
VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON JULKAISUJA - sarja B

HEIKKI PAJULA & AARRE PASONEN

2 Ojitustoimitus

VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS
Helsinki 1990





VESI- JA YMPÄRISTÖHALLINNON JULKAISUJA — sarja B

2

HEIKKI PAJULA & AARRE PASONEN

Ojitustoimitus

VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUS
Helsinki 1990



Etukannen kuva:
Marja-Liisa Poikolainen

Panatus
Vaftion painatuskeskus, Hesinki 1990

SBN 951-47-3514-5
SSN 0786-9606



KUVAILU LEHTI

Julkaisija Julkaisun pöivämäärä
Vesi- ja ympäristöhallitus

Tekijä (t) (toimielimestä: nimi,puheen johto ja, sihteeri)

Heildd Pajula, Aarre Pasonen

Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen)

Ojitustoimitus (Dilcningsförrättning)

Julkaisun laji Toimeksiantaja Toimielimen asetfamispvm
Tiedote

Julkaisun osat

Tiivistelmö

Vesilain 19 luvun 1 §:n perusteella ojitustoimitusta on haettava vesi- ja ympäristöpiiriltä, jonka jälkeen vesi-
ja ympiiristöpiirin on annettava alaiselleen insinöörille tai, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, muulle
asiantuntevalle henkilölle määräys ojitustoimituksen pitämiseen. Tämä tiedote on tarkoitettu edistämään ja
helpottamaan ojitustoimitusten suorittamista. Tiedotteella tähdätään myös ojitustoimimsasiaklijojen selke
yteen ja yhdenmukaistamiseen.

Asiasanat (avainsanat)

ojitustoimitas, ojitus, maankuivatus

Muut Tiedot

Sarjan nimi ja numero ISBN ISSN
Vesi-ja ympäristöhallituksen julkaisuja - sarja B 2 951-47-3514-5 0726-9606

Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus
44 suomi julkinen
Jakaja Kustantaja
Valtion painatuskeskus Vesi- ja ympäristöhallitus
PL516, 00101 Helsinki

402014X



PRESENTATIONSBLAD

Utgvare Utgivningsdatum

Vatten- och miljöstyrelsen

Författcre (uppgifter om orgonet: nomn, ordföronde, sekreterare)

Heikki Pajula, Aarre Pasonen

Pubiikotion (även den finsko titein)

Dilcningsförrättning (Ojitustoimitus)

Typ cv pubiikation Uppdrcgsgivare Dotum för tiflsättcndet cv orgonet
Meddelande

Publikotionens delar

Referat

Enligt vattenlagens kapitel 19, 1 §, skall om dikningsförrätming ansökas hos vatten- och miljödistriktet,
varefter vatten- och miljödisu-iktet skall till en under sig lydande ingenjör eller, enligt vad som stadgas i
förfatmingen, till annan sakkunnig person ge ett förordnande om hällande av dikningsförrättning. Della
meddelande är avsett att främja och underlätta genomförandet av dikningsförrätmingar, Meddelandets mål
är också att göra dikningsförrätmingamas handligar tydliga och enhetiiga.

Nyckeord

dilcningsförrättning, dikning, marktorrläggning

Ovriga uppgifter

Seriens nomn och nummer ISBN ISSN
Vatten- och miljöförvakningens publikationer - serie 3 2 951-47-3514-5 0786-9606

Sideantal Språk Pris Sekretessgrad
44 finska offenilig

Distribution Förlag
Statens uyckericentral Vatten- och miljöstyrelsen
PB 516, 00101 Helsingfors

4



S isällysluettelo

ALKUSANAT .7

1 OJITU$ VESILAIN MUKAAN .9

2 OJITUSTOIMITUS 10
2.1 Yleistä 10
2.2 Toimitusmieliet ja asijantuntija 1 1
2.3 Alkukokous 12
2.31 Alkukokouksen kuuluttaminen 12
2.32 Alkukokouksen pitäminen 12
2.4 Ojitussuunnitelman laatiminen ja mahdollinen luvantarve 13
2.5 Loppukokous 13
2.51 Loppukokouksen kuuluttaminen sekä asiaidijojen lähettäminen

ja nälitävänä pitäminen 13
2.52 Loppukokouksen pitäminen 14
2.6 Toimituskokous 14
2.7 Ojitustoimituksessa annettava päätös 14

3 TEHTÄVÄT OJITUSTOIMITUKSEN PÄÄTYTTYÄ 16

LIflTEET

1 Ylitiösopimus 17
2 Toimitusmiesten ja asiantuntijain esteellisyys 23
3 Maanmittaushauituksen päätös jakolain 264 §:ssä tarkotenm uskotun miehen

paflddon perusteiden vahvistamisesta 4.5.1989 ja 4.12.1980 ., 25
4 Alkukokouksen kuulutus 27
5 Alkukokouksen pöytäkiija 28
6 Ojitussuunnitelma VA 6:78 § 32
7 Loppukokouksen kuulutus 34
8 Loppukokouksen pöytäkirja 35
9 Toimitusmiesten päätös 38
10 Päätöstä koskeva kuulutus 44

5



6



ALKUSANÄT

Tämä julkaisu korvaa vesihallituksen julkaisun nro 9
“Ojitustoimituksen suorittaminen” vuodelta 1975. Julkaisussa on
otettu huomioon 1.12.1987 voimaan astuneet vesilain muutokset.
Muilta osin siihen on tehty vain välttämättömiksi katsotut
korjaukset. Uusittu painos on tarkoitettu edistämään ja
helpottamaan ojitustoimitusten suorittamista. Tiedotteeseen on
tehty vesi- ja ympäristöhallituksen eri yksiköiden sekä vesi- ja
ympäristöpiirien lausuntojen pohjalta tarpeelliset muutokset.

Helsingissä 1.7.1989

Heikki Pajula Aarre Pasonen
insinööri toimistoinsinööri
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1 Ojitus vesilain mukaan

Viljelys- tai metsämaan kuivattamiseksi taikka
muunlaisen alueen käyttöä haittaavan veden
poistamiseksi on maanomistajalla oikeus maan
sa ojittamiseen sen mukaan kuin vesilain 6 lu
vussa lähemmin säädetään. Ojitukseksi luetaan
myös sellainen puron perkaaminen, jolla ei ole
vaikutusta yläpuolella olevan järven vedenkor
keuteen, ja veden vaivaaman alueen kuivattami
nen silloinkin, kun ojituksen yhteydessä laske
taan pienehköjäwi,jonka merkitys vesistönä on
vähäinen, ja jolla ei ole erityistä luonnonsuoje
luaivoa. Myös ojan tai puron suurentaminen tai
oikaiseminen luetaan vesilain 6 luvun 1 § :n 3
momentin mukaan ojitukseksi.

Virtaavan veden vesistöä pidetään jokena,
jos siinä vuoden vähävetistä aikaa lukuunotta
matta voidaan kulkea soutamalla, mikäli koski
tai kari ei ole esteer’ä. Vesistö, jossa keskivir
taama on vähintään kaksi kuutiometriä sekun
nissa, katsotaan kuitenkin aina joeksi. Jokea
vähäisempi virtaavan veden vesistö on puro (VL
1:5).

Jos viljelysmaan kuivattamiseksi toimeen
pantavan yhteisen ojituksen kuivatussyvyydes
tä ei sovfta, on jokaisella oikeus vaatia ojitus
tehtäväksi niin, että hänen maansa voidaan kui
vattaa avo-ojituksella 1,2 metrin syvyyteen, kun
kuivatuksesta johtuva maan painuminen otetaan
huomioon (VL 6: l5ja VA 77 §). Milloin pellon
kuivattaminen 1,2 metrin syvyyteen aiheuttaa
saavutettavaan hyötyyn verrattuna kohtuutto

man suuria kustannuksia, voidaan kuivatus
syvyys määrätä pienemmäksi. Normaalisti oji
tus tehdään salaojituskuivatuksen vaatimaan
syvyyteen, jolloin ojasyvyys käytännössä muo
dostuu edellä mainittua suuremmaksi. Näin on
tehtävä, jos vähintään puolta hyötyä edustavat
tällaista ojimsta vaativat.

Metsäojituksen tarkoituksena on kohottaa
puuntuottoa sellaisilla mailla, joilla puuston
kasvu on pääasiassa kasvualustan liiaDisen
märkyyden vuoksi pieni. Metsäojituksen sar
kaojasyvyys vaihtelee 60 cm:stä - 90 cm:iin
riippuen turvekerroksen paksuudesta. Mitä pak
sumpi turvekerros on, sitä syvemmäksi oja teh
dään. Taloudellisesti edullisin sarkaleveys on
kasvualustastaja puustosta riippuen 30-50 met
ria.

Myös metsään tehdään isompia ojia silloin,
kun valuma-alueen koko ja virtaaman suuruus
sitä vaativat. Tällöin tulee kuitenkin ottaa huo
mioon, että metsäalueella ei lyhytaikaisesta tul-
vasta ole yleensä haittaa, joten mftoitusvirtaa
maksi metsässä riittää keskiylivirtaama MNQja
monesti pienempikin virtaama.

Maat, joille yhteinen ojitus tuottaa hyötyä,
muodostavat kuivatusalueen (VL 6:13.3).
Kuivatushankkeeseen voi sisältyä useita kuiva
tusalueita, jotka yhdessä muodostavat ojitetta
van alueen (VL 19:3). Kuivatusalue voi ja
kaantua osittelualueisiin niin kuin vesilain 6
luvun 1$ §:ssä on lähemmin säädetty.
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2 Ojitustoimitus

2.1 YLEISTÄ

Ojittamiseen ei vesilain 6 luvun 10 §:n mukaan
saa ryhtyä ennenkuin asia on ollut vesilain 19
luvun säännöstenmukaisesti ojitustoimituksessa
käsiteltävänä, jos
1) kysymys on ojituksesta, johon vesilain 6 lu
vun 2 § :n mukaan siinä tarkoitemilta osin tarvi
taan vesioikeuden lupa,
2) ojitukseen sisältyy tulva-alueen poistaminen
tai pienentäminen tahi vesilain 6 luvun 1 §:n 2
momentissa tarkoitetun pienehkön järven laske
minen taikka kun ojituksen johdosta vesien vir
taamissuunta huomattavasti muuttuu tahi ojitus
ta varten on tarpeen tehdä suojapenger tai pump
puasema toisen maalle,
3) oja on tehtävä yleisen tien, rautatien tai muun
kiskoradan alitse taikka sellaisen tien poikki
johtavaa uomaa on suurennettava eikä tienpitä
jän taikka rautatien tai muun kiskoradan omista
jan suostumusta ole toimenpiteeseen saatu, taik
ka
4) sopimusta yhteisestä ojituksesta ei saada ai
kaan.

Ojitustoimituksessa käsitellään lisäksi aikai
semmin suoritetussa ojitustoimituksessa vah
vistetun suunnitelman muuttamista sekä ojitus
yhtiön perustamista ja osakkaiden oikeuksia ja

velvoifisuuksia ojitusyntiössä koskevat asiat
samoin kuin ympäristönsuojelulautakunnan oji
tustoimitukseen osoittamat asiat (VL 6:10.2).

Milloin metsämaan ojitus koskee pääasialli
sesti valtion omistamia alueita ja asianomainen
valtion virkamies on laatinut alueita varten oji
tussuunnitelman, ei ojitustoimitusta tarvitse pi
tää, paitsi milloin viranomainen taikka se,jonka
etua tai oikeutta asia saattaa koskea, pyytää
ojitustoimitusta (VL 6:10.3).

Silloin kun ojitus on suoritettu tai suoritetaan
siten, että siitä aiheutuu tilusten pirstoummisdn
tai supistumisen taikka kulkuyliteyden vaikeu
tumisen vuoksi huomattavaa haittaa kiinteistön
tai sen osan käyttämiselle, voidaan suorittaa
tilusjäijestelyistä annetussa laissa (451/88) mai
nittu tilusj ärjestely. Jos tällainen tilusj äijestely
saattaisi tulla suoritettavaksi yhteisen ojituksen
yhteydessä, on ojitustoimituksen toimitusmies
ten tehtävä alustava ojitussuunnitelmaja toimi
tettava se asianomaiselle maanmittaustoimistol
le (VL l9:Sa). Toimitusmiesten päätöstä ei saa
antaa ennen kuin tilusjärjestelytoimitus on lain
voimainen. Ojikisyhtiötä koskevat määräykset
sisältyvät vesilain 6 luvun 25 - 32 §:iin, ja
mm, ojitusyhtiön perustamisesta ja säännöistä
on määrätty saman luvun 25 §:ssä. Yhtiöso
pimustaja sääntöjä koskeva malli on liitteenä 2.
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Vesilain 6 luvun 10 §:n perusteella suoritet
tavassa ojitustoimituksessa on laadittava ja
vahvistettava ojitussuunnitelma kustan
nusarvioineen ja kustannusten ositteluineen ot
tamalla kuitenkin huomioon mitä vesilain 6
luvussa yhteisestä ojituksesta on säädetty.

Ojitussuunnitelma voidaan laatia ja vahvis
taa ojitustoimituksessa muissakin kuin vesilain
6 luvun 10 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa,
mikäli asian laadun tai laajuuden on katsottava
vaativan muista syistä ojitustoimitusta. Jos oji
tusyritys esimerkiksi käsittää useita tiloja, ra
hoittaja voi vaatia ojitustoimituksen pitämisen
lainoittamissaan yrityksissä siinäkin tapaukses
sa, että yhteisestä ojituksesta on sovittu eikä oji
tustoimitus vesilain mukaan ole tarpeen.

Vesilain 19 luvun 1 §:n mukaan ojitustoimi
tusta on haettava kirjallisesti asianomaisellavesi
ja ympäristöpiiriltä, jonka on annettava alaisel
leen insinöörille kirjallinen määräys ojitustoi
mituksen pitämiseen. Vesi- ja ympäristöpiiri
voi antaa määräyksen ojitustoimituksen pitämi
seen myös sellaiselle agronomille, metsän
hoitajalle tai muulle henkilölle, jolle vesi- ja
ympäristöhallitus on antanut oikeuden suorittaa
ojitustoimimksia (VA 79). Vesi- ja ympäristö-
hallitus on myöntänyt useita ojitustoimituksen
pito-oikeuksia vesi- ja ympätistöpiirien raken
nusmestareille sen jälkeen, kun he ovat käytän
nön kokemuksen ja hyväksytyn kokeen perus
teella osoittaneet pätevyytensä ojitustoimituk
sen pitämiseen.

Toimitusmääräystä ei kuitenkaan saa antaa
muulle kuin insinöörille silloin, kun ojitukseen
tarvitaan joltakin osin vesioikeuden lupa tai toi
mitusmääräyksen tarkoittama ojitus vaikuttaa
huomattavasti vesistöön (VA 79.2).

Jos ojitustoimituksessa on kysymys yksin
omaan metsämaan tai muun alueen ohella laajan
metsäalueen ojittarnisesta, voi metsähallitus vesi-
ja ympäristöpiirin pyynnöstä osoittaa asiantun
tevan henkilön toimitusinsinööriksi määräämis
tä varten taikka määrätä toimitukseen asiantun
tijaksi metsänhoitajan tai muun metsätalouteen
perehtyneen henkilön (VL 19:1.1).

Milloin muu henkilö kuin insinööri on mää
rätty suorittamaan ojiWstoimitus, on hänen

kohdaltaan voimassa, mitä vesilaissa on toimi
tusinsinööristä säädetty (VL 19:12).

Samassa ojitustoimituksessa voidaan käsi
tellä useampia kuivatusalueita koskevia ojitusa
sioita silloin, kun asioiden yhdistäminen viivy
tystä tai muuta haittaa tuottamatta sopivasti käy
päinsä (VL 19:3).

Vesilain 21 luvun 10 §:n mukaan on ojitus
toimituksessa hakijan suoritettava kokousten
pitämisestä aiheutuvat kustannukset niihin luet
tuina uskornille miehille ja apumiehille suoritet
tavat palkkiot. Matkakustannusten korvaukset
sekä päiväraliat suoritetaan uskotuille miehille
samojen perusteiden mukaan kuin 1 matkaluok
kaan kuuluvalle valtion virkamiehelle (liitteet
3.lja 3.2).

Toimitusinsinöörin ja 19 luvun 1 §:n 1
momentissa tarkoitetun asiantuntijan päiväraliat
ja mackakustannusten korvaukset suoritetaan
sensijaan valtion varoista. Valtio vastaa myös
ojitustoimituksessa laadittavi sta asiakiijoista
yms, aiheutuvista kustannuksista.

2.2 TOIMITUSMIEHET JA
ASTIJA

Kun toimitusinsinööri on saanut vesi- ja ympä
flstöpiiriltä määräyksen suorittaa ojitustoimitus,
on hänen kutsuttava ojitustoimitukseen muiksi
toimitusmiehiksi kaksi uskottua miestä maaoi
keuden lautamiehistä tai jakotoimituksia varten
valituista uskotuista miehistä siinä tai niissä
kunnissa, joihin yrityksen vaikutus pääasialli
sesti ulottuu (VL 19:2 ja 18:1). Toimi
tusinsinööri ja uskotut miehet toimitusmiehinä
sekä metsähallituksen määräämä asiantuntija (ks.
kohta 2.1) suorittavat tehtävänsä virkamiehen
vastuulla.

Toimitusmiestenja asiantuntijan esteellisyy
destä sekä esteellisyyttä koskevan väitteen teke
misestä ja estemuistutuksen hyväksymisen vai
kutuksista on voimassa, mitä jakotoimitusten
osalta on jakolaissa säädetty. Toisen uskotun
miehen määrääminen esteelliseksi todetun tai
saapumatta jääneen tilalle tapahtuu saman lain
säännöksiä vastaavasti sovellaen (VL 18:1.4).
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Jakolaissa taas viitataan yleiseen lakiin tuoma
rin esteellisyydestä (liite 2).

Ojitustoimituksessa ratkaistaan asiat toimi
tusmiesten enemmistön mielipiteen mukaan,
Niissä tapauksissa, joissa kaikki toimitusmiehet
ovat cii mieltä, tulee toimitusinsinöörin mielipi
de päätökseksi (VL 19:2). Jos toimitusmieliet
ovatjostain asiasta eri mieltä, on toimitusmiesten
kokouksesta laadittava pöytäkirjaja liitettävä se
ojitustoimituksessa kertyviin asiakirjoihin.

2.3 ALKUKOKOUS

2.31 Alkukokouksen kuuluttaminen
Milloin ojitustoimituksessa on laadittava ojitus
suunnitelma, toimitusinsinöörin on vesilain 19
luvun 4 §:n mukaisesti aloitettava ojitustoimitus
alkukokouksella, joka on saman lainkohdan
mukaan pidettävä ojitettavan alueen läheisyy
dessä. Toimitusinsinöörin on kutsuttava alku-
kokoukseen ne, joiden oikeutta tai etua ojitusa
sia saattaa koskea. Alkukokousta voidaan jat
kaa eri paikoissa ja eri päivinä.

Ojitustoimituksen alkukokouksen pitämises
tä on toimitusinsinöörin kuulutettava vesilain 19
luvun 7 §:ssä määrätyllä tavalla. Kutsu alkuko
koukseen on annettava vähintään neljätoista
päivää ennen kokousta tiedoksi julkisella kuulu
tuksella (liite 4) niissä kunnissa, joiden alueelle
ojituksen vaikutukset ulottuvat. Milloin ojiws
koskee VL 6:10 §:n 1 tai 2 kohdassa mainittuja
tapauksia, taikka, jos ojitus koskee laajahkoa
aluetta, on alkukokouksen kuulutus lähetettävä
tiedoksi samassa ajassa myös lääninhallitukselle
ja ympäiistönsuojelulautaktmnalle. Kuulutus on
aina lähetettävä tiedoksi myös vesi- ja ympäris
töpiirille, hakijalle sekä uskotuille miehille. Jos
ojitus saattaa vaikuttaa yleiseen tiehen, rautatie
hen tai muuhun kiskorataan, on asianomaisille
viranomaisille myös lähetettävä kuulutus
tiedoksi. Milloin on mahdollista, että ojituksel
la saattaa olla vaikutusta kalojen elinolosuhtei
sun on kuulutus lähetettävä myös kalastuspiiril
le. Muille toimitettavien kuulutusten lähettämis
en ratkaisee kussakin tapauksessa erikseen toi
mitusinsinööri. Kuulutuksetonpostitettava niin

ajoissa, että ne ehditään julkipanna kuntien ii
moitustauiuille neljätoista päivää ennen alku-
kokousta. Tähän neljäntoista päivän määräai
kaan ei kuitenkaan lueta mukaan kuulutuksen
julkipanopäivää. Kuulutuksenjulkipanopäivän
ja alkukokouksen pitämispäivän väliin on siten
jäätävä neljätoista päivää, mikäli julkaisemis
päivä ja alkukokouksen pitämispäivä ovat kes
kellä viikkoa olevia arkipäiviä. Muussa ta
pauksessa on kuulutuksen nähtäv änäolo aika
vastaavasti pitempi.

Jos ojitusasia koskee ainoastaan tiettyjä hen
kilöitä saattamatta vaikuttaa muiden oikeuteen
tai yleiseen etuun, voidaan kuuluttamisen sijasta
käyttää vesilain 16 luvun 9 §:ssä mainittua tie
doksiantomenettelyä (VL 19:7.2).

2.32 Alkukokouksen pitäminen

Alkukokouksen tarkoituksena on asianosaisten
kuuleminen ojitussuunnitelman perusteiden
selville saamiseksi ja tarkistamiseksi.

Alkukokouksesta on toimitusinsinööin,joka
toimii samalla kokouksen puheenjohtajana,
pidettävä pöytäkirjaa (liite 5). Pöytähiirjasta
tulee ilmetä ojituslianhdceen nimi, alkukokouk
sen pitoaika, kokouksen pitopaikka, kylä, kunta,
toimitusmiesten nimet, kokouksen laillisuus ja
toimitusmiesten esteettömyys sekä paikalle saa
puneet asianosaiset, heidän edustamiensa tilojen
nimet, rekistehnumcrotjamuutläsnäolijat. Kun
edellä mainitut asiat on todettu ja merkitty pöy
täki ij aan, on toimitusinsinöörin selostettava oji
tustoimituksen pääkohdat ja muut kysymykses
sä olevaa ojitushanketta koskevat asiat. Toimi
tusinsinöörin on selostettava suunnitelmaa,
kustannusaiviota ja kustannusten osittelua kos
kevat asiat siinä laajuudessa kuin katsoo sen ko
kouksen pidon ja asian hoidon kannalta tarpeel
liseksi. Pöytäki rj aan tulee merkitä kokouksessa
esitetyt mielipiteet ja vaatimukset ojitus
suunnitelman laajuudesta, kuivatussyvyvdestä
ja muusta suunnitelman sisällöstä. Pöytäkiijasta
tulee käydä lyhyesti ilmi myös kokouksessa
esitetyt mielipiteet (liite 5). Pöytäkirjan allekir
joittaa toimitusinsinöön.
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2.4 OJITUSSUUNNITELMAN
LAATIIvIINEN JA
MAHDOLLINEN LUVAN TARVE

Milloin ojitustoimituksessa on laadittava ojiifis
suunnitelma (liite 6), laatu toimitusinsinööri
alkukokouksessa saadut lälitötiedot huomioon-
ottaen toisten toimitusmiesten kanssa neuvotel
len ojitussuunnitelman muine asiaan kuuluvine
asiakirjoineen valmiiksi.

Ojitussuunnitelman laatimista ja maankui
vatuksen suunnittelua eri vaiheineen on selvitet
ty v. 1986 julkaistussa vesihallituksen tiedot
teessa nro 278: “Maankuivatuksen suunnittelu,
osat 1 ja II.”

Jos toimitusinsi noöri kesken suunnitelman
laatimisen havaitsee, että ojituksena toimeen
pantavan kuivatusliankkeen toteuttamiseksi on
tarpeen vesistön järjestely taikka kysymys on
sellaisesta ojituksesta tai sen yhteydessä suon
tettavasta toimenpiteestä, johon vesilain 6 lu
vun 2 §:n 1 ja 2 momentin mukaan on saatava
vesioikeuden lupa, on toimitusinsinöörin ilmoi
tettava asiasta kirjallisesti ojitustoimituksen
hakij alle ja keskeytettävä toimitus.
Ilmoituksessa on mainittava, minkä vuoksi
luvan saaminen on tarpeen. Samalla on toimi
tusinsinöörin kehoitettava hakijaa, mikäli hakija
haluaa jatkaa ojitustoimitusta, hakemaan asian
omaiselta vesioikeudella erikseen asian vaati-
maa lupaa jäijestelyyn taikka vaikutuksiltaan
vesioikeuden luvan vaativan kuivatusalueen
ojittamiseen. Tällöin tulee lupahakemukseen
liittää toimitusinsinöörin suunnitelma siltä osin
kuin asia saatetaan vesioikeuden ratkaistavaksi.
Jos kysymyksessä on järjestely, on lupa
hakemukseen edellä määritellyn suunnitelman
lisäksi liitettävä selvitys siitä, että hyödynsaajat
kannattavat järjestelyä sillä tavoin kuin vesilain
7 luvun 3 §:ssä on säädetty (VL 19:5).

Eri osapuolten asenteiden muututtua suh
teessa lampiin, pienvesistöihin ja maamme
vesitalouteen sekä vesivaroihin yleensä, on en
tistä useammat tapaukset saatettava vesioikeu
den ratkaistavaksi. Lisäksi on todettava, että
edellä määriteltyyn ojitustