaamiseksi liitettävä jo toimitus—
hakemukseen ojitusyhtiön kokouksen pöytäkirja, jossa yhtiö
on sitoutunut vastaamaan toimituskustannuksista.

2 MUTKAISTEN PYYKITTÖMÄTTÖMIEN RAJOJEN MUUTOS PAJÄNKÄYNNILLÄ
(JL 224 )

Jos ojituksessa on oikaistu tilan rajana olevaa vanhaa mut—
kittelevaa luonnonrajaa, voidaan kiinteistöraja rajankäyn—
nillä määrätä uuteen uomaan, jos tämän johdosta vaihtuvat
alueet likimain vastaavat arvoltaan toisiaan (piirros 3).

Rajaa voidaan oikaista myös siten, että vain toinen tila
luovuttaa alueen, jonka arvo ei saa ylittää 3 % luovuttavan
tilan tilusten kokonaisarvosta. Tällöin saa luovuttava tila
siirtyneestä alueesta korvausta, jonka rajankäyntitoimitus—
miehet määräävät, ellei korvauksia ole käsitelty jo ojitus—
toimituksessa.

Tässä tarkoitettu rajankäynti voi tulla vireille vain
aikaisempaan rajaojaan rajoittuvan tilan omistajan hakemuk—
sesta (JL 218 §). Hakemus on hakijan lainhuudon kera jätet—
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tävä maanmittaustoimistoon. Kun sekä rajamerkkien siirron
että mutkaisten rajojen oikaisun suorittaminen samanaikai
sesti olisi tarkoituksenmukaista ja tilajärjestelmän sel
vyyden takia tärkeätä, olisi rajamerkkien siirtotoimitusta
haettaessa saatava maanomistajat pyytämään samalla rajojen
oikaisua koskevaa rajankäyntiä, jos sellainen tulee kysy
mykseen. Rajankäyntejä on ojituksen yhteydessä suoritettu
myös vesipiirin vesitoimiston hakemuksen perusteella. Rajat
voidaan oikaista myös jäljempänä esitettävän tilusjärjes
telyn yhteydessä.

2.lToimituskustannukset

Rajan oikaisua koskevan rajankäynnin kustannukset jakaan—
tuvat rajanaapureiden vastattaviksi, ellei muuten sovita
(JL 269.1 §). Kustannuksia ei voida toimituksessa määrätä
valtion maksettaviksi, Ne ovat yleensä kuitenkin ojituksen
kustannuksia, joten ne voidaan periä ojitusyhtiöltä samalla
tavalla, kuin edellä on sanottu rajamerkkien siirron kus
tannuksista siinä tapauksessa, että hakija on maanomistaja.

3 TILUSJXRJESTELYT

Lähinnä ojituksista aiheutuvien pirstoutumishaittojen pois
tamiseksi on 31.1.1975 säädetty erityinen laki: Laki eräis
tä tilusjärjestelyistä (54/75).

Tilusjärjestely voidaan toteuttaa tilusten vaihtona (piir
ros 4) tai siirtona tilasta toiseen rahakorvausta vastaan,
jolloin luovutus ilman luovuttajan suostumusta ei saa
ylittää 10 % luovuttavan tilan tilusten arvosta. Omistajan
ja kiinnityksenhaltijan suostumuksella voidaan luovuttaa
suurempikin osa (TJL 1 §).

Tilusjärjestelyn saa vireille se maanomistaja, jolle tilus—
ten pirstoutumisesta aiheutuu huomattavaa haittaa, osoitta—
maIla hakemuksen omistusnäytön kera maanmittaustoimistolle.
Vesipiirin vesitoimisto tai ojitusyhtiö eivät voi olla
hakijoita. Ojitustoimituksessa on syytä asia selittää ja
ohjata asianosaiset hakemaan tarpeellinen tilusjärjestely—
toimitus. Hakeminen voi tapahtua esim. rajamerkkien siirto—
toimituksen aikana, jolloin sopivimmasta menettelytavasta
voidaan neuvotella maanmittausinsinöörin kanssa.

Toimitus on saman tapainen kuin jakolain mukainen pakolli
nen tilusvaihto (JL 3 §). Toimitusinsinööri ja uskotut
miehet päättävät tiloista toiseen siirrettävien alueiden
korvauksista. Äluesiirroista johtuvat korvaukset määrätään
ko. maanomistajien maksettaviksi, kun taas arvonalennus—
korvaukset olisi ojitusyhtiön otettava vastatakseen.
Vastaavat korvauskysymykset voidaan käsitellä myös ojitus
toimituksessa, jolloin maanmittaustoimitukseen jäisi vain
tilusjärjestelyn tekninen suorittaminen.
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Toimituskustannukset tilusjärjestelystä on jaettava tilus

järjestelyn osapuolien kesken hyödyn suhteessa, elleivät

asianosaiset muuta sovi (JL 268 §), Koska nämäkin kustan

nukseet usein liittyvät läheisesti ojituksen kustannuksiin,

voi ojitusyhtiö kokouksessaan päättää niistä vastaamisesta,
jolloin maamittausmaksulasku voidaan osoittaa sille samoin

kuin rajan oikaisua koskevassa rajankäynnissä.

4 PÄSITE- JA YKSITYISTIEJXRJESTELYT

Ojituksen jälkeen on huolehdittava katkenneiden tieyhteyk

sien järjestelystä siten, että tarvittaessa perustetaan

uusia tieoikeuksia tai siirretään tieoikeudet tilanteen
edellyttämille uusille paikoille ja poistetaan tarpeet

tomiksi jääneet tieoikeudet, minkä jälkeen toimenpiteistä
tehdään merkinnät maarekisteriin (piirros 5).

4.1 Ra s i te tie järjestelyt t ii u s j ä r
jestelyalueella

Edellä selostetun tilusjärjestyn alueella on tieoikeudet

käsiteltävä viran puolesta ja toimituksessa esitettyjen

vaatimusten perusteella (TJL 3 §, JL 216, 190, 194, 116

117 §). Hakemusta ei siis tarvitse erikseen tehdä.

Tehtäessä yksityistiejärjestelyä tilusjärjestelyalueen

ulkopuolella on noudatettava yksityisistä teistä annettua

lakia.

Uuden tien perustamista voi hakea kiinteistönomistaja, joka

tietä tarvitsee. Tien siirtämistä tai poistamista voi hakea

tien käyttäjä tai sen kiinteistön omistaja, jonka alueella

tie on fYksTL 39 ja 84 §).

Toimitusta on haettava kirjallisesti maanmittaustoimistolta
liittämällä mukaan hakijan omistusnäyttö, karttapiirros

sekä luettelo ko. tiloista ja omistajista osoitteineen
(YksTL 41 §), Sopivin hakemisajankohta olisi sama kuin

tilusjärjestelystä on aikaisemmin sanottu.

Ellei korvauksia tien rakentamisesta ja tiealueesta ole

käsitelty jo ojitustoimituksessa, on niistä päätettävä

yksityistietoimituksessa. Ne ovat ojituskustannuksia ja

kuuluvat ojitusyhtiön maksettaviksi, mikäli tiellä korva

taan rumpuja tai siltoja tai tiejärjestelyt ovat uuden ojan

kaivamisen johdosta tarpeen.

Toimituskustannuksista on lain mukaan pääsääntöisesti haki

jan vastattava (YksTL 47 §). Mikäli ne osoitetaan ojitus—

tai järjestely-yhtiön maksettaviksi, on siitä mainittava

toimitusasiakirjoissa.
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Piirros 3. Mutkaisen rajan oikaisu
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LIITE 9. P E L T 0 L 0 H K 0 N K 0 0 N J Ä M U 0 D 0 N
VAIKUTUS VILJELYKUSTANNUKSIIN

TUTKIMUSÄINEISTO

Peltolohkon koko ja muoto vaikuttavat suuresti pellon vilje
lyarvoon. Lohkon koon ja muodon vaikutuksen arviointi on
meillä aikaisemmin perustunut ruotsalaisiin ja tanskalaisiin
tutkimuksiin. Maanmittaushallitus julkaisi vuonna 1980
maanmittausinsinööri Päivi Mattilan tutkimuksen “Päistehai
tan arviointiperusteista lunastustoimituksissa”, johon tämän
liitteen sisältö perustuu suurelta osalta. Yksikkökustannuk
sissa on siitä kuitenkin poikettu merkittävästi.

2 LISÄKUSTÄNNUKSIIN VAIKUTTAVIA TEKIJOITÄ

Konekanta ja ajotekniikka

Konekanta ja ajotekniikka ovat tutkimuksen peruslähtökohdat.
Konekanta on valittu suomalaisella viljelmällä vuonna 1979
keskimäärin vallinneen tilanteen mukaan. Äjotekniikka
vastaa lähinnä kenttäkokeiden traktorinkuljettajan kokemuk
seen perustuvaa edullisinta ja sopivinta ajotekniikkaa.

Käännösajat

Käännösaikoja on mitattu sekä salaojitetulla että avoojite
tulla pellolla. Kokeissa käytetyt työkoneet vastasivat kool
taan ja tyypiltään tavallisen keskikokoisen tilan koneistus—
ta. Kuljettaja oli koko ajan sama ja hänen ammattitaitonsa
oli erittäin hyvä. Käännösajat ovat tämän vuoksitutkijan
arvion mukaan 10-30 % keskimääräistä pienempiä. Käännösaiko—
jen lisäksi on selvitetty ns. parsimisaikoja, joilla tarkoi
tetaan lohkon kulma-alueiden jälkitöihin kuluvaa aikaa.

Päällekkäisajo ja päällekkäislevitys

Päällekkäisajoa syntyy jokaisen ajokaistan alussa ja lopussa
sekä salaojitetun tuotantolohkon toisella sivulla, Kylvössä,
väkilannoitteita levitettäessä ja kasvinsuojeluruiskutuksis
sa tapahtuu siementen, lannoitteiden ja kasvinsuojeluainei—
den päällekkäislevitystä. Lisäkustannuksissa on otettu huo
mioon lähinnä päällekkäislevityksessä hukkaan menneiden
aineiden kustannukset.

Työn aloittelu ja lopettelu

Jokaisella tuotantolohkolla on erilaisia valmisteluaikoja
ennen kuin työ pääsee alkuun ja saavutetaan tavallinen työ—
rytmi. Myös työn päättyessä tarvitaan usein lopetusaikaa.
Nämä ajat vaihtelevat erittäin paljon eri olosuhteissa. Ne
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ovat pienimmillään siirryttäessä tuotantolohkolta ojan tai

tien yli ja jatkettaessa siellä samaa tehtävää. Siirryttä
essä etäälle ja mahdollisesti toisenlaisiin olosuhteisiin
hukka—ajat suurenevat. Tutkimuksessa on työn aloittelu ja

lopettelu arvioitu ruotsalaisten tutkimusten perusteella.

Pellon reunavaikutus

Pellon reunoilla ei sato vastaa pellon keskiosan sadon
arvoa. Sadon menetyksen suuruus riippuu reunatyypistä. Sato

on pienempi sekä kasvullisesti että korjuutappioiden vuoksi.
Vaikutus riippuu melko paljon viljelykasvista. Tässä tutki
muksessa on tarkasteltu vain biologista vaikutusta. Heinän—
viljelyssä ei reunavaikutusta ole lainkaan otettu huomioon.

Äjonopeuden vaihtelu kaistapituuden mukaan

Lyhyillä peltokaistoilla ajonopeus jää ainakin keskinopeu

deltaan pienemmäksi kuin pitkillä kaistoilla. Vaikutus on
tutkijan arvion mukaan merkittävä vasta poikkeuksellisen
lyhyillä kaistoilla. Näillä sillä lienee huomattava merki

tys, koska silloin myös tavanomaisessa työskentelyssä ajo—
nopeus on pienempi, eikä vain aloituksen kiihdytysmatkalla
ja lopetuksen hidastumismatkalla. Tässä tutkimuksessa ei
kaistapituuden vaikutusta ajonopeuteen ole otettu huomioon.

3 YKS IKKÖKUSTÄNNUKSET

Yksikkökustannuksissa on tässä liitteessä poikettu oleelli

sesti Päivi Mattilan tutkimuksesta. Mattila on käyttänyt
marginaalikustannusta, joka vastaa tietynlaista lisätyöstä
aiheutuvaa kustannusta. Tällöin on saatu melko aihaisia
kustannuksia. Esimerkiksi traktorityö on laskettu vuoden
1979 hintatasossa 13,20 mk/h ja leikkuupuimurin työ 80 mk/h.

Ihmistyön hinta on laskettu tuntipalkan mukaan ilman sosi—
aalikustannuksia. Nämä sillä edellytyksellä, että työt
tehdään omilla koneilla ja omalla työvoimalla.

Tässä liitteessä on oletettu, että tilan kalustolle on aina

kin huipputyöaikoina yleensä saatavissa vuokra—ajoa suosi—
tushinnoin, jos tilalla on kunnollinen konekanta ja aikaa
tällaisen työn tekemiseen. Vastaavasti omaakin työtä teke
vien tulisi saada samat palkka—, loma— ja eläke—edut kuin
työstä vieraalle koituu. Konetyökustannus onkin muutettu
vastaamaan Työtehoseuran toimesta yhteistyössä Maatalous—
koneiden tutkimuslaitoksen ja Maatalouskeskusten liiton

kanssa laskettuja suositushintoja maatilojen keskeisessä
työavussa. Ihmistyön hintana on käytetty vieraalle makset
tavaa palkkaa sosiaalikuluineen. Todettakoon, että Maatalou
den taloudellinen tutkimuslaitos teki yksikkökustannuksiin
samantyyppisiä muutoksia käyttäessään Mattilan tutkimuksia
salaojituksen kustannuksia ja kannattavuutta koskevassa
tutkimuksessa. Käytetyt yksikkökustannukset käyvät ilmi

seuraavasta:
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Kustannustekijä Yksikkökustannus

kustannustaso Mattila
1,4.1983 1979

Ihmistyö 26,70 mk/h 12,40 mk/h
Traktorityö 47,00 13,20
Työvälineryhmä 1 23,00 “ 4,00

Työvälineryhmä 2 100,00 10,00

Työvälineryhmä 3 350,00 80,00
Lannoite, siemen fvilja 1 200 mk/ha $00 mk/ha

ja kasvinsuojeluaine heinä 150 100

Sadon arvo vilja 2 400 “ 1 600 “

Perustietoja yksikkökustannuksista

Ihmistyö: palkkarylimä 5, II paikkakuntaluokka, palkka
18,05 mk/h, sosiaalikulut 4$ %.

Traktorityö: teholuokka 40—49 kW, ilman ajajan palkkaa ja

ja ilman työvälineitä.

Työvälineryhmä 1: aura 2 x 14”, äes 3 m, yleisvannaskone 2,5

m, jyrä 4 m, ruisku 8,5 m, keskipakoislevitin, niittokone,

harava

Työvälineryhmä 2: paalain, niittosiippuri + perävaunu.

Työvälineryhmä 3: leikkuupuimuri, leveys alle 260 cm.

4 PELTOLOHKON KOON JA MUODON VAIKUTUS VILJELYKUSTÄNNUKSIIN

Kuivatushankkeissa ei ole mielekästä pyrkiä kovin yksityis
kohtaisin laskelmin osoittamaan erisuuruisten ja —muotoisten

tuotantolohkojen lisäkustannuksia. Tässä yhteydessä ei ole

kaan katsottu aiheelliseksi selostaa puheena olevan tutki

muksen perustana olevia viljelyn eri työvaiheita sekä niiden

työmenekkiä ja —kustannuksia. Myöskään ei ole lähemmin

puututtu niihin peltokuvion mittoihin, joiden avulla näiden

muodon ja koon vaihtelut on laskettu. Tähän on vain valittu

tutkimusten antamat kustannusarvot eräistä peltolohkon muo
doista, joita voidaan pitää melko tunnusomaisina ja tilan

netta hyvin kuvaavina. Tällöin on otettu myös huomioon
työmenekin riippuvuus puheena olevan lohkon suuruudesta.

Näin saatuihin työmenekin arvoihin on sen jälkeen sovellettu

kohdassa 3 käsiteltyjä yksikkökustannuksia. Tällä tavoin on
päädytty taulukon 1 arvoihin, jotka esittävät peltolohkon

koosta ja muodosta johtuvia viljelytöiden lisäkustannuksia

eli päistekustannuksia. Käytön sovellutusta silmälläpitäen

ja asian havainnollistamiseksi on taulukkoarvojen perusteel

la laadittu käyrästö (piirustus 1). Siihen on piirretty

eräitä tyypillisiä lohkomuotoja vastaavat numeroidut käyrät.
Piirustuksessa 1 on myös esimerkki sovellutuksesta, Käyräs—
tön käyttöä selvittää myös kohdassa 6 esitetty laskelma.
Tätä käyrästöä on valittu edustamaan sellainen, meillä
yleinen kasvivuorotus, missä viljalla on 50 % ja heinällä
50 %. Heinän osuus puolestaan koostuu 50 % kuivaheinästä,

25 % säilörehusta ja 25 % laidunrehusta.
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Taulukon ja käyrästön käyttö rakentuu sille periaatteelle,
että erikseen selvitetään, mitkä ovat päistekustanriukset
viljeltäessä lohkoa erikseen kahteen tai useampaan osaan
paloitettuna ja sen jälkeen kokonaisena. Niiden käyttö sopii
esimerkiksi tapaukseen, jossa lohkon halkaiseva uoma poiste
taan, jolloin tulos ilmaisee hyötyä sekä tapaukseen, jossa
uomalla tai tiellä pirstotaan lohko, jolloin tulos on
vahingollinen. Käyrästön antama tulos fpäistekustannus)
osoittaa vuotuisen vaikutuksen. Tämä voidaan pääomittaa
kertomalla tulos luvulla 15.

Lohkon muodon vaikutuksen arvioinnissa ovat tärkeimmät teki
jät lohkon leveys ja pituus. Lohkon leveytenä pidetään pää
viljelysuuntaa vastaan kohtisuorassa olevaa suurinta leveyt—
tä ja pääosa lisäkustannuksista määräytyy juuri lohkon
leveyden eli tarkemmin sanottuna käännösten lukumäärän
mukaan. Pääviljelysuunta on yleensä pellon jyrkimmän vietto-
suunnan mukainen. Tämän takia samankokoisten ja —muotoisten
kuvioiden viljelyn lisäkustannukset voivat poiketa merkit
tävästi toisistaan, jos viljelysuunta ei ole sama. Päistei—
den suunta pääviljelysuuntaan nähden (päistekulmat) sekä
lohkon kulmien suuruudet vaikuttavat myös päistekustannuk—
sun,

On selvää, ettei todellisuus aina vastaa tyyppikuvioita ja
niiden mukaista käyrää. Väliarvoilla voidaan kuitenkin ver
taillen päästä riittävän tarkkoihin arvoihin, Käyrästö
osoittaa selvästi, miten voimakkaasti lisäkustannukset nou
sevat peltolohkon pienentyessä. Muodoltaan tyydyttäviksi
tai hyviksi luokiteltavat peltokuviot (kuviornuodot 3.6)
ovat päistekustannuksiltaan edullisia 3 ha koosta ylöspäin
ja melko hyviä 3...1,5 ha suuruisina. Muodoltaan huonojen
kuvioiden päistekustannukset ovat varsinkin alle 2 ha suu—
ruisina melko korkeat. Milloin tarkasteltava kuvio on kovin
epämuotoinen, voidaan sitä käsitellä sellaisina osa—alueina,
joihin viljelytyöt ovat mukautuneet. Lohkojen muotoa arvi
oitaessa on aina kiinnitettävä huomiota pääasialliseen
viljelysuuntaan eli siihen miten pellon kaltevuus yms.
seikat vaikuttavat viljelytöiden suoritustapaan.

5 ÄRVION TARKISTUKSET

5.1 ?e 1 lonkäyttömuodosta johtuva
t a rk i s t u s

Taulukossa 1 ja käyrästössä (piirustus 1) lisäkustannukset
on laskettu sellaiselle kasvinvuorotukselle, jossa on 50 %
heinää ja 50 % viljakasveja. Tämä soveltuu yleensä käyttöön
tiloilla, joilla on nautakarjataloutta. Varsinkin Etelä-
Suomessa ja Lapissa joudutaan tätä tulosta korjaamaan.
Mattilan laskentaperusteita käyttäen saadaan 2 ha suurui
sellä suorakaiteen muotoisella lohkolla eri viljelykasvien
viljelyssä taulukon 2 mukaiset suhdeluvut. Samasta taulu—
kosta saadaan likimääräiset suhdeluvut eri kasveille, vaikka
ne useankin tekijän vuoksi ovat epätarkat. Suhde muuttunee

hieman erilaisilla kuvioilla ja Mattilan käyttämät margi
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naalikustannuksetkin aiheuttavat muutosta, koska nyt käytet
ty hintataso ei poikkea siitä samassa suhteessa eri kustan
nustekijöiden osalta.

Taulukko 2. Suorakaiteen muotoisen 2 ha:n lohkon (sivujen
suhde 1:2) päistekustannusten suhdeluku eri
pelionkäyttömuodoilla. Kasvivuorotusta vii ja
50 % ja heinä 50 %, josta kuivaheinä 50 %, säi
lörehu 25 %, laidun 25 %, vastaa suhdeluku 100.

Pe ilonkäyttömuoto Pä istekustannusten

____

suhde luku

_____

Vilja 50 %, heinä keskim, 50 % 100
Vilja 161
Kuivaheinä (viijelykierron osana) 31
Säilörehu 76
Laidun 16
Heinä keskim. (kuivaheinä 50 %, säilö

rehu 25 %, iaidun 25 %) 38
Pysyvä laidun 24
Kesanto 38
Sokerijuurikas (ei rajoitu ojaan,

ei päällekkäisajoa) 342
Peruna 269

Siirryttäessä toiseen kasvivuorotukseen antanevat taulukon 3
mukaiset korjauskertoimet oikeammat suhdeluvut, koska ne on
Mattilan tutkimuksessa laskettu myös vuokrakoneita koskevan
hinnojttelun mukaisesti, joten yksikkökustannukset ovat ver—
tailukelpoisempia.

Taulukko 3. Kasvivuorotuksesta toiseen siirtyminen. Pellon
käyttö eri viljelyskasveilla f%). Kasvivuoro
tusta vilja 50 % ja heinä 50 % vastaa suhdeluku
100.

onkättö%
Vilja Heinä Pysyvä Peruna Sokeri- Kesanto Päistekus

laidun juurikas tannusten

_______________________________

suhdeluku

50 50 100
100 171

75 25 136
40 60 86
30 70 72
60 20 20 160
30 50 10 10 90
50 35 15 100
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5.2 Hinta— ja kustannustason
muutokset

Hinta— ja kustannustason muutos voidaan tehdä jonkin indek—
sin perusteella. Koska pääosa päistekustannuksista muodos
tuu konekustannuksista, sopinee maatalouden kone— ja kalus—
toindeksi parhaiten käyttöön joko kaikille kustannusteki
jöille tai ainoastaan konekustannusten osuudelle. Muutoksen
voi tehdä myös taulukon 4 perusteella. Eri kustannusteki
jöiden yksikkökustannukset on esitetty kohdassa 3.

Taulukko 4. Päistekustannusten laskennassa käytetyt yksik—
kökustannukset sekä eri kustannustekijöiden
suhteelliset osuudet 100 x 200 m:n suorakulmai—
sen lohkon päistekustannuksista.

Kustannustekijä Yksikkökustannus jäistekustannuksista, %

hintataso 1.4.1983 vilja heinä vilja/heinä

keskim. 50/50

Ihmistyö 26.70 mk/h 18 35 22

Traktorityö 47.00 mk/h 17 38 21

Työvälineryhmä 1 23,00 mk/h 5 41 5 59 5 44

“ 2 100,00 1 16 4

“ 3 350,00 18 14

Lannoite. siemen ja

kasvinsuojeluaine vilja 0.6x1200 mk/ha 9 - 8

(päällekkäislevitys) [heinä 150 mk/ha 6

Sadon arvo

(reunavaikutus) vilja 2400 mk/ha 32 - 26

Esimerkki kustannustason muutoslaskelmasta:

Kasvivuorotus vilja 50 %, heinä 50 %, traktorin uusi tunti—
kustannus 65 mk/h, vanha 47 mk/h. Muut kustannukset enti
set. Traktorityön painoarvo 21 %.

Korjauskerroin: 0,21 x + 0,79 1,08

6 KYTNNÖN SOVELLUTUSESIMERKKI

Tietoa peltokuvion koon ja muodon vaikutuksesta viljely
kustannuksiin tarvitaan mm. suunnittelussa eri vaihtoehtojen
kustannuksia ja hyötyjä verrattaessa sekä hyödynarviossa.
Ärviot ovat tilakohtaisia, joten ne voidaan ja pitääkin
tehdä tilan olosuhteisiin soveltuviksi. Tällaista laskelmaa
esittää seuraava esimerkki:
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0 100 200m

Piirroksessa esiintyvien tilojen Puska 1:14, Niemelä 1:43,

Tynilä 1:96 ja Räyskä 1:29 paistat kuuluvat Pikkupuro nimi

sen ojan hyötyalueeseen. Veto-aja katkaisee tilat 1:14,

1:48 ja 1:96 kahtia, jolloin kyseiselle 244 m:n pituiselle

veto-ajan osalle tarvittaisiin kaksi rumpua. Kenttätutki
musten aikana on vesipiirin vesitoimisto ottanut yhteyttä
maanomistajiin. Neuvotteluissa on sovittu, että viljelijät
tilaavat Salaojakeskukselta yhteisen salaojitussuunnitelman,
jolloin kaikkien tilojen vedet tuodaan kokoojaojalla Pikku—

puroon ja veto—aja voidaan tukkia. Tilojen yhteisen kokoa—

jaojan kustannus maksetaan hankkeen varoista. Viljelijät

teettävät työn aikanaan salaojaurakoitsijalla ja vesipiirin

vesitoimisto voi maksaa kokoojaojan kustannuksen Salaaja—

keskuksen antaman, työn valmistumista koskevan todistuksen
perusteella. Hyödynarviossa tiloja 1:48, 1:96 ja 1:29 vas
taava kuivatuslisä lasketaan tukittavan veto—ajan veden—
korkeuden —eikä Pikkupuron vedenkorkeuden — perusteella.

Tiloille tulee kuivatushyödyn lisäksi hyötyä peltolohkon

koon suurenemisesta. Alue on Etelä—Suomessa, jossa viljaa

viljellään melko paljon ja heinän osuus on 20-30 % viljely

alasta,

Niemelän tilalla 1:48 vuotuinen hyöty arvioidaan seuraa
vasti:



9/10
51

Lisäkustannukset ovat nykyisin kahdessa lohkossa viljeilen:
Kuvion 1 pinta—ala 1,00 ha, kuvion muoto 3, 1,00 x 325 mk =

325 mk, kuvion 2 pinta—ala 2,15 ha, kuvion muoto 5, 2,15 x
170 mk = 365 mk. Lisäkustannukset tilalla yhteensä 690 mk.

Lisäkustannus valtaojan poistumisen jälkeen. Pinta-ala 3,15
ha, kuvion muoto 5-6, 3,15 x 130 mk = 410 mk, joten lisäkus
tannukset pienenevät 280 mk.

Kun tähän tehdään vielä kasvivuorotuksesta aiheutuva taulu
kosta 3 saatava korjaus 280 x 136/100, päädytään vuotuis—
hyötyyn 380 mk.

Pääomitettaessa vuotuinen hyöty kertoimella 15, saadaan pää
omitetuksi hyödyksi 5 700 mk, Kun pellon käypä hinta on ko.
hankkeessa 18 000 mk/ha, vastaa tämä 0,31 mha:a. Tämä lisä
tään tilan muuhun hyötyyn kustannusosittelussa (kohta 7.42).
Laskelma otetaan kustannusositteluun liitteeksi.

Tukittavan veto-ojan täyttö jää viljelijälle, joten siitä
saatavaa viljelyalaa ei ole aihetta laskea hyödyksi.

Muilla tiloilla hyöty lasketaan vastaavalla tavalla. Kasvi—
vuorotuksena käytetään yleensä hyötyalueelia keskimäärin
vallitsevaa tilannetta.

7 PALSTÄ-ÄRVON ÄLENNUKSEEN PERUSTUVA ÄRVIOINTIMENETELMÄ

Tässä kosketellun haitan määrittämiseksi on varsinkin lunas—
tustoimituksia ajatellen muitakin menetelmiä. Eräs tällai
nen, lähinnä ruotsalaisiin 1960—luvulla tehtyihin tutkimuk
siin perustuva sovellutus on esitetty vuonna 1976 julkais
tussa Arvid Wiialan kokoomateoksessa “Kiinteistöarvioinnin
käsikirja”.

Kyseisessä arviossa peltolohkon pirstoutumisesta johtuvan
haitan suhteellinen suuruus ilmaistaan jäännöslohkon paista—
arvon suhteellisena alennuksena. Suhteelliset arvoluvut
vastaavat tilannatta atio—ojitetulla pellolla, jota edelleen
kin viljellään yhtenä kokonaisuutena ja jolla ei tehdä pirs
toutumisen ehkä vaatirnia mukauttamistoimia, Salaojitetulla
peitolohkolla on vastaava haitta—aste noin 60 % avo—ojitetun
pellon haitta—asteesta.

Edellä esitetty arvioperuste on osittain jo vanhentunut
lähinnä siksi, että viime aikojen voimakas viljelytöiden
koneeliistuminen ja konekannan suurentuminen merkitsevät
haitan korostumista. Haitan markkamääräinen arvo riippuu
myös keskeisesti pellon hehtaarinhinnasta ja siitä mitä
korkoprosenttia käytetään haitan vuotuisarvoa pääomitetta
essa. Ruotsin ja Suomen olosuhteet eroavat tässä suhteessa
melkoisesti. Menetelmä antaa silti varsin havainnollisen
kuvan siitä, miten peltolohkon pirstoiturnishaitta riippuu
lohkon koosta ja muodosta. Peltokuvion koon ja muodon
vaikutusta viljelykustannuksiin on käsitelty myös Vesihal
lituksen tiedotuksessa 217 (Tuononen 1982).
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TUS VILJELyKUSTÄNNUKSIIN

YLEISTÄ

Maankujvatushankkejssa saattaa tieyhteys talouskeskuksjsta

peltolohkoille muuttua siina maarin, etta taman vaikutus
viljelykustannjj olipa se niitä alentava tai lisäävä,
on otettava huomioon tilakohtaisessa hyötylaskelmassa ja
tätä kautta edelleen kustannusten osittelussa. Varsinkin
pengerryshankkes tieyhteydet tiluksille paranevat mones
ti, koska pumppuamolle rakennetaan yleensä tie, ja penkerej—
takin voidaan usein kayttaa viljelytiena Kulkuyhteyksien

lyhenemisen lisäksi voi teiden laadun paraneminen lisätä
tuntuvasti ajonopeuksia. Siltojen ja rumpujen poistaminen
toisaalta pidentää tieyhteyttä, mikä puolestaan voi korvau
tua ajotien paranemisella, Eräissä tapauksissa tieyhteys voi
huonontua siinä määrin, että haitta on arvioitava ja korvat—
tava maanomistajalle, Sanotunlaiset muutokset pitää arvioida

tjla]cohtaisestj. Tämän liitteen perusteella saadaan hyöty
tai haitta markkamääräjsenä arvona, joka hyödynarviossa
esitetään muunnettujna hehtaarejna ja liitetään ao. tilan
kohdalle hyötylaskelmaa, kuten kohdassa 7.42 esitetään.

2 TUTKIMUSÄINEISTO

Maanmittaushalljtuksen ja valtion teknillisen tutkimuskes

kuksen toimesta on selvitetty maanlunastuksissa esiintulevia
maa—ja metsätaloudelljsja vahinkoja ja haittoja sekä esitet
ty näiden pohjalta arviointjperusteita. Selvityksjstä osa on
kohdistunut myös siihen, miten talouskeskuksen ja viljeltä
vän peltolohkon välinen kulkuetäisyys vaikuttaa viljelykus
tannuk s iin.

Seuraavasa esitetyt laskentaperusteet nojautuvat näihin tu
loksiin 11, kuitenkin nhlta osittain pelkistaen ja kustan—
nustasoa muuttaen,

3 TYÖLÄJIRyHMÄT

Eri työlajit edellyttävät erilaisia työvälinejt, jotka
vaikuttavat ajonopeuteen vaikka vetokalustona käytetäänkjn
yleensä traktoria. Työlajien ryhmitys:

1) Paavo Välisalmi, Päivi Mattila, Rauno Asikainen: Maa— ja
metsätalousliaittojen ja vahinkojen arviointiperusteista

lunastustojmjtuksjssa Valtion teknillinen tutkjmuskes
kus. Maankäytön laboratorio, Tiedonanto 26. Espoo,
kesäkuu 1978.
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Ryhmä 1
- kyntö
— äestys
- jyräys
— haraus
- niitto
— haravointi
— perunan istutus
— perunan nosto
— kylvö heinäfle

4 KUSTANNUSTASON MUUTOS

Ryhmä II
— kylvölannoitus
— ruiskutus
— tuorerehun korjuu niitto—

silppurilla
— juurikasvien kylvö
— juurikasvien nosto

väkilannan levitys
- leikkuupuinti

Selvityksen työ— ja kuljetuskustannukset vastasivat vuoden
1978 kevään hintatasoa. Tuolloin traktorityötunnin hinta oli
34,40 mk, ihmistyötunnin hinta maataloustöissä 11,40 mk ja
tukkuhintaindeksin (kokonaisindeksi) pisteluku 721. Ihmis
työn hinta vastasi maatalouden työehtosopimuksen II paikka
kuntaluokan 5. palkkaryhmää. Vuoden 1983 alkupuolen
(1.4.1983) hintatason mukaan oli vastaavan tehoisen trak
torin työtunnin hinta noussut Työtehoseuran antamien tieto
jen mukaan 53 markkaan eli 54 % ja ihmistyötunnin hinta
18,05 markkaan eli 58 % • Vastaavana aikana oli tukkuhinta
indeksi noussut pisteluvusta 721 pistelukuun 1 166 eli 62 %.
Näiden vertailulukujen perusteella on perusselvityksen
mukaiset kustannusluvut taulukossa 1 korotettu 55 prosen
tilla.

5 TIELUOKAN MUUNTAMINEN

PeltoloNtoille johtavaan ajotiehen voi liittyä laadultaan ja
kunnoltaann monenkaltaisia osia, joilla voidaan ajaa eri no
peuksilla, mitkä vaikuttavat olennaisesti kulkukustannuk
sun. Perusselvityksessä on tutkittu, miten eri tieluokkia
vastaavien tieosuuksien pituudet on muunnettava, jotta ne
vastaisivat tiettyä perustieluokkaa. Perustieksi on ylei
simmi n kysymykseen tulevana tienä valittu kunnoltaan keskin
kertainen viljelystie (tieluokka III). Kustannuslaskemia
varten on saatu seuraavat muuntamiskertoimet:

Tieluokka Tien laatu Keskiajonopeus
km/h
Työlaj iryhmä
1 II

Muunta—
misker
roin

Kestopäällystetty ylei— 25
nen tai sitä vastaava
tie

II Sorapintainen yleinen
tai sitä vastaava tie

III Keskinkertainen vilje—
lystie

20 12,5 0,75

1 15 0,60

15 10 1,00

IV Huono viljelystie 10 8 1,50
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Muuntamiskertoimen avulla voidaan kunkin tieluokan tiepituus

muuntaa viljelystietä vastaavaksi. Lukuasetelmassa ovat myös

eri tieluokkia vastaavat keskimääräiset ajonopeudet eri työ

lajiryhmissä, joten niiden perusteella voidaan muuntamisker—

toimia erityistapauksissa tarkistaa.

6 TÄLOUSKESKUKSEN JÄ PELTOLOHKON VÄLISEN KULKUETÄISYYDEN MUUTTU

MISEN VAIKUTUS VILJELYKUSTANNUKSI IN

Kulkuetäisyyden muutoksen vaikutus vii jelykustannuksiin

riippuu, paitsi etäisyystekijästä (kohta 5) ennenkaikkea

peltolohkon koosta, kustannustaso kuitenkin aina huomioon

otettuna. Taulukossa 1 esitetyt arvot osoittavat tämän riip—

puvuuden. Taulukkoarvot ovat puheena olevan selvityksen

antamia tuloksia, joihin kuitenkin on tehty kohdassa 4 mai

nittu 55 %:n korotus. Arvot ilmaisevat eri kokoisia pelto—

lohkoja (ha) viljeltäessä sen vuotuisen keskimääräisen

viljelykustannuksen muutoksen (mk), hyötynä tai haittana,

mikä aiheutuu kunnoltaan tavanomaisen viljelystieluokkaan

(III) muunnetun kulkuetäisyyden muutoksesta 0,1 km. Kuten

taulukko 1 osoittaa, kasvavat nämä perusarvot jonkin verran

kulkuetäisyyden suuretessa,

Kulkuetäisyyden muutos otetaan huomioon vain yhteen kulku—

suuntaan mitattuna, mutta taulukon arvot vastaavat kuitenkin

edestakaisen matkan mukaista muutosta. Taulukon 1 käyttöä

selvittää kohdassa 7 esitetty sovellutusesimerkki.

Taulukon ohjeelliset arvot soveltuvat lähinnä Etelä- ja

Keski—Suomen keskimääräisiin olosuhteisiin. Pohjanmaalla on

käytettäväksi suositeltu 3 %:n ja Pohjois—Suomessa 5 %:n

alennusta. Tämä tarkistus voitaisiin yleistää sellaiseksi,

että Pohjois—Suomen alueella tulisi vähentää taulukkoarvois—

ta noin 5 %.

Kustannustason muutokset vuoden 1933 alkupuoleen verrattuna

voidaan ottaa huomioon monesti riittävällä tarkkuudella tuk

kuhintaindeksin muutoksena lähtemällä pisteluvusta 1 166.

Viijeitävät kasvit ja viljelyn tehokkuus vaikuttavat kulje

tuskustannuksiin. Taulukosta 1 saadaan keskimääräiset arvot.

Niiden korottamista pitää harkita, jos peltoalueella viljel

lään usein sokerijuurikasta, muita juurikasveja, rehukaalia,

nurmea säilörehuksi tai muita tavallista enemmän matka—ajoa

vaativia kasveja. Päinvastaisissa tapauksissa arvoja voidaan

harkinnan mukaan pienentää. Taulukon arvot eivät sisällä

tienhoitokustannuksia. Jos nämä muuttuvat oleellisesti,

pitää harkita hyöty- tai vahinkosumman muuttamista.

Taulukon perusteella lasketut tulokset vastaavat keskimää

räistä vuotuiskustannusta. Jos tämä on tarpeen ilmaista myös

pääoma—arvona, on 15 sopiva pääomituskerroin, jolla vuotuis—

arvo kerrotaan pääoma—arvoon pääsemiseksi. Pääomitus tulee

kysymykseen varsinkin silloin, kun sanottu vaikutus joudu

taan kustannusten ositteluna ilmaisemaan muunnettuna hehtaa—

rina (julkaisun kohta 7.42),
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7 SOVELLUTUSES IMERKKI

56

Puron takana olevalle 5,4 ha:n suuruiselle peltolohkolle
johtaa talouskeskuksesta 750 metrin pituinen huonokuntoinen
viljelystie. Puroa perattaessa on tämän tien huonokuntoinen
silta jätetty tekemättä ja rakennettu paikallistieltä pelto
lohkolle 300 metrin pituinen kunnoltaan keskinkertainen
viljelystie. Uuden tieyhteyden kokonaispituudesta 1 600
metriä on keskinkertaista viljelystietä 400 metriä ja sora—
pintaista paikallis— tietä 1 200 metriä. Kulkuetäisyyden
piteneminen on siten $50 metriä. Tilannetta selvittää
oheinen karttapiirros.

Kulkuetäisyyden muutos:

tie

Tieosien
pituus, m

Tieluokka Muuntami s—
kerroin

Muunnettu
matka, m

Uusi tilanne:
400

1 200

1 125 m

Etäisyyden muunnettu piteneminen

Vuotuinen kustannusten lisäys:
6,0 (mk) x 5,4 (ha) x 1,75 (100 m) = 56,70 mk.

175 m

III
II

Entinen tilanne:
750 IV

1,00
0,75

1,50

400
900 1 300 m
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Koska peltolohkon takia kunnossapidettävä tieosuus lyhenee
750 metristä 300 metriin, voidaan katsoa, että sillan pois—
tamisesta johtuva viljelykustannusten lisäys 56,70 mk/a kor—
vautuu tien kunnossapitokustannusten säästönä täysimääräi—
sestL Mikäli lisäys olisi ollut suurempi, olisi vuotuiskus—
tannus tullut pääomittaa kertomalla se luvulla l5 Näin saa
tava pääoma—arvo olisi ilmaistava muunnettuna hehtaarina
jakamalla se arvioidulla mha:n arvolla ja otettava vähennyk—
senä huomioon ao. tilan kustannusten osittelun hyötylaskel—
massa.
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LIITE 11. 0 J 1 T U S S U U N N 1 T E L M Ä N 0 H J E E L L 1 -

NEN ÄSIÄLUETTELO

Hankkeen nimi:
Toim. nro:
Kunta:
Kylä:

ussuunnitelma

1. Hakemus ja asian käsittely
- hakemuksen tekijä ja aika
- vesitoimiston määräys ojitustoimituksesta ja toimitus

insinööristä
— alustava käsittely, vrt. 4.2
— alkukokouksen aika ja paikka, liitteenä pöytäkirja

kenttätutkimusten suorittaja ja aika

2. Hankkeen sijainti ja yleiskuvaus
- selostus sijainnista, kunnittain ja kylittäin,

lisäksi mainitaan peruskartat ja käytetty korkeustaso,
liitteenä sijaintikartta

— kuvaus kuivatettavasta alueesta
kuvaus vesistöstä, vesiuomista, vesijätöstä ja kostei—
kosta; suurehkoissa hankkeissa liitteenä yleiskartta,
josta selviävät mm. kuivatettava alue ja tärkeimmät
työkohteet
selostus mahdollisesti suojeltavista kohteista tai
toteamus siitä, ettei sellaisia ole (liite 5).

3. Varhaisemmat vaiheet
aikaisemmat kuivatustyöt
muut vesistötyöt (padot, uittorakenteet ym.)

4. Nykyinen kuivatustilanne
- tulvavahingot ja -haitat
— peruskuivatustilanne
— selostus paikallisojituksesta, salaojituksen yleisyys

ym.

5. Hankkeen tarkoitus
- tulvavahinkojen ja -haittojen poistaminen
— salaojitusmahdollisuuden luominen
- viljelyn edellytysten parantaminen
— viljelykseen raivattavan alueen kuivattaminen
— muu kuivatustilan parantaminen

6. Hankkeen vesioikeudellinen määrittely, vrt. 2.2
— puron tai ojan perkaus (ojitus)
— pienehkön järven laskeminen ojituksena
— ojitus, jolla ei ole VL 1:15:n vaikutuksia jokeen tai

järveen
— puron perkaus, josta on VL 1:15:n vaikutuksia tai joka

vaatii muutoksia vesistössä oleviin rakennelmiin,
joilta osin työhön tarvitaan vesioikeuden lupa

- kuivatusalueet ym.
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7. Suunnitelman pääperusteet
— viittaus vesilain 6. luvun ja vesiasetuksen 78 §:n

säännöksiin
- hyödynsaajien alkukokouksessa tai muussa yhteydessä

esittämät vaatimukset hankkeen kuivatustavoitteesta ja

laajuudesta kuivatusalueittain
— salaojitussyvyyttä koskevan enemmistökannatuksen to—

teaminen kuivatusalueittain
— selvitys vedenkorkeuksien muuttumisesta
- tärkeimmät uomien oikaisut ja putkiojien käytöt

- maininta siitä, saavutetaanko kuivatustavoite kaikilla

alueilla kohtuullisin kustannuksin

8. Hyötyalue, vrt. 5.4, 7.2
- hyötyrajan määrittämisen perusteet, määräävä vedenkor—

keus, kuivavara, sivukaltevuus ja etäisyyslisä, las—

kennallinen ja tekninen hyötyraja
- hyötyalueen pinta-ala
- hyötyalueen tiluslajijakautuma kuivatusalueittain ja

osittelualueittain taulukkona
- yleiskuvaus hyötyalueen maalajeista

kuivatuskartta liitteenä, tarvittaessa käytettävä leh

ti j akokarttaa

9. Uomat ja vedenkorkeudet, vrt. 5.3 ja 5.6
— vedenkorkeushavainnot (asteikot)
- muistitiedot suurimmista tulvakorkeuksista ja alim—

mista vedenkorkeuksista
— tunnusomaiset vedenkorkeudet havaintojen tai arvion

perusteella (laskuvesistö, perattavat uomat)
— selostus uomista ja suoritetuista tutkimuksista, viit

taus pituus- ja poikkileikkauksiin

10. Valuma—alueet ja virtaamat, vrt. 5.6
— pääuoman valuma—alue osa—alueittain sopivassa mitta

kaavassa olevalla kartalla liitteenä
— mitoituksessa tarvittavat osa—alueiden pinta—alat ja

järvisyys
— arvioidut valumat sekä mitoitusvirtaamat, keskivirtaa—

mat ja alivirtaamat taulukkoyhdistelmänä
- tiedot mahdollisista virtaamamittauksista
— tarvittaessa arvio kasteluveden ja karjan juomaveden

tarpeesta ja saantimahdollisuudesta

ii. Suunnitellut perkaukset, vrt. 6.3
— perkausten mitoitusperusteet, kuivavara yliveden aika

na, paikallisojituksen vaatima kuivavara, sivukalte—
vuus ja etäisyyslisä

— erityistapauksissa maininta, miltä puolen uomaa pera—

taan ja merkintä siitä kartalle
- perattavien uomien ja putkiojien määrä kuivatusalueit—

tain taulukkona
- kaivu— ja louhintarnäärien yhdistelmä
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12. Raivaukset
selvitys kaivumaiden sijoittelun ja koneenkulun vaati—
mista raivauksista

— raivauspinta—alat
— puuston laatu ja kokoluokka
— puutavaran käsittely

13, Kaivumaiden sijoitus ja käsittely, vrt. 5.7
— kaivu— ja louhintamassojen siirto, levittäminen tai

tasaaminen, tarvittaessa karttamerkinnöin
- tarpeettomien uomien täyttö

mahdollinen kalkitus ja muut erityistoimenpiteet

14. Ympäristötoimenpiteet, vrt. 6.6
— rantapuuston suojelu

uomien oikaisujen suunnittelu
— kaivumaiden verhous ja nurmetus

istutukset
- työaikaisten haittojen rajoittaminen

mahdolliset kalataloudelliset vaikutukset

15. Sillat ja rummut, vrt. 6.4 ja 8.3
rakentamis— ja korjaamisvelvollisuus yleisten teiden
ja yksityisteiden kohdalla
tiedot niistä silloista ja rummuista, joille ei aiheu—
du muutostoimenpiteitä; aukkomitat, korkeudet, raken—
nemateriaali, kunto tms.
työkohteeksi tulevat sillat ja rummut taulukkona,
josta selviävät sijainti, nykyiset ja tulevat aukko-
mitat, nykyinen ja tuleva perustamistaso, kunto ja
siltojen lakikorkeus

— siltojen ja rumpujen rakenne sekä tienpitäjän osuus
kustannuksista
viittaus pituus- ja poikkileikkauksiin

16. Erikoisrakennelmat
— erikoisrakennelmien tarkoitus ja luvanvaraisuus
— padot, penkereet ja pumppuamot
— uomien erikoisvahvistukset yms.
— tarvittavat piirustukset liitteenä

17. Vahingot ja haitat
- vahinkojen ja haittojen välttämiseksi tarvittavat toi

menpiteet
— ennalta arvioitavat uomien oikaisuista sekä kaivu— ja

louhintamassojen sijoituksesta johtuvat maanmenetyk—
set ja muut vahingot

— mahdolliset tierasitteiden muutokset
— vahinko puuston ennenaikaisesta hakkuusta (odotusarvo—

vahinko)
— puuston tekninen vahinko
- tilakohtainen yhdistelmä mahdollisesti maksettavista

korvauksista
— maininta työvahingon korvaamisesta
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18. Ojituskustannukset, vrt. 6.8
- liitteenä kustannusarvio kuivatus- ja osittelualueit—

tain eriteltynä (arvio korvauksista sisällytetään
edelliseen)

19. Hyödyn arvio ja kustannusten osittelu, vrt. 7 j $
hyödyn arvion perusteet1 kuivatuslisä, jyväarvot,
muunnettu hyötyala

- muunnetun hyötyalan lisäys tai vähennys
muut hyödyt

- maininta kuivatusalueista ja mahdollisesta osittelu
alueiden muodostumisesta

— tilojen suhteellinen kustannusosuus kuivatus— ja osit—
telualueittain

- kustannusosittelu liitteenä

20. Osallistumisvelvollisuus, vrt. 9.4
- maininta osallistumisvelvollisuudesta, liitteenä yh

tiösopimus
- passiiviosakkaan erityissäännökset
- tienpitäjän ja rautatienomistajan velvollisuudet

21. Uomien ja rakennelmien kunnossapito, vrt. 3.6
— uomat
— sillat, rummut tms. rakennelmat

kustannusosittelu kunnossapidosta liitteenä, ellei
sama kuin edellä kohdassa 18.
tarvittaessa maininta kunnossapitoa varten varattavis—
ta alueista

22. Hankkeen kannattavuus, vrt. 11
hyötylaskelma pellon arvioidun hehtaarinhinnan ja
muunnetun hyötyalan perusteella

- taulukkoyhdistelmä hyötyalasta, hyödystä, kustannuk
sista ja kustannuskertoimesta kuivatus— ja osittelu—
alueittain

- kannattavuuteen vaikuttavat muut tekijät
— lausunto hankkeen kannattavuudesta ja toteuttamisen

tarkoitukenmukaisuudesta

23. Työn toteuttaminen, vrt. 10
- viittaus ojitustoimituspäätöksen lainvoimaisuuteen
- viittaus muutoksenhakuasteissa mahdollisesti tehtyihin

suunnitelman muutoksiin
-. määräys työn toteuttamisajasta vert, 10.3
- ennen työn aloittamista on ojitusyhtiön säännöt ja

ilmoitus toimitsijoista tehtävä ao. vesilautakunnalle
- ellei ojitusyhtiö hae valtion rahoitustukea, on työn

aloittamisesta ja päättymisestä ilmoitettava ao. vesi—
piirin vesitoimistolle

Paikka, päiväys

Toimitusinsinööri
Nimen selvennys
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LIITE 12. K Ä 5 1 T T E 1 T Ä

OJITUSTEKNISIÄ KÄSITTEITÄ

Käsitteet on koottu vesilain säännösten, vakiintuneen käy
tännön ja uusien ehdotusten pohjalta.

Ä k t i i v i o s a k a s on hyödynsaaja, joka on vaatinut

kuivatusta tai yhtynyt yhteiseen yritykseen.

E t ä i s y y s 1 i s ä on maastokohdan ja vesiuoman väli

sen etäisyyden ja sivukaltevuuden tulo (cm). Sitä käytetään
mm. hyötyrajaa ja kuivatuslisää määritettäessä.

H y ö t y a 1 u e on hyötyrajan rajoittaman hyötyä saavan
alueen yleisnimitys. Hankkeen hyötyalue voi käsittää usei
takin kuivatusalueita,

H y ö t y 1 u k u on maanarvojyvän ja kuivatusjyvän tulo,
joka ilmaisee yrityksestä tiluskuviolle koituvan suhteel

lisen hyödyn, joka on pohjana tiluskuvioiden keskinäisen
hyödyn vertailulle.

H y ö t y r a j a on kuivatusaluetta rajoittava yläraja.
Hyötyraja määritetään yleensä määräävien vedenkorkeuksien
ja ojituskaltevuuden perusteella (1 a s k e n n a 1 1 i —

n e n hyötyraja). Hyötyraja ulottuu tätä ylemmäksikin, jos
kuivatuksesta koituu tilukselle viljely- tai ojitusteknistä

hyötyä.

K u i v a t e t t a v a a 1 u e on se alue, jonka paran
tamista kuivatusyritys tarkoittaa

K u 1. v a t u s a 1 ii e e n muodostavat vesilain mukaan ne
maat, joille yhteinen ojitus tuottaa hyötyä ja joiden kui—
vatus voidaan toimeenpanna erillisenä yrityksenä.

Kuivatushankkeen kannattavuus
arvioidaan hankkeen kokonaiskustannusten ja yrityksestä

saatavan hyödyn perusteella ottamalla myös huomioon sekä
yrityksen välillisen hyödyn vaikutus tilojen talouteen,
että yrityksen toimeenpanon yleinen merkitys talouskylän
kehityksen kannalta.

K u 1 v a t u s j y v ä on hyödyn arviossa käytettävä hyö
tyä ilmaiseva suhteellinen luku (O...l,O),

K u i v a t u s 1 i s ä 1 1 ä tarkoitetaan kuivatustoimen
piteellä tavoiteltua ja saavutettavaa kuivatussyvyyden
lisäystä (cm).
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K u i v a t u s s y v y y s on tiluksen maanpinnan ja
lähellä olevan uoman likimääräinen korkeusero tai salaoji
tetulla pellolla maanpinnan ja putken yläreunan välinen
korkeusero. Kuivatussyvyys on lähinnä ojitustekninen käsi
te, joka kuvaa tiluksen pysyvää kuivatustilannetta tai kui
vatustavoitetta (vrt. vesilaki 6:15 ja vesiasetus 77 §).

K u i v a t u 5 y r i t y s on vesiuoman varrella olevan
alueen, vesistön ranta—alueen, suon, rakennusmaan tms. kui—
vattamiseksi vireille pantu hanke, Vesilaissa ja rahoitus—
laissa käytetään yritys-sanaa, mutta käytäntöön vakiintu
nutta kuivatushanke -sanaa voidaan edelleenkin käyttää.

K u i v a v a r a on maanpinnan ja sen lähellä olevan
vesiuoman tai vesistön joko vallitsevan tai tietyn aj-anjak—
son määräävän vedenkorkeuden välinen korkeusero. Jos kysy
myksessä on maanpinnan ja uoman kesäaikaisen vedenkorkeuden
välinen korkeusero vastaa kuivavaran käsite kuivatussyvyyt—
tä.

K u s t a n n u s k e r r o i n on tietyn alueen kuivatuk—
sesta aiheutuvien kustannusten ja tälle alueelle koituvan
hyödyn keskinäinen suhde, jota suhteellista lukua (k)
lähinnä käytetään osittelualueita rajattaessa ja yrityksen
kannattavuutta arvioitaessa.

M a a n a r v o j y v ä on hyödyn arviossa käytettävä,
maan tuotto— tai käyttöarvoa ilmaiseva suhteellinen luku,
joka määräytyy kuivatuksen jälkeisen maankäyttömuodon,
maanlaadun, tiluskuvion koon ja muodon ym. perusteella.
Hyvän pellon arvoa kullakin paikkakunnalla vastaa luku
1,0.

M a a n p i n n a n v i e t o 1 1 a tarkoitetaan maanpin—
nan viettävyyttä vesiuomaan tai vesistöön päin (cm/lOO m).

M i n i m i v a 1 t a o j a on sellainen valtaoja, jonka
syvyyden määrää paikalliskuivatuksen syvyys ja jonka pohjan
leveys sekä luiskan kaltevuus riippuvat uoman kunnossapysy—
misestä ja kaivutekniikasta.

M u u n n e t t u h y ö t y a 1 a on hyötyluvun ja vas
taavan tiluskuvion pinta-alan tulo (mha) tai näiden tulojen
summa tilan, osittelualueen, kuivatusalueen tai kuivatus—
yrityksen puitteissa.

M ä ä r ä ä v ä v e d e n k o r k e u s on tietty tunnus
omainen vedenkorkeus tai tiettyjen vedenkorkeuksien keski—
arvo tms., joka on perustana vesiuomia mitoitettaessa ja
kuivatushyötyä määritettäessä. Ojituksissa määräävänä
vedenkorkeutena pidetään yleensä MW VI...VIII.

Ojan minimikaltevuus on pienin sallit
tava ojan kaltevuus (cm/lOO m).

o j i t u s k a 1 t e v u u d e 1 1 a ilmaistaan tarkoi—
tuksenmukaisen paikallisojituksen vaatima kaltevuus
(cm/l00).
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o j i t . s y fl t s • i t a ovat ne, jotka
saavat CJicussuuIa’ai..e..ia1’ ;,kaar’ ynteisestä ojituksesta
hyötyä (vastaavasti veaistön jarjestelyssä)

o s i t t e 1 u a 1 . e on kuivatusalueen osa—alue sil
loin, kun kuivatusa teen ja’co ni tarpeen ,esilain muka±sen
kustannusten jaon arasaam1a

P a s s i i v i o r * s y dyneaaja, joka ei ole
yhtynyt yhteisee ..e t a oka on velvollinen
osallistumaan kust ui & si a hyotya vastaaval
la määrällä, jonka y teinen yr t’iottta hänen maalleen.

Peruskuivauata cvat vesitainmukainenoji—
tus ja vesistön jär-lesteLy, jotka teke’ät mahdolliseksi
tarkoituksenmukaisen paika11isoituksen.

Salaojitukben .niaimisyvyystarkoit—
taa sellaista syvyyttä, j’*a p&ctca’rissa tapauksissa vielä
sallitaan, vaikka vi jelytoimet routavauriot ym. saattavat
joissakin tapauksi a vaurio’. putkis oa tai vaikeuttaa
ojituksen toimint a. hntxr

- ‘ saisi aai yleensa vain
sellaisilla ojastr ollI illa oilaojan mahdollinen
toimintahaino estaa i me k 1’ isen alueen kuivumisen.
Minimasyvyys on mez la a ij y yytt’ pienempi.

Salaojituk n oli syvyys onimuojien
tavoitesyvyys, joka ilmaistaan .aanpinnan keskikorkeuden ja
putken yläreunan väasenh korkeuserona (cm). Tasaisilla
mailla maaston vietto on usein pienempi kuin imuojan mmi—
mikaltevuus, jolloin imaojat tehdään tavallisesti siten,
että ne ovat alapäsflan 10-20 cm ohjesyrjyttä syvemmäUä
ja yläpäästään iO—5 “v’ -at &—s,’vi4en.

Siv 4.3 tIiKoib i paikaiss—
kuivatuk ei laati nini a vuutta koh
tisuoraa

V a i k u t )n jeho ivatusyr tyksen
hyödylliset ja val ‘ øt , set uvat.

Vedenajaiser. s .tus on salaoji—
tusta, jossa salaojapurkisto ja& perusicuzvatuksen mataluu—
den vuoksi tai muista syistä vedenalaiseksi ja putkisto on
lähes aina täynnä vett. V’itn’ia snksi jh4vä osa ojastos—
ta erotetaan kaivoll yienip&n? o..bvasta nsasta.

Vesiuoman dj.tO a.iel tarkoitetaan
uoman poi ar. knt ‘rirt massa sOO m)

2 MAATILRTMOUDL A K1

A s u m a k y 1 ä ot 4acr.,- ai sen osan yhtenäinen
asuntoalue kotzvljeykatieev 2 lähiympäristöineen. Yhte
näisyyden tavallisinoia;a osootaitna vat sana viljelysalue
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ja yhteinen, yleinen ties Vähäiset metsä— tai muut yastaa
vanlaiset alueet eivät ole erottavia tekijöitä /5/1

J a k o t o i m i t u k s i k s i kutsutaan isojakoa, uus—
jakoa, halkomista sekä vesijätön ja erillisen alueen jakoa
/4/

J o u t o m a a t a ovat kiviperäiset tai kallioiset maat,
suot, hietikot tahi laki— tai tunturimaat, joilla puuston
keskimääräinen vuotuinen kasXu tavallisessa metsätaloudessa
on kiertoaikana alle 0,10 m3 hehtaarilta kuorineen. Jou—
tomaalla kasvaa vain yksittäisiä, kituliaita ja pensastavia
puita. Joutomaaksi luetaan myös metsämaalla yli 10 metriä
leveät voimansiirtolinjojen johtoaukeat. /2/

J y v i t y s on maa— ja vesitilusten suhteellista arvi
ointia, jossa kohteet arvonsa perusteella asetetaan ääri—
rajojen puolesta määrättyyn jyvälukuasteikkoon. Mikäli
jyväluokat on jo etukäteen sovittu, on jyvitys luokitusta.
/5/

K a u p p a - a r v o tarkoittaa tietyn kiinteistön arvoa,
joka on määritetty vastaavan käyvän hinnan perusteella.
/6/

1< i t u m a a t a ovat suot, kiviperäiset tai kallioiset
maat, hietikot tahi laki- tai tunturimaat, joilla puuston
keskimääräinen vuotuinen kasvu tavallisessa metsätaloudessa
on kiertoaikana 0,10 - 0,99 m3 hehtaarilta kuorineen.
Kitumaan puusto on yleensä vanhanakin matalaa ja käsittää
yleensä sekaisin vanhoja, keski—ikäisiä ja nuoria puita
sekä taimia. /2/

K i v e n n ä i s p e 1 t o on peltoa, jossa sekä muok—
kauskerros että jankko ovat kivennäismaata. /8/

K o k o a i k a v i 1 j e 1 m ä on maatila, jolla viljeli
jän ja puolison sivuansiotulot ovat enintään 10 % veron—
alaisista tuloista.

K u s t a n n u s a r v o tarkoittaa arviointikohteen to—
dennäköisen hankintakustannuksen perusteella määritettyä
arvoa. /5/

K ä y p ä a r v o on jonkin kiinteistön todennäköisin
kauppahinta vapailla markkinoilla arviointihetkellä, Sen
määrittäminen ei ole sidottu mihinkään tiettyyn arviointi
menetelmään, Milloin käypä arvo on määritetty kauppahinto
jen perusteella on käypä arvo sama kuin kauppa—arvo. Kim—
teistön käypä arvo vastaa käsitettä o b j e k t i i v i —

n e n a r v o, /6/

ITIIaa liitteen 12 lopussa olevaan lähdeluetteloon.
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K ä y p ä h i n t a on tilastollinen käsite, joka osoit
taa jonkin paikkakunnan samanlaatuisten kiineistöjen tai
näiden määräalojen kauppahintojen (vaihtoarvojen) tietyin
perustein määritettyä keskiarvoa arviointihetkellä. Käypä
hinta ei näin ollen periaatteessa vastaa minkään tietyn
kiinteistön vaihtoarvoa. /6/

Lohkoleveys tai lohkon leveys on
lohkon suurin leveys kyntötyössä säännöllisesti noudatettua
ajosuuntaa vastaan kohtisuorasti mitattuna Jos lohko on
useassa kappaleessa, lasketaan eri kappaleiden vastaavat
leveydet yhteen /4/

Lohkopituus tai lohkon pituustar
koittaa sitä lohkon pituutta, joka saadaan, kun lohkon
pinta-ala jaetaan lohkon leveydellä Kun lohkopituus kerro
taan lohkoleveydellä, saadaan siis vastaavasti lohkon
pinta—alaa /4/

L u o n n o n n i i t y i k s i luetaan nurmi— ja muita
ruohokasveja kasvavat alueet, joita ei sanan varsinaisessa
mielessä viljellä ja joilta pääsato korjataan säännölli
sesti pääasiassa niittämällä Niityiksi luetaan myös yli 10
vuotta vanhat peltonurmet, jotka on jätetty kokonaan luon—
nonsiemennyksen varaan tai jotka esim märkyytensä vuoksi
on jätetty niityiksL Myös tilapäisesti laidunnetut niityt
luetaan luonnonniityn alaan Luonnonniittyihin ei lueta
vesijättöalueita, korteikkoja ja kaslikkoja, eikä myöskään
sellaisia varsinkin Pohjois—Suomessa esiintyviä suoalueita,
joilta aika ajoin niitetään suoheinää rehuiksi Näistä
edelliset luetaan vesialueisiin ja viimeksi mainitut jouto—
maahan tai metsämaahan riippuen siitä, mihin se muutoin
luettaisiiri. /3/

M a a n a r v o tarkoittaa kiinteistön tai määräalan maa—
pohjan käypää arvoa Maan arvon määrittäminen on kiinteis
töarvioinnin keskeisin tehtävä /6/

M a a r e k i s t e r i k y 1 ä tarkoittaa kyläaluetta sel
laisena kuin se on maarekisterissä Rekisterikylä on kehit
tynyt asutus- ja verotuspoliittiselta pohjalta Yleensä se
koostuu niistä taloista, jotka jo ennen isojakoa muodosti
vat oman sarkajakopiirinsä. Missä sarkajakoa ei ollut,
syntyi kylä tavallisesti niistä taloista, joilla ennen iso-
jakoa oli yhteinen metsämaa Rekisterikylä ei aina ole alu
eellisesti yhtenäinen, vaan pääalueen lisäksi siihen voi
kuulua erillisiä alueita /5/

M a a t a 1 o u s m a a n a r v o on pysyväisluonteisesti
tai pitkäaikaisesti maatalouskäyttöön tarkoitetun maan
arvo. /6/

M a a t i 1 a on talon, rekisteritilan tai rekisteritila
ryhmän käsittävä talousyksikkö, jolla yhdestä maatilan alu
eella olevasta talouskeskuksesta käsin harjoitetaan tai
voidaan harjoittaa itsenäistä maataloutta, johon sisältyy
maatalous ja sitä enemmän tai vähemmän tukeva metsätalous
sekä näihin liittyvät sivuelinkeinot. /4/
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M e t s ä m a a 1 1 a tarkoitetaan maata, jota käytetään
pääasiallisesti puun tuotantoon ja jolla puuston keskimää
räinen vuotuinen kasvu tvallisessa metsätaloudessa on
kiertoaikana vähintään 1 m3 hehtaarilta kuorineen. Met
sämaihin kuuluu sekä kangasmetsiä että metsäisiä soita. /2/

M e t s ä m a a n a r v o on pysyväisluonteisesti tai
pitkäaikaisesti metsätalouskäyttöön tarkoitetun maapohjan
arvo. Metsämaa—nimikkeen rinnalla käytetään sanaa m e t —

s ä t a 1 o u s m a a silloin, kun halutaan esittää ko
käsite laajana mm. metsätiet ja varastopaikat sisältävänä.
/6/.

M e t s ä n a r v o on metsämaan ja sillä kasvavan puus
ton yhteinen käypä arvo. /6/

o s a — a i k a v i 1 j e 1 m ä on maatila, jolla vastaava
tulo—osuus on yli 50 % veronalaisista tuloista.

P a 1 s t a on maatila tai sen alue, jota maatilan raja
tai vesitilukset täydellisesti ympäröivät. Maatila voi siis
olla yksi- tai monipalstainen. P a 1 s t a 1 u k u osoit
taa maatilaan kuuluvien palstojen lukumäärän. Kotipaistaksi
nimitetään sitä maatilan palstaa, jolla talouskeskus tai
sen pääosa sijaitsee. Lisäksi voidaan puhua ulko—, pelto-,
niitty-, metsä-, hiekka-, savi- ja mutapalstoista, joita
siis kaikkia ympäröivät maatilan rajat. /4/

P a 1 s t a - a r v o tarkoittaa tietyn määräalan erillis
tä käypää arvoa, joka on riippumaton siitä kiinteistöstä,
johon se kuuluu. /6/.

P e 1 1 o k s i luetaan alueet, joilla tavallisissa olo
suhteissa jatkuvasti viljellään joko peltokasveja tai tila
päisesti puutarhakasveja. Jos pelto on jäänyt viljelemättä
ja tätä on jatkunut niin kauan, ettei aluetta enää ilman
uudisraivaustoimenpiteitä voida saattaa viljelykuntoon, ei
sitä lueta peltoalaan, vaan siihen maankäyttölajiin, johon
se käyttötarkoituksensa puolesta lähinnä kuuluu (metsämaa
han, tontteihin jne.) /3/

P e 1 t o a 1 u e on tilojen rajoista riippumaton, pelto—
käytössä oleva yhtenäinen maa-alue, /4/

P e 1 t o 1 o h k o, t u o t a n t o 1 o h k o, p e 1 t o—
k u v i o tarkoittaa tilusta, jolla kasvien viljely— ja
korjuutoimet voidaan liikenteellisesti suorittaa samalla
tavalla. Esimerkiksi yhtenäinen salaojitettu alue tai yhte
näinen sarkaryhmä muodostavat peltolohkon. /7/

P i e n n a r on ojaan kuuluva 60 cm levyinen kaista uoman
kummallakin puolella. Piennar voidaan määrätä myös leveäm—
mäksi (esim. maantien sivuoja) tai jos maan laatu niin vaa
tii (VL 6:4). Viljelyä ja maanmuokkausta ei uloteta pienta—
reelle.
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P u u t a r h a n alaan luetaan hedelmäpuilla ja marjapen—
sailla olevat alat sekä alat, joita pysyvästi käytetään
keittiökasvien viljelyyn. /3/

R a i v a t u k s i 1 a i t u m e k s i luetaan ensinnä—
km aidattu laidun, joka on raivaustoimin perustettu vilje
lemättömälle maalle. Niin ikään aidalla erotetut, melkein
puuttomat alueet, joilta pensaskasvillisuus on kokonaan
poistettu ja joita pysyvästi käytetään laitumina fraivatut
hakamaat), luetaan tähän maankäyttölajiin. Raivattuihin
laitumiin luetaan myös viljelemättömät rinteet vesistöjen
varsilla, joita pysyvästi käytetään laitumina, ja jotka
ovat joko aidalla tai muulla tavoin ympäristöstä erotettu.
Edellä luetellut alueet voivat olla ojitettuja ja ne
saattavat olla myös erilaisten hoitotoimien kohteina
(viljelylaitumet). Kuitenkin tällöin edellytetään, ettei
alueita ole kynnetty, sillä jos näin on tapahtunut, alueet
luetaan peltoalaan (peltolaidun). /3/

S i v u a n s i o v i 1 j e 1 m ä on maatila, jolla vas
taava tulo—osuus on 10 — 50 % veronalaisista tuloista.

5 u o p e 1 t o on sekä muokkauskerroksen että pohjamaan
osalta turvetta. /8/

T a 1 o tarkoittaa ennen isojakoa tai isojaossa muodostu—
nutta itsenäistä talousyksikköä. Jos talo ei ole ollut
tilusyhteydessä minkään toisen talon kanssa, vaan muodostaa
oman kylänsä, on kysymys yksinäistalosta.
/4/

T a 1 o u s k y 1 ä tarkoittaa sellaista maa- ja metsä—
talous-valtaista aluetta, joka käyttöyksiköittensä keräi
ly—, jakelu—ja muun ulkoisen liikenteen puolesta muodostaa
oman toiminnallisen kokonaisuuden. Se voi käsittää yhden
tai usean rekisterikylän tai näiden osia. /5/

T i 1 a tarkoittaa rajoiltaan määrättyä tilana maarekiste
riin merkittyä yksikköä. /1/

T ilu sas ema tai t i 1 uk sen a s ematar—
koittaa tiluksen sijaintia tilan talouskeskukseen tai mui
hin tiluksiin sekä tilan tieyhteyksiin nähden. /4/

T i 1 u s j ä r j e s t e 1 y on toimitus, jossa tilojen
arvosuhteet säilyttäen pyritään tilusvaihtojen ja niihin
liittyvien perusparannusten avulla kehittämään kiinteistö
rakennetta, /1/

T i 1 u s 1 a j i tarkoittaa tiluksen määrätynlaista käyt
tötapaa tai käyttömahdollisuutta maatilataloudessa. /4/

Tilusmuoto tai tiluksen muoto on
tiluksen geometrinen muoto vaakasuorassa projektiossa. Vas
taavasti voidaan puhua peltokappaleen ja lohkon muodosta.
/4/
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T u r v e p e 1 1 0 s s a on muokkauskerros turvetta,
jankko kivennäismaata. /8/

V i 1 j e 1 m ä on maatalousyksikkö, joka käsittää raken—
nuksilla varustetun, maataloustuotantoon käytetyn maa—alan.
Maatalousmaiden osalta maatila on säännöllisesti myös vil—
jelmä, mutta viljelmä ei aina ole maatila. Kun osa maatilan
pelloista ja rakennuksista vuokrataan esim. jollekin tilat—
tomalle, syntyy kaksi viljelmää yhden maatilan puitteissa.
Viljelmän ei siis tarvitse syntyä virallisessa tilanmuodos—
tamistoimituksessa, kuten yleensä maatilan, jonka luonne
näin ollen on pysyvämpi. Niinikään ei viljelmä-käsitteeseen
sisälly metsätaloutta, kuten maatilan kohdalla säännölli
sesti on asianlaita. /4/

V i 1 j e 1 t y m a a on pysyväisluontoisesti maatalous—
käytössä olevaa maata. Viljelty maa jaetaan tarvittaessa
tiluslajeihin, joita on puutarha, pelto ja laidun. /2/

3 MAATALOUDEN LIIKETULOSKÄSITTEITÄ

K a n n a t t a v u u s k e r r o i n: maatalousylijäämä
jaettuna pääoman korkovaatimuksen ja viljeli jäperheen arvi—
oidun palkan summalla. /7/

K o k o n a i s t u o t t o tarkoittaa pääasiassa maa
taloudessa tilivuoden aikana tuotettujen lopputuotteiden ja
etuuksien arvoa./7/

L i i k e k u s t a n n u s: kokonaistuoton saavuttamiseksi
uhratut kustannukset lukuunottamatta maatalouteen sijoite—
tun pääoman korkovaatimusta. Tässä monisteessa esitettyihin
liikekustannuksen arvoihin ei sisälly myöskään veroja. /7/

Liikeylijäämä eli verotettava
p u h d a s t u o t t 0: “kokonaistuotto — liikekustannus”
ilman veroa. /7/

M a a t a 1 o u s y 1 i j ä ä m ä: “kokonaistuotto —liike
kustannus” ilman viljelijäperheen oman työn arvoa. Maatalo—
usylijäämä on siten se osa kokonaistuotosta, joka voidaan
käyttää maatalouteen sijoitetun pääoman koroksi ja viljeli—
jäperheen suorittaman maataloustyön paikaksi. Kuten jo
mainittiin, eivät verot sisälly tässä liikekustannukseen.
Niitä ei lueta kustannuksiin myöskään maatalousylijäämää
laskettaessa. /7/

T u o t a n t o k u s t a n n u 5: liikekustannus + pääoman
korkovaatimus. /7/

Tuotantok u s tannuspro s entt i
Tuotantokustannus x 100 /7/
kokonaistuotto
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LIITE13. ESIMERKKI
ÄJOILLÄ E
TÄÄMIEN M
GUMBEL IN
JÄKÄUMÄN

1. LÄHTÖÄINEISTO

ERI TOISTUMIS
SIINTYVIEN YLIVIR
ÄÄRITTÄMISESTÄ
TODENNÄKÖISYYS-
AVULLA

Kiiminginjoki, Haukipudas (60 ast. 4), vuosittaiset yli
virtaamat jaksolla 1961.. .1985.

2. HAVAINTOJEN SIIRTÄMINEN TOISTUMISÄIKÄPÄPERILLE

Ylivirtaamat järjestetään suuruusj ärj estykseen, suurin
havainto ensimmäiseksi. Kullekin liavainnolle lasketaan
teoreettinen toistumisaika, jonka perusteella havaintopisteen
sijainti Gumbelin paperin toistumisaika-akselilla määräy
tyy. Teoreettinen toistumisaika lasketaan kaavalla (n+1)/m,
jossa n on virtaamahavaintojen kokonaislukumäärä ja m on
kunkin havainnon järjestysnumero (suurimmalle havainnolle
m = 1 ja pienimmälle m =

Järj estys
numero m

1
2
3
4
5
6
7
$
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Yl iviraama
m /s

606
596
576
574
561
534
516
512
487
479
478
460
444
432
394
345
340
324
299
286
228
227
223
204
129

Toistumisaika
(n+1)/m

26
13
8,7
6,5
5,2
4,33
3,71
3,25
2,88
2,60
2,36
2,16
2,00
1,85
1,73
1,62
1,52
1,44
1,36
1,30
1,23
1,18
1,13
1,08
1,04

Tämän jälkeen kukin virtaamahavainto piirretäänn Gumbelin
todennäköisyyspaperille, jossa pystyakselina on virtaama
(skaalaus3 tehdään tarpeen mukaan tässä tapauksessa
0.. .800 m /s) ja vaaka-akselina havainnon toistumisaika. Pis
teet muodostavat Gumbelin paperilla suoran jonon ainakin
periaatteessa.
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3. SUORAN PIIRTÄMINEN

Usein - kuten tässäkin tapauksessa - käy niin, että pis
tejonosta tulee kaareva, Tämä on merkkinä siitä, että ha
vainnot eivät välttämättä noudata menetelmän perustana olevaa
Gumbelin todennäköisyysjakaumaa, ainakaan käytetyllä ajan-
jaksolla. Koska ylivirtaamien toistumisajan määrittämiseen
olennaisesti paremmin soveltuvaa todennäköisyysjakaumaa ei
ole käytettävissä, ja koska Gumbelin jakauma on Suomessa
yleisesti käytössä, voidaan suora kuitenkin piirtää esim.
ottamalla huomioon vain keskimääräistä suuremmat (toistu
misaika yli 2 vuotta) ylivirtaamat. Tällöin pisteiden poik
keamat suorasta pysyvät kohtuullisina pitempiä toistumisai
koja vastaavien ylivirtaamien alueella, johon suurin mielen
kiinto kohdistuu.

Suora piirretään siten, että pisteiden poikkeama suoralta
on mahdollisimman vähäinen.

4. YLIVIRTÄÄMIEN MÄÄRITTÄMINEN

Suoran lukuesimerkki on piirrety 50 vuoden toistumisajan
kohdalle (HQ 1/50 on siis 670 m /s). On suositeltavaa, että
lyhyiden havaintojaksojen kyseessä ollen määritys ulotet
taisiin korkeintaan 50 % havaintojaksoa pidemmälle ajalle.
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LIITE14. SUOMEN MAATALOUS JA SEN
KEHITYSNÄKYMÄT VUOTEEN 2000
MENNESSÄ

YLITUOTÄNTO JA KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET

Suomen maatalous on viimeisen 25 vuoden aikana muuttunut
voimakkaasti. Maatalous- ja metsätyöntekijöitten osuus on
supistunut 36 %:sta 12 %:iin koko maan työllisten määrästä
vuosina 1960. . .1985. Viljelyksessä oleva pinta-ala on supis
tunut 2,6 milj. ha:sta 2,3 milj. ha:iin, suomenhevosten luku
määrä 250 000:sta noin 15 000:een yli 1 vuotiseen hevoseen.
Samanaikaisesti traktoreitten määrä on lisääntynyt 75 000:sta
250 000:een ja leikkuupuimureiden määrä 4 000:sta 50 000:een
sekä salaojitettujen peltojen ala noussut 0,25 milj, ha:sta
1 milj. ha:iin. Vastaavana aikana Suomen elintarvikeomava
raisuus on muuttunut seuraavasti:

1960 1983 1985 *

%

Leipävilja 86 93 87
(ruis ja vehnä)
Maitotuotteet 121 134 124 115
Naudanliha 100 115 122 100
Sianliha 92 118 110 105
Kananmunat 123 162 159 110

* Maataloupoliittisen ohjelmatyöryhmän esitys omavaraisuus-
tasosta.

Suomi sopii mainettaan paremmin harjoittamaan maata1oustuo-
tantoa linjan Kalajoki - Iisalmi - Joensuu eteläpuolella.
Linjan pohjoispuolella Tyrnävän seudulla sekä Oulujoen ja sen
eteläpuolisissa jokilaaksoissa on suotuisaa aluetta karjata
louden harjoittamiseen, kun taas Suomenselällä em. linjan
eteläpuolella tilanne voi olla päinvastainen. Tehoisan
lämpötilan summan olisi oltava yli 1000 C (Kuva 1). Kos
teusolosuhteet ovat suhteellisen suotuisat. Talvella on
myönteisiäkin vaikutuksia, koska se estää kasvitautien
leviämisen ja tappaa useiden tuhohyönteisten toukat. Viljan
hehtaarisadot ovat Suomessa paremmat kuin esim. Pohjois-
Amerikassa ja Neuvostoliitossa, joissa veden puute yleensä
rajoittaa kasvua. Osaltaan tämä johtuu myös Suomessa käy
tettävästä voimakkaasta lannoituksesta. Viljasadot (ton
ni/ha) ovat olleet keskimäärin seuraavat:

Vehnä Ruis Ohra

Suomi 2,4 2,0 2,5
Ruotsi 4,6 3,5 3,6
Kanada 1,8 1,6 2,5
USA 2,2 1,3 1,5
Neuvostoliitto 1,5 1,3 1,5
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Kuva 1: Tehoisan lämpötilan summa, 0C keskim. kautena

1931... 1960. (Solantie Maataloushallinnon aika
kausikirjassa 1/1986).
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Suomessa tuotantokustannukset ovat suhteellisen korkeat,
koska maassamme lähinnä pienen tilakoon ja mm. sarkaojituksen
(50 % pelloista) takia käytetään runsaasti työtä, traktoreita
ja muita koneita sekä lannoitteita. Tähän vaikuttavat myös
lyhyet muokkaus- ja korjuukaudet. Työvoiman tarve, traktorit
ja lannoitteet 1 000 ha kohti selviävät seuraavasta yhdis
telmästä:

Työvoima Traktorit Lannoitteet
henkilöä kpl tonnia

Suomi 92 88 200
Ruotsi 59 70 162
USA 11 25 112

Jos nykyinen kehitys jatkuu, on meillä 10 vuoden kuluttua
maatalousväestöä 25 % nykyistä vähemmän. Maataloutta saattaa
uhata työvoimapula ja siksi esim. työtä säästävät peruspa
rannukset ovat tarpeen.

Maassamme maatalouden merkittävimpiä nykypulmia on ollut
elintarvikkeiden ylituotanto, jonka vienti on vaatinut run
saasti valtion tukea. Vuonna 1985 tuki oli n. 3 miljardia
mk, josta maanviljelijät maksavat osan lannoiteveroina,
alennettuina tuottajahintoina ym. Vuonna 1986 tämän osuuden
arvioidaan olevan 700 milj.mk eli n. 10 % koko maataloustu
losta, Ylituotantoratkaisuun liittyvät ongelmat tulevat
määräämään lähivuosien maatalouspolitiikan. Siihen liittyy
myös kysymys säilyttää maaseutuasutus, johon kuuluvat sekä
haja-asutus että alle 500 asukkaan taajamat.

Maataloustuotteiden maailmankauppaa varj ostavat suuret
varastot ja aleneva hintataso. Samalla kun Afrikan kuivuus
alueille viedään yhä suurempia määriä elintarvikeapua,
teollisuusmaiden välinen kilpailu maataloustuotteiden mark
kinoinnista kiihtyy muualla. Kehitysmaiden osuus monien
maataloustuotteiden ja raaka-aineiden maailmankaupassa
supistuu entisestään. Neuvostoliitto on edelleen maailman
merkittävin maataloustuotteiden ostaja, mutta sielläkin
pyritään omavaraisuuteen ohjaamalla runsaasti varoja maata
louden investointeihin. “Viisivuotiskautena 1986.. .1990 on
otettava viljelykseen 3,3 milj. ha kastelumaita ja 3,6
milj. ha kuivattuja maita. Muita maanparannustöitä on
tehtävä 8,3 milj. ha:lla ja parannettava valtaojat ja sa
laojitettava 5,6 milj, ha:lla” (SNTL:n ohjelma vuosiksi
1986,. .1990 ja edelleen vuoteen 2000). Suomen maatalous
tuotteiden viennistä on mennyt Neuvostoliittoon 45 %, mutta
edellä esitetyn perusteella ainakin tavanomaisten tuotteiden
vienti pienenee.

GÄTT-maatalousneuvotteluissa on kiivaasti vastustettu vienti-
tuen maksamista maataloustuotteille. Erityisesti Yhdysval
tojen maanviljelijöiden vientivaikeuksista johtuvat suuret
taloudelliset ongelmat tulevat vaikuttamaan maataloustuot
teiden markkinoihin. Peruselintarvikkeiden kulutus teollis
tuneissa maissa pysyy vakiona eikä niissä ole odotettavissa
määrällisiä menekin lisäyksiä. EFTÄ-sopimuksen mukaan jä
senvaltioiden maatalouspolitiikan tavoitteena on mm. edistää
tuottavuuden kasvua ja tuotannon järkiperäistä ja taloudel
lista kehitystä, saada aikaan tyydyttävän vakaat markkinat
ja riittävä tavaran saanti kuluttajille kohtuullisiin hin
toihin ja varmistaa samalla viljelijöiden toimeentulo. Suo-
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messakin on nämä tavoitteet yleisesti hyväksytty. Valtion
vientitukea sen sijaan on arvosteltu ja sen supistamiseen
poliittisella tasolla pyritään, ts. vientitukea vaativaa
tuotantoa olisi supistettava. Perinteinen maatalouspoli
tukka onkin viime vuosina miltei kaikissa teollisuusmaissa
joutunut uudelleen arvioinnin kohteeksi. Pitkäaikainen
turvautuminen hintapolitiikkaan ja ulkomaankaupan säännös
telyyn on johtanut kasvaviin maataloustuotteiden ylijäämiin
ja erityisesti EEC:n maiden ylituotannon johdosta maailman-
kaupan kriisiin, Ylitarjonnan myötä maailmanmarkkinahinnat
ovat romahtaneet epärealistisen alhaiselle tasolle. Ongel
mallisinta on vientituen kasvu EEC-maissa ja myös Suomessa
siinä määrin, että maatalouden rakenteelliseen parantamiseen
ei ole voitu myöntää riittävästi varoja.

Ministeri Yläjärvi on 14.11.1985 lausunut mm.: “Elintarvik
keiden kansainvälinen vaihdanta on 5. . .10 % tuotannosta,
Kokonaistuotannon muutoksilla on erittäin suuri merkitys
kansainväliseen markkinatilanteeseen, varsinkin kotieläin
tuotteiden kohdalla. Etenkin rehuviljan hinta on pohjaluke
missa, ja kotieläintuotteiden hinta on menossa alaspäin.
Vientituen tarve on meillä nyt lähes kolme kertaa niin suuri
kuin v. 1981.”

MAATALOUDEN KEHITTÄMINEN

Maataloustuotannon supistamisen keinoja on esitetty jo v.
1962 julkaistussa maatalouskomitean mietinnössä (Komitean
mietintö 1962:6) seurauksena on mm. poistettu raivauspalk
kiot ja muutettu valtion maatalousmäärärahojen jakoa, sekä
aloitettu peltojen paketointi”.

Mainitussa (Westermarckin) komitean mietinnössä on esitetty
maatalouden kehittämiselle mm. seuraavat tavoitteet:

1. Maataloustuotantomme tavoitteena on oleva, että se mahdol
lisuuksien mukaan tyydyttää kotimaisen elintarvikkeiden
kulutustarpeen. huomioon ottaen odotettavissa olevan kulu
tuksen suuruuden ja rakenteen. Tärkeimmällä sijalla elin
tarvikehuollossa ovat sellaiset peruselintarvikkeet, joita
kansainvälisen mittapuun mukaan on suhteellisesti edulli
sinta tuottaa Suomessa ja/tai jotka ovat välttämättömät
sulkutilanteissa turvaamaan väestön elintarvikehuollon.

2. Maataloutta koskevat valtion toimenpiteet on ohjattava
siten, että niillä edistetään tuotantoyksiköiden rakenteen
parantumista ja kannustetaan viljelijöit ottamaan tuo
tannon rationalisoimiseksi käytäntöön entistä tehokkaampia
menetelmiä. Tuotantokustannuksia näin alentamalla luodaan
edellytykset pitää elintarvikkeiden hinnat kohtuullisina
rasittamatta liikaa valtiontaloutta.

3. Niille viljelijöille, jotka maatalousliikkeensä järjeste
lyssä ovat saavuttaneet tyydyttävän rationalisointitason,
on pyrittävä aikaansaamaan sellainen tulotaso, joka vastaa
verrattavissa olevien muiden yhteiskuntaryhmien tulotasoa.

“Maatalous 2000” nimistä poliittista ohjelmaa valmistelemaan
on asetettu vuonna 1985 komitea, jonka laatimaa mietintöä
tultaneen aikanaan soveltamaan käytäntöön. Elintarvikkeiden
tuottaminen takaa vain tietyn määrän työtä, vienti on kansan-
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taloudellisesti kannattamatonta pieniä poikkeuksia lukuunot
tamatta ja yleensä vain tilakoon suurentaminen ja peruspa
rannukset alentavat kustannuksia ja takaavat maatalouden
jatkuvuuden. Nämä ovat tosiasioita, joiden huomioon otta
minen tuotannon kehittämisessä vaatii aikaa ja poliittista
sovittelua.

Maatalouden tuotantokohtaisella ohjauksella on 1970-luvulla
pyritty välttämään ylituotantoa. 1980-luvun alussa oli
kuitenkin merkittävää maatalouden ylituotantoa kaikilla
tuotannon pääsuunnilla huolimatta peltoalan supistumises
ta. Valkuaisrehuja ja ajoittain leipäviljaa on jouduttu
tuomaan. Leipäviljan sato on erityisesti rukiin osalta
ollut riippuvainen syksyjen sateisuudesta vuosina
1983.. .1984. Ylivuotisella varastoinnilla ja hintapolitii
kalla on leipäviljaomavaraisuus kuitenkin ratkaistavissa
pysyvästi. Lehmien ulkomainen valkuaisrehu voidaan korvata
säilörehulla ja rypsirouheella lisäämällä rypsin viljelyalaa
nykyisestä 60 000 ha:sta noin 100 000 ha:iin. Elintarvike-
ja myös muun teollisuuden oheistuotteet soveltuvat proteii
nirehun valmistukseen. Tuontivalkuaisen käyttö nautakarjan
rehuissa vasikoiden rehuja lukuun ottamatta onkin lopetettu
jo kesällä 1983. Nautakarjataloudessa pyritään nyt korvaa
maan kaupalliset rehuseokset kotieläintilojen omalla rehu
tuotannolla. Ostorehujen osuus 10. . .20 ha nautakarjatilojen
menoista oli 1973,. .1931 Etelä-Suomen tiloilla alle 20 %
mutta Pohjois-Suomessa Oulujoen pohjoispuolella noin 40 %.

Tuontirehujen käyttö on keskittynyt sika- ja kanatalouteen.
Näissä ei ole samoja mahdollisuuksia tuontivalkuaisen korvaa
miseen kotimaisilla rehuilla kuin nautakarjataloudessa. Si
kojen valkuaisrehun tarve voitaneen ennenpitkää tyydyttää
alkoholin valmistuksen yhteydessä syntyvällä rehuproteii
nilla ja esim. herneellä, Kanat, turkiseläimet ja kalojen
lammikkokasvatus vaativat ulkomaista rehua. Kananmunien
ylituotanto on kansantaloudellisesti epäedullisinta ja sitä
tullaan supistamaan eniten. Kananmunien vientihinnat
ovat vuosina 1982.. .84 vaihdelleet 2,3.. .4,1 mk/kg. Vas
taavana aikana maataloustuloratkaisujen tavoitehinnat ovat
olleet 8,75.. .9,9 mk/kg.

Kotimaan kulutukseen voitaneen kehittää tai soveltaa tosin
rajoitetusti uusia maataloustuotteita. Näillä keinoilla
voidaan viljan ja tavanomaisen rehuntuotannon pinta— alaa
supistaa korkeintaan 100 000 ha. Sokerijuurikkaan viljelyala
ne. rahakasvina tullee supistumaan, koska hintoja tasaavan
tuontisokerin osto-oikeus määrättäneen kotimaisen sokerin
käytön suuruiseksi ko. teollisuuslaitoksella. Nestesokerin
valmistus viljasta vaikuttaa myös supistumiseen. Nykyisestä
viljelyksessä olevasta peltoalasta tulisi poistaa lisäksi
0,2...0,3 milj. ha viljelyyn huonosti soveltuvia peltoalu
eita. Tällainen muutos on käynnissä, viljelyksessä oleva
peltoala on supistunut vuosina 1970. ..1985 0,3 milj.ha
eli keskimäärin 20 000 ha vuodessa (Maatalousalan tiedotus-
keskus):

Peltoala, 1 000 ha Muutos keski
määrin

1970 1985 ha/v

Koko peltoala 2 667 2 411 -17 000
Viljelyala 2 574 2 277 -20 000
Tuotantoala 2 526 2 207 -21 000
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Maatalouden hehtaarisadot nousevat vuodessa yhden prosent
tiyksikön viljelykasvjen jalostuksen ym. seurauksena.
Huonoimpien peltojen poistaminen viljelystä ja perusparan
nukset nostavat lisäksi keskisatoja. Todettakoon, että
Uudellamaalla, Kymen, Hämeen sekä Turun ja Porin läänissä
tuotetaan leipäviljasta 92 %, eikä tällä alueella peltoala
ole vähentynyt paketoinnin seurauksena. Peltoalan radikaa
unen supistaminen pienentää maataloustuloa ja autioittaa
kyllä siinä määrin, ettei siihen liene poliittisia mahdol
lisuuksia, koska kehitysalueiden maatalous ja asutus on
säilytettävä.

Nykyiset viljelyksestä poistuneet ja poistettavat peltoalat
tulisi metsjttää kiireelujsesti valtion tuella, Viime
aikoina peltojen metsitys on ollut vähäistä (noin 3 000
ha/v). Metsänistutukset olisi suunniteltava metsänhoitoyh
distysten toimesta. Istutetut ja metsien keskellä 1uonnos-
taan metsittyneet pellot vaativat aina hoitotoimenpiteitä,
Kivennäismaiden metsittyminen on onnistunut paremmin kuin
turvepeltojen, Viljelyksestä poistettula toisarvoisja
peltoja ei tarvita edes kriisiaikoina, joten pellon muutta
minen uuteen hyödylliseen maankäyttöluokkaan olisi jo ympä
ristönhoidoi. lisista syistä välttämätöntä, Tarvittaessa
uuden avo-ojitetun pellon raivaus vanhojen peltojen yhteyteen
voi tapahtua alle 10 000 mk/ha. Uuden pellon raivaus nykvti
lanteessa kuitenkin kiellettäneen tai rajoitettaneen vain
poikkeustapauksiin, Raivaus olisi sallittava mm. tilussuh
teiden parantamiseen (komiteamietintö 1980:5). Jos ylituo
tanto pystytään markkinoimaan esim, pitkälle jalostettuina
liha- ja maitotuotteina tai uusina kasveina (esim. peilava)
tahi kasvavana non-food-tuotantona kuten teollisuustärkke
lyksenä ja etanolina ilman valtion tukea tai vähäisellä
tuella, ei peltoalan supistaminen alle 2,2 milj.ha:n ole
tarpeen. Satotason vaihtelut ja kriisiaikojen huoltovar
muus sekä tuotannon ja kulutuksen epätasaisuus eri kasvu
kausina puoltavat tuotannon säilyttämistä noin 110 % omava
rajsuuden tasolla siitäkin huolimatta että valtion ylituo
tantotukea joudutaan maksamaan ainakin ajoittain. Suomessa
olisi oltava riittävästi viljaa jalostavaa teollisuutta
non-food-tuotantoon, jolloin ylijäämävilja voitaisiin valtion
tuella käyttää mm, paperiteol-lisuudessa ja välttää mahdol
liset GÄTT-j ärjestön vientitukikjellot,

Maanviljelijöiden ikärakenne on epäedullinen, sillä vanhusten
osuus on huomattavasti keskimääräistä suurempi. Eläkeikäisiä
yli 65-vuotiaita viljelijäjäseniä oli vuonna 1984 21 % ja
50. . .60 vuotiaita 42 % MTK:n jäsenkunnasta. Omistajien
vanhenemisen seurauksena tulee etenkin karjatilojen määrä
pienenemään, varsinkin, kun eläkeläisten tiloilta poistetaan
pinta-alalisät vuosina 1986. .1987, Maatiloilla on nuorten
viljelijöiden osuus suhteellisen pieni, Maa- ja metsäta
louteen ei siirtyne muista ammateista työntekijöitä, var
sinkin kun maassamme yleensä tulee olemaan puute nuoresta
ammattitaisoisesta työvoimasta. Tämän vuoksi poistuu ko
konaisia tiloja viljelyksestä ja niiden parhaat pellot
yhdistetään muihin tiloihin joko vuokrauksen tai kaupan
kautta. Yli 2 ha tilojen määrä on nyt 160 000 ja keskipel
toala 13,5 ha. Vuonna 2000 vastaavat luvut ovat 130 000
tilaa ja 16 ha (Taloudellisen suunnittelukeskuksen arvio),
Maataloutta ei voida irrottaa yleisestä tekni1uis-taloudel
lisesta kehityksestä, joten meillä on rationalisoitava
maataloutta ja rajoitettava elintarvikkeiden ylituotantoa,
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TUOTÄNTOKUSTÄNNUSTEN ALENTAMINEN JA VILJELIJÖIDEN TULOTÄSON
NOSTAMINEN

Koska maatiloilla ei voida ylituotantosyistä sanottavastikaan
lisätä tuotantoa, on viljelijöiden tulotaso taattava mm. seu
raavin keinoin:

- lisäämällä tuotantoyksikköjen koko perhetyövoimaa vastaa
vaksi

- kehittämällä satoisampia tai muutoin maamme oloihin parem
min soveltuvia lajikkeita ja pyrkimällä korvaamaan tuonti
valkuainen kotimaisilla tuotteilla

- pienentämällä viljelykustannuksia käyttämällä koneita te
hokkaammin ja kehittämällä mm, muokkaus- ja korjuumene
telmiä sekä metsittämällä huonotuottoiset ja vaikeasti
viljeltävät pellot

- rationalisointitoimenpiteillä kuten suurentamalla peltoloh
koja, parantamalla niiden muotoa ja toteuttamalla tilusjär
jestelyjä (tilusvaihto, uusjako) sekä uusimalla talousra
kennuksia nykyaikaisemmaksi

- pyrkimällä jalostamaan tilalla tuotteita nykyistä enemmän
ja siirtymällä esim. menojen vähentämiseksi karjataloudessa
tilakohtaisesti omavaraiseen ruokintaan

- kehittämällä kylien sisäistä yhteistoimintaa ja työnjakoa
(esim. karjatilat ja viljan viljelytilat vaihtavat peltoja
riittävän vuorovilj elyn j ärj estämiseksi)

— toteuttamalla perusparannuksia, kuten valtaojituksia, sala
ojituksia, kalkituksia sekä rakentamalla talousteitä,
lisäämällä peltojen humusta ja muotoilemalla peltojen
pintaa

- kehittämällä tiloille sopivia lisäansioita esim. taajamien
läheisyydessä voisi erikoistua nykyistä enemmän viherraken
tamiseen ja -hoitoon (käyttö nykyisin 2 000 milj.mk/v) ja
Pohjois-Suomessa turvetuotantoon.

SELVIYTYMINEN KRIISIÄJOISTA

Maatalouden harjoittamista maassamme perustellaan mm. omava
raisuudella myös kriisiaikoina. Tämän vuoksi on syytä tar
kastella myös maatalouden välttämättömien tarvikkeiden
saantia kotimaasta ts. panosomavaraisuutta. Tämä koskee
lannoitteita, kasvinsuojeluaineita, siemeniä, koneita ja
polttoaineita.

Fosforilannoitteiden raaka-ainetta tuotetaan Siilinjärven
apatiittikaivoksesta. Sivutuotteena syntyy biotiittia,
jolla korvataan ainakin Pohjois-Savon peltojen kalintarve
kohtuullisin kustannuksin. Siilinjärvellä riittää tarvit
taessa raaka-ainetta koko maan fosfori- ja kalilannoituk
sun. Nykyisin tuodaan noin kolmasosa fosforilannoitteiden
raaka-aineista.

Maassamme on runsaasti kalkkikiviesiintymiä, joten kohtuu
etäisyydellä saadaan riittävä peltojen vaatima kalkki.
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Typpilannoitteiden valmistukseen kuluu noin 40 % koko maa
talouden vaatimasta energiasta (n. 11 TWh/a). Oulussa on
v. 1986 päätetty muutaa ammoniakin tuotanto turvepohjaiseksi
(käyttö 1,5 milj. m /v). Tämä keväällä 1988 valmistuva
80 000 tonnin ammoniakkituotanto vastaa vajaata 20 * typen
tarpeestamme. Samalla luodaan kuitenkin teknillinen valmius
turvetypen suuremmallekin tuotannolle. Nykyisen suuruisen
typpilannoitemäärämme kotimainen valmistus vaatisi öljyä
n. 50 % enemmän kuin traktorien ja leikkuupuimurien käyttöön
tarvitaan. Lannoitteiden hinnat Suomessa voitaneen pitää
kansainvälisesti ottaen kohtuullisina, koska maassamme on
esim. suuria rikkihapon tuotantoyksiköitä.

Karjanlanta ja virtsa oikein hoidettuna ja levitettynä korvaa
15. . .20 % typen tarpeesta. Typpeä voidaan lisätä peltoon
myös käyttämällä viljelykierrossa apilanurmia tai muita pci
kokasveja. Riittävän vuoroviljelyn takaamiseksi olisi Etelä-
Suomen maatalouskylissä säilytettävä tai jopa lisättävä kar
jataloutta. Tämä merkitsisi samalla kulutusmaidon kuljetus-
kustannusten alentumista, Maiden tiivistymisen estämiseksi
ja typen saannin takaamiseksi suositellaan mm. apilanurmien
lisäämistä Lounais-Suomen savimailla. Esimerkiksi Varsinais-
Suomen tiloista vain 10 % on lypsykarjatiloja. Tiiviillä
savimailla voitaisiin viljellä ylituotannon välttämiseksi
valkomesikkää, Persian apilaa, lupiinia tai auringenkukkaa
ja kyntää ne maahan humuksen ja typen lisäämiseksi. Tästä
olisi voitava maksaa kesannointipalkkiota.

Maatalouskoneet ja kasvinsuojeluaineet ovat merkittävältä
osaltaan kotimaisia. Koko maataloutemme voi niiden osalta
ennen pitkää olla omavarainen. Välttämätön maatalouskoneiden
vaatima polttoaine on vain 4 % maamme öljynkulutuksesta. Tar
vittaessa käyttöä voidaan supistaa aiheuttamatta sanottavaa
satotason vähennystä esim. jättämällä kyntö osittain suorit
tamatta. Käyttämällä lisäksi viljan kuivatuksessa ja kas
vihuoneissa brikettejä, palaturvetta tai polttopuuta, voidaan
tuotannollinen öljyn käyttö vähentää puoleen. Kotimainen
tarktoriteollisuus ja olemassa oleva traktorikanta takaavat
usean vuoden konetarpeen ilman tuontiakin, Koneiden huoltoon
ja korjaukseen on riittävä taito. Sellaisten varaosien,
joita Suomessa on vaikea valmistaa, varmuusvarasto ei vaatisi
suuria kustannuksia.

Öljyvarastot ovat suurehkot ja maatalouden tarve pantaneen
etualalle. Vuonna 1979 hyväksytyn ohjelman mukaan nestemäi
sten polttoaineiden varaston tulisi vastata 6 kk käyttöä
vuonna 1990. Traktorit ja puimurit ovat käyttäneet kevyttä
polttoöljyä n. 250 000 t/a, Rypsiöljy on dieselöljyn arvoinen
polttoaine ja sen käyttö soveltuu nykyisiin dieseltrakto
reihin. Etanolia voidaan valmistaa viljasta ja perunasta.
Metanolia taas turpeesta ja puusta. Etanolin tuottamiseen
tarvitaan 3 ha perunamaata 1 traktoria kohti. Öljyä saadaan
1 hehtaarin rypsisadosta n. 600 1. Tämäkin on edullisempi
ratkaisu kuin häkäkaasu tai runsaasti rehua tarvitsevat
hevoset. Valtion viljavaraston varastotilaa on oltava vuonna
1987 1 300 milj.kg 20 eri paikkakunnalla. Tavoitteena on
leipäviljan yhden vuoden kulutusta vastaava määrä 400
milj.kg, rehuviljan puolen vuoden kaupallista kulutusta
vastaava määrä 400 milj.kg ja siemenviljan yhden vuoden
kaupallista kulutusta vastaava määrä 100 milj.kg. Vuoden
1985 kaupoakelpoinen vehnäsato oli 454 milj.kg ja ruissato
72 milj.kg. Viljan varmuusvarastointi on lailla vahvistettu
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ja käytännössä jo myös toteutunut. Kasvinsuojeluaineiden
varastointia ja kotimaisen tuotannon monipuolistamista olisi
sen sijaan lisättävä.

Ennen ensimmäistä maailmansotaa Suomen leipäviljaomavaraisuus
oli 41 % ja maatalousväestön osuus samanaikaisesti 65 %.
Vilja tuotiin pääasiallisesti jauhosäkkeinä Riian myllyiltä
ja näitä säkkejä ostettiin myös maataloihin. Leipäviljaoma—
varaisuus nousi viljatullien seurauksena 1930-luvun lopulla
80 %, mutta putosi alle 60 %:in 1940—luvun alkupuolella.
Samaten karjan tuotto aleni lähes puoleen lannoitteiden ja
väkirehujen saannin tyrehtyessä. Täten Suomessa elintarvi
kepula aiheutti ensimmäisen maailmansodan aikana eri väes
töluokkien välien kärjistymisen ja taas toisen maailmansodan
aikana riippuvuuden Saksan viljantuonnista. Näiden vaikeiden
kokemusten perusteella on Suomessa hyväksytty maatalouden
tavoitteeksi miltei yksimielisesti elintarvikeomavaraisuus.

TUOTANNON RAJOITUKSET JA TILÄK0KO

Kotieläintuotannon suuruutta säätelee vuoden 1985 alussa
voimaan tullut perustamislupaj ärj estelmä. Kotieläintuotannon
ohjaamisesta annetun lain mukaan luvanvaraisuuden alarajoja
ovat 8 lypsylehmää, 30 nautaeläintä, 25 sikaa, 100 kanaa ja
15 000 broileria. Alarajan ylittävälle määrälle haetaan lupa
maatalouspiiriltä kutenkin siten, että 20. . .30 lypsylehmää,
60. , .120 nautaeläintä, 200.. .400 sikaa, 1 000. .4 000 kanaa
ja 15 000, . .30 000 broileria käsittävälle yritykselle perus—
tamislupa tai laajentamislupa haetaan maatilahallitukselta.
Luvansaannin edellytyksenä on maatalouspiirin luvissa hakijan
tilalla 2/3 rehuomavaraisuus, maatilahallituksen luvissa 3/4
rehuomavaraisuus ja broileriluvissa 2/5 rehuomavaraisuus.
Älarajan alittaville kotieläinmäärille ei tarvita lupaa,
mikä saattaa hidastaa oleellisesti karjatalouden rationa
lisointia.

Maidon tuottaminen on osoittautunut varsin kilpailukykyiseksi
sellaisten perheviljelmien karjatalouksissa, joissa lypsyleh—
mien luku vaihtelee 12. . .30 perheen työvoimasta ja tilakoosta
riippuen. Työmenekki lehmää kohden tosin alenee yli 35 lypsy—
lehmän tiloilla, mutta ylittää jo miltei aina yhden perheen
työkapasiteetin (n, 5 000 tuntia) ja vaatii palkkatyötä.
Tosin perheviljelmilläkin tulee palkkatyön osuus lisääntymään
lomitusten ym. seurauksena. Suurkarjan tarvitsemat raken
nukset ovat kalliita ja karjan tuotto ei ole ollut odotusten
mukainen. Meillä onkin yli 35 lypsylehmän karjoissa lehmistä
vain 2 %. Pienet karjat (alle 10, ,.l2 lypsylehmää) eivät
anna riittävää tuloa päätoimisille maanviljelijöille. Lyp
sylehmää kohti tarvitaan 1,2.. .1,5 ha suuruinen peltoala,
jos ruokinta on omavarainen. Rehuviljan tuoresäilöntä ja
runsas säilörehuruokinta alentavat rehukustannuksia Suomessa
karjojen keskikoko on vain 8 lehmää ja 47 % lehmistä on
alle 10 lehmän karjoissa. Ruotsissa vastaavat luvut ovat 16
lehmää ja 12 % ja Tanskassa 26 lehmää ja 4 %. Ruotsissa
tuotetaan maidosta lähes 50 % yli 25 lehmän karjoissa
mutta Suomessa vain 7 %. Suomessa karjat ovat kooltaan
Euroopan pienimpiä. Niiden suurentamista on pidettävä seu—
raavan 15 vuoden aikana ensisijaisena maatalouden rationa—
lisoimistavoitteena. Tuotantorajoitteita määrättäessä tämä
olisi otettava huomioon. Elinkelpoiset tilat takaavat par
haiten perheviljelmien säilymisen.
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Perheviljelmän enimmäiskoot maatalouden kannalta hyvin ratio
naalisissa olosuhteissa (pellot oletettu kokonaan salaoajite
tuiksi, työt tehtävä kokonaan ilman palkkatyövoimaa ja käy
tettävän pääasiassa vain omalla viljelmällä tuotettuja rehula
karjataloudessa), on arvioitu meillä seuraaviksi (Heikkilä,
Anna-Maija. Perheviljelmän koko ja viljelijäperheen toimeen
tulonlähteet 1984, MTTL:n julkaisu nro 48):

Vuosityön- Enimmäiskoko
tekijöitä Peltoa ha Eläimiä
keskimäärin

1. Lypsykarjatilat 1,5 11 8
(maidontuotanto) 2,0 18 13

2,5 29 21
3,0 45 32

2. Lihakarjatilat 1,0 17 30
(naudanliha- 1,5 30 50
tuotanto) 2,0 44 80 *

2,5 60 120

3. Sikatilat 1,0 26 150
(sianliha- 1,5 72 400 *

tuotanto) 2,0 100 550

4. Siipikarjatilat 1,0 13 1100
(kananmuna- 1,5 23 ioo
tuotanto) 2,0 35 3000 *

2,5 45 3700

5. Viljatilat 1,0 55
1,5
2,0 120

6. Muut kasvin- 1,0 30
viljelytilat 1,5 55 *

2,0 85

* Kannattavuuskerroin yli 0,9.

Ryhmä 6 käsittää muut kasvinviljelytilat kuin viljatilat.
Kasvinviljelyn tuotoksi on oletettu yli 60 % maatalouden
kokonaistuotosta. Työtä vaativia erikoiskasveja viljeltäessä
viljelmän enimmäiskoko pienenee voimakkaasti.

Edellisessä jaotelmassa on lisäksi oletettu, että lypsykarja
tiloilla pidetään uudistukseen tarvittava nuorkarja ja vilja
tiloilla käytetään palkkatyövoimaa lyhytaikaisina työhuip
puina,

Viljelmien kannattavuutta mitataan mm. kannattavuuskertoi
mella:

Kannattavuuskerroin = maatalousylijäämä jaettuna
viljelijäperheen palkkavaatimuksen ja pääoman kor
kovaatimuksen summalla.

Kannattavuuskerroin sai v. 1979.. .1981 esim. lypsykarjati
loilla 40.. .50 peltohehtaarin viljelmillä keskimäärin arvon
1,0. Vasta näin suurilla tiloilla viljelijäperhe sai maata-
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loustyöntekijöiden keskiansiota vastaavan palkan ja maatalou
teen sijoitetulle pääomalle 5 %:n koron. Kymmenen peltoheh
taarin tiloilla kannattavuuskerroin oli 0,45.. .0,50. Tu
lokset perustuivat kirjanpitotiloilta koottuihin tietoihin.

Maidon lähettäjien lukumäärä aleni 67 % vuosina 1962.. .1981.
Samanaikaisesti maidon vuosittainen määrä keskimäärin tilaa
kohti nousi 10 200 litrasta 32 600 litraan ja meijereihin
tullut kokonaismäärä 7 %. Muutokset tulevat tapahtumaan edel
leenkin karjataloudessa nopeasti. Tilakohtainen maidontuo
tanto voi nousta keskimääräin yli 70 000 1/v vuoteen 2000
mennessä karjojen suurenemisen ja lähettäjien lukumäärän
supistumisen seurauksena, Tämä alentaa oleellisesti mm.
maidon keräilykustannuksia. Maidon pienkarjoja suosivat
tuotantokatot saattavat hidastaa tätä kehitystä. Sen sijaan
maitomäärä kokonaisuudessaan vähenee, mikäli koko maan
lehmälukua kyetään supistamaan n. 100 000 lypsylehmällä
kuten eräissä ohjelmissa on edellytetty. Kooltaan 200. . .500
sian sikaloissa on ollut maamme sikakannasta vuonna 1983
noin 40 % ja vajaa 10 % yli 500 sian sikaloissa.

Peltoa olisi lisääntyvästi käytettävä rehuviljan viljelyyn
maatalouden ylituotantotapauksissa, koska viljan sijoitta
minen teollisuuteen tai vienti on toistaiseksi ollut val
tiolle peltohehtaaria kohti halvinta. Rehuviljojen satotaso
on noussut 10 vuodessa 20 %. Tämän seurauksena on niiden
valkuaispitoisuus alentunut. Maksamalla rehuviljasta lisä-
hintaa valkuaisen perusteella voidaan pienentää valkuaisen
tuontia ja viljaylijäämää.

Viljaa voidaan jalostaa tärkkelykseksi, alkoholiksi ja val
kuaisrehuksi kohtuullisin kustannuksin. Alko 0y:lle val
mistuu Koskenkorvalle v. 1987 uusi tehdas, joka tuottaa
etanolia (alkoholia) 15 000 tonnia, tärkkelystä 30 000
tonnia ja rehujen raaka-ainetta 70 000 tonnia vuodessa
(rehuproteiinia noin 15 000 t) sekä lisäksi huilidioksidia
virvoitusjuomateollisuudelle noin 15 000 tonnia. Raision
tehtaat jatkojalostaa ja markkinoi tänä vuonna non-food
käyttöön tärkkelystä noin 60 000 tonnia. Tärkkelys menee
pääasiassa puunjalostusteollisuuteen paperin sideaineeksi
ja paperin pinnan painatusominaisuuksien parantamiseen.
Vuosikymmenen loppuun mennessä tärkkelysmarkkinoiden arvioi
daan olevan lgo 000 tonnia. Kotimaan valmistus on nykyisin
(1986) noin 70 000 tonnia. Tällä hetkellä teollisuusalko
holia tuodaan maahan, koska suifiittitehtaita on lopetettu
ja niiden yhteydessä tapahtuva puuspriin valmistus. Täten
kotimaisen teollisuusalkoholin tarve lisääntyy merkittäväs
ti. Koskenkorvan uusi tehdas merkitsee 150 milj. ohrakilon
käyttämistä teolliseen valmistukseen. Teollisuusalkoholin
valmistus ja tärkkelyksen muuttaminen paperin täyteaineeksi
vaatii kuitenkin valtion tukea, tosin vähemmän kuin viljan
vienti. Rypsistä voidaan jalostaa myös non-food-tuotteita,
esim. voiteluöljyjä.

Ylijäämäviljaa olisi vietävä myös kehitysapuna ulkomaille,
sillä “jos maailma ei saa elintarvikkeita, tulee siitä toinen
ja vaarallisempi maailma” (L. Caceller). Kehitysmaiden maa
talouden elvyttäminen on ensisijainen tehtävä, mutta Suo
menkin avustamat kehitysmaat ovat tarvinneet tuontiviljaa.
Afrikan kuivuusongelmat saattavat kestää vuosikymmeniä.
Maailman elintarvikkeiden tuotannon kasvu ei ole vastannut
väestönlisäystä.
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Vuonna 2025 arvellaan maailmassa olevan noin 8 000 rnilL asu
kasta, joista 83 % asuu kehitysmaissa (Population Reference
Bureau 1986), Teollisuusmaiden maataloustuotanto on energia
valtaista (Suomessa noin 4 000 kWh/ha). Tällaisen tuotannon
soveltaminen kehitysmaihin aiheuttaa energiapulan. Jo 40
vuoden kuluessa maailman elintarviketuotannossa ja kaupassa
täytyy tapahtua ennalta arvaamattoman suuria muutoksia

Kotimaisen viljan tuotanto on tällä vuosisadalla kasvanut
nelinkertaiseksi. Kasvu oli erittäin voimakasta 1960- ja
1970-luvuilla ja eniten kasvoi tuolloin rehuviljan, erityi
sesti ohran tuotanto, mutta myös vehnän viljely. Leipäviljan
osuus oli 1970-luvulla 10. . .15 % koko viljantuotannosta.

Rehuviljan käyttö on kotieläintuotannon kasvaessa lisääntynyt
moninkertaiseksi. Samaan aikaan on leipäviljan kokonaisku
lutus asukasta kohti laskenut 30.. .40 %:iin vuosisadan alun
tasosta. Nämä muutokset ovat seurausta elintarvikkeiden
kulutusrakenteen muutoksesta, joka on suuntautunut vilja
valmisteista kotieläintuotteisiin. Näiden kulutus voidaan
pitää nykyisellään kehittämällä uusia maito- ja lihatuot
teita. Esim. juuston kulutus on jatkuvasti kasvanut Tosin
korkea naudanlihan hinta ja esim. kirjolohen kasvatus on
supistanut lihan kulutusta. Lihakarjaan siirtyminen ei
ratkaise ylituotantopulmia.

Viljan elintarvikekulutuksen lasku hidastui selvästi vasta
1970-luvulla. Ruis menetti asemansa tärkeimpänä leipäviljana
jo l940luvun lopussa. Vehnän kulutus on nykyään yli kaksi
kertaa suurempi kuin rukiin. Saman tapainen kehitys on todet
tavissa useimmissa Euroopan maissa. Kulutuksen laskiessa on
viljan osuus ravintoenergian ja valkuaisaineiden lähteenä
laskenut tämän vuosisadan kuluessa puolesta noin neljännek
seen. Ravitsemusasiantuntijat suosittelevat nykyistä suu
rempaa ruokaleivän kulutusta.

Vuoden 1986 maataloustuloratkaisun mukaan voidaan markkinoin
tivastuun ylittävien määrien viennistä periä maanviljeli
jöiltä jopa 13 % maataloustulosta. Valtion markkinointivastuu
vuosina 1986. . .1989 on seuraava:

1986 1987 1988 1989

Meijerimaito, milj.l 2 710 2 695 2 660 2 625
Sianliha, milj.kg 14 13 12 11
Naudanliha, milj.kg 12 12 10 9
Kananmunat, milj,kg 12 11 10 9
Rehuvilja, milj.kg 480 480 510 510
Vehnä, milj.kg 125 125

YHT EENVET0

Edellä esitetyn perusteella voitaneen päätellä:

1. Tilakoko tulee suurenemaan perheviljelmien työvoiman sal
limissa puitteissa. Vuosina 1959.. .1980 tilojen keskikoko
nousi 7 ha:sta 11 ha:iin. Päätcimisten viljelijöiden tilat
tulevat v. 2010 olemaan yleensä 20.. .30 ha suuruisia kar
jatiloja tai peltoalaltaan 35. . .70 ha:n suuruisia viljan
viljelytiloja tahi sitten viljan ja ns. rahakasvien
viljelyä harjoittavia kooltaan 25. ..50 he:n sekataiouk
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sia. Tilakokojen mitoituksessa on otettu huomioon yleensä
lyhentyvä työaika.

2. Peltolohkojen tulisi olla salaojitettuja, säännöllisiä ja
kooltaan tilakoosta ja tuotantosuunnasta riippuen vähin
tään 2.. .5 ha, muutoin niitä ei vähenevällä työvoimalla
kannata viljellä. Yli 5 km päässä olevalle lohkolle on
oltava hyvä tie ja lohkon kooltaan merkittävä.

3. Peltojen hyvä kuivatus kylvö- ja korjuukautena tulee yhä
tärkeämmäksi koska työt tehdään nykyistä vähemmällä työ-
voimalla ja runsassatoiset lajikkeet vaativat pitkän kas
vukauden. Maatalouden työvoima supistuu nykyisestä
240 000:sta noin 190 000:een Cv, 2000) ja samalla keski-
ikä nousee. (Tal.suunn.keskus).

4. Karjojen keskikoko kasvaa tuotantokustannusten alenta
miseksi ja viljelijöiden toimeentulon parantamiseksi
siten, että alle 10 lehmän karjoissa lehmäluku on vain
noin 10,. .20 % koko lypsylehmämäärästä, joka vähentynee
635 000:sta jopa 500 000:een vuoteen 2000 mennessä (arvio
Ruotsin ja Tanskan esimerkin perusteella).

5. Erityisesti Oulujoen pohjoispuolella ja Pohjois-Karjalassa
(lämpövyöhykkeet VI.. .VII kuvassa 1) pyritään maatilojen
työvoima ohjaamaan metsän hakkuu- ja hoitotehtäviin. Ti
lojen metsäalaa on lisättävä ja siirryttävä hankintahak
kuisiin. Tällöin harvennushakkuut lisääntyvät ja aukko
hakkuut vähenevät. Muitakin sivuansioita on kehitettävä
mm. turvetuotannossa. Kuvan 1 mukaisella VI- vyöhykkeellä
on meneillä suuria turvekäyttöisiä voimalaitoshankkeita
(Kajaani, Pudasjärvi, Haapavesi ja Kemi sekä osittain
Oulun laajennukset), jotka työllistävät noin 1 000 maa
seudun asukasta, Maataloudella ei mainitulla alueella
eikä pohjoisempana kyetä takaamaan toimeentuloa maaseudun
supistuvallekaan väestölle, vaikka karjatalouden tuki
mainituilla alueilla pysyisi ostorehuille, maidon kulje
tukselle, karjarakennuksille ja maidon tuotannolle ny
kyisellä varsin merkittävällä tasolla. Peltoalan li
sääminenkään siellä ei takaa nykyistä suurempaa rehuoma
varaisuutta. Maatalousmäärärahoista alueellisista ja so
siaalisista syistä määräytyvää tukea olisi suunnattava
muihin käyttökohteisiin, muutoin tapahtuu kylien autioi
tumista yhä enemmän pohjoisimmassa Suomessa. Kuvan 1
VI-vyöhykkeellä voidaan maataloudellisia perusparannuksia
suositella vain vesistöjen rantaviljelyksille ja tasoa
150 m alemmille hyväpohjaisille viljelysmaille.

6. Pientilat tulevat säilymään osa-aikaviljelminä siellä,
missä kohtuuetäisyydellä voidaan käydä vakinaisessa työs
sä. Tehokas erikoisviljely edullisissa ilmasto-olosuh
teissa takaa myös viljelijän toimeentulon. Sivuansioihin
on myös mahdollisuuksia suurten taajamien läheisyydes
sä. Viljely perustuu taitavilla osa-aikaviljelijöillä
vanhaj en tai vuokrakoneiden käyttöön.

7. Pienet kääpiötilat voinevat säilyä harrastuskohteina ja
kesäajan asuntoina. Tuotanto jää toisarvoiseksi, joskin
se saattaa sekoittaa jonkinverran kaupallista vihannes
ja marjanviljelyä. Viljelijän oma tarve on ensitilalla
sekä elintarvikkeissa että viihtyisyydessä. Tilojen ja
rakennusten säilyminen on riippuvainen rahoitus- ym.
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toimenpiteistä. Tarkkoja säädöksiä on vältettävä, koska
ne eivät takaa kylien viihtyisyyttä, riittävää asukaslu
kua eivätkä koulujen ja kauppojen ym. toimintojen säily
mistä. Kaupunkiasunto voi loma-aikojen ja vapaa-ajan
lisääntyessä muuttua kakkosasunnoksi, jolloin perhe asuu
pääosan vuodesta maaseudulla harrastaen tontillaan ra
kentamista, vihannesten ja kukkien kasvatusta sekä ympä
ristön hoitoa.

Tilojen viljelty keskimääräinen peltoala on suuralueittain
(Maatalouden yritys- ja tulotilasto SVT XXXIX):

1977 1980

Alue oma vuokra yht. oma vuokra yht

Etelä-Suomi 13,3 1.3 14.6 13.8 1.7 15,5
Keski-Suomi 9.7 0.5 10.2 10.0 0.8 10.8
Pohjois-Suomi 8.5 0.4 8.9 8.9 0.6 9.5
Koko maa 10.9 0.8 11.7 11.3 1.1 12,4

Tilanteen vuonna 2000 arvioidaan olevan seuraava:

1. Päätoimisten maanviljelijöiden ja osa-aikaviljelijöiden
määrä supistuu n. 20. . .25 %. Äktiivitilojen pinta-alat
kasvavat n. 30 % (osto+vuokraus). Maatalouden bruttotuo
tanto ja investoinnit säilyvät ennallaan, Investointi-
tarvetta ylläpitävät tilakoon suurentaminen, sukupolven
vaihtuminen ja maatalouden tuotantorakenteen muutos.
Kansantulo Suomessa nousee ns. kasvuvaihtoehdossa 1.5
kertaiseksi (2,7 %/a) ja työttömyys supistuu 3 prosenttiin
ja ns. häiriövaihtoehdossa 1,2 kertaiseksi (1,3 %/a) ja
työttömyys nousee 10 prosenttiin (Tal.suunn.keskus),

2. Salaojitetun pellon määrä lisääntyy nykyisestä miljoonasta
ha:sta 1,6 milj.ha:iin. Oulujoen pohjoispuolella tuskin
kannattaa paksuturpeisia soita salaojittaa, vaan pyrkiä
leveisiin (15 m) sarkoihin ja muokkaamaan ne kuperiksi
sekä tekemään sarkaojiin pitkät päisteputket. Maatalous-
tuotanto tehostuu käytännössä muutoinkin, esim. alle 10
lehmän lypsykarjat vähenevät eläkeratkaisuilla. Kanan
munien ja sianlihan tuotanto siirtynee pääasiallisesti
keskisuuriin kanaloihin ja sikaloihin kustannussyistä ja
osittain säädettyjen ylärajojen seurauksena (200.. .600
sikaa ja 2 000. ..6 000 kanaa). Suursikalat ja -kanalat
eivät täytä omavaraisuusedellytyksiä.

3. Maatalouden ylijäämien vientiä ei saatane tukea merkittä
västi kansainvälisten säännösten yms. seurauksena. Pit
källe jalostetut kotimaista työtä vaativat elintarvikkeet
saavat kuitenkin vientitukea. Mahdollinen ylituotanto
onkin markkinoitava erikoistuotteina tai non-food-tuo
tantona ulkomaille. Viljan ja rypsin ylituotanto ohjau
tunee osittain teollisiin tarkoituksiin terikoisöljyt,
tärkkelys, nestemäinen sokeri ja alkoholi) ja kehitysa
puun.

4. Maaseudun väkiluku (haja-asutus ± alle 500 asukkaan taaja
mat) vähenee eri toimenpiteistä huolimatta 1,4 miljoonasta
1,1 miljoonaan. Palvelualojen työvoiman määrä lisääntyy
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1,35 miljoonasta 1,6 miljoonaan ja alkutuotannon (maata
lous, kaivannaistoiminta) työntekijät vähenevät
300 OlO:sta 240 000:een (Suomen kansantalouden kasvu-
mahdollisuudet 1985. . .2000, Taloudellinen suunnittelu-
keskus). Maankuivatustöihin käytettäneen vuosittain
25,. .30 milj.mk (lainat ja avustukset), Lisäksi yksinomaan
maataloudellisiin vesistötöihin tarvittaneen n. 15
milj.mk/a. Mainituista varoista tullaan käyttämään 50 %
Pohjanmaalle Vaasan läänin etelärajan ja Oulujoen väli
selle alueelle. Edellä mainituissa rahamäärissä ei ole
otettu huomioon sellaisia suurehkoja keskeneräisiä ve
sistötöitä kuten Kyrönjoen, Perhonjoen ja Kalajoen pää
uomia,

Maataloustuotteet eivät ole sanottavasti muuttuneet vuositu
hansien kuluessa. Armas Salonen toteaa kirjassaan Egypti ja
sen kulttuuri mm. seuraavaa: “Kuningasten Egyptissä maanvil
jelijät viljelivät pääasiassa viljaa ja pellavaa. He myös
hoitivat puutarhoja, joissa kasvoi kurpitsoita, härkäpapuja,
herneitä, virnoja, kurkkuja, sipuleita ja salaattia. Puu
tarhat olivat talon ympäristössä, rantapatojen vierellä ja
jopa hiekkapenkereillä. Viinirypäleitä, viikunoita, sykomo
riviikunoita, taateleita sekä uuden valtakunnan ajalta alkaen
1500. . .1000 eKr. myös graniittiomenoita ja eri öljypuiden
hedelmiä oli maanviljelijöillä kaupan. Villinä kasvoi sel
leriä ja muita maukkaita kasveja. Puutarhurit pitivät myös
huolen siitä, että kukkia oli aina saatavilla, sillä egyp
tiläiset rakastivat kaikkea kaunista. Lootuksien lisäksi
heillä oli krysanteemeja, kaikenlaisia kaunokkeja ja mand
ragoraa, jonka marjat symbolisoivat rakkautta.” Suurin muutos
on maataloudessa tapahtunut nykyisellä vuosisadalla, kun
härkä, hevonen ja aasi vetovoimana ja osittain ruumiillinen
työ on korvattu koneilla teollisuusmaissa. Muinaisegyptin
maatalous perustui perheviljelmiin ja peltoviljelyn ohella
karjanhoitoon. Tulevassa maataloudessa perheviljelmät säi
lyvät ja viljeltävät kasvit ovat suunnilleen samoja, mitä ne
ovat olleet jo vanhoissa kulttuurimaissa. Pääosan maatalou
desta on toimittava kuitenkin nykyisen taloudellisen ja
teknillisen kehityksen ehdoilla, Supistuvakin tilojen määrä,
mikäli tilat ovat hyvin toimeentulevia, takaa Suomen maa
seudun asutuksen ja maisemien säilymisen hoidettuina. Köyh
tyneiden pientilojen pensoittuneet pellot ja hylätyt raken
nukset masentaisivat maaseutunäkymät.

Nykyisin maanviljelysmaiseman peruselementti on viljelyksessä
oleva pelto. Sen käytön muutokset vaikuttavat selvästi maise
makuvaan. Tehokkailla maatalousalueilla sarkaojat häviävät
salaojitetuilta tasaisilta tai kumpuilevilta peltolohkoil
ta. Valitettavasti osa pelloista on jäänyt heitteille. Pen
soittuneet peltoalueet ovat nykyisin tavallinen ja alaku
loinen näky niin autioituvilla syrjäseuduilla kuin taajamien
lähialueillakin. Järvien ja jokien rantapellot muodostavat
maiseman arvokkaan osan, ja niitä olisi pyrittävä pitämään
viljelyksessä epäedullisissakin olosuhteissa, kuten Tornion
joen ja myös Kemijoen rannoilla. Viljellyn maan säilyttä
minen on maamme maatalouden ja ympäristön hoidon kannalta
tärkeimpiä velvollisuuksiamme.
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LIITE 15 K Ä R T T Ä J A P 1 1 R U S T U S M A L L 1 T
SEKÄ MERKINTÄSELVITyKSET

Oheiset kuivatuskartta- ja pituusleikkausmallit on tarkoi
tettu lähinnä ohjeiksi yhdenmukaistamaan mainittujen asia
kirjojen esitystapaa. Tämän vuoksi niissä on pyritty esit
tämään pienellä alalla kaikki oleelliset asiat, jotka tule
vat esille kuivatuskartan ja pituusleikkauksen laatimisessa,
Mallit eivät siten sellaisenaan sovellu kaikilta osin tekni
sen suunnittelun ja kustannusosittelun ohjeeksi.

Kuivatuskartassa on 2.Uoma siirretty tilan 15:37 rajalle
toimitusmiesten päätöksellä. Tämän vuoksi uomien 2 ja 3
alkuperäistä numerointia ei ole muutettu, vaan lisätty
2a.Uoma. Uomien siirroista tulisi sopia jo kenttätutkimus—
vaiheessa, jolloin kartassa uomina 2, 3 ja 2a olevat ajat
muodostajsjvat 2.Uoman, Suunnitelman muutos merkitään
nimiön yläpuolelle ja kartalle mallin mukaisesti. Erityi
sesti tulisi huolehtia suunnitelman karttojhjn tulevien
muutosten teosta arkistokappaleisiin, tehdään muutos sitten
suunnitteluvaiheessa tai työtä toteutettaessa, Tehtäessä
muutosmerkitöjä kopioon, suositellaan punakynällä tehtävää
kestomerkintää.
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Pituus- jo poikkiteikkouksien merkinnät
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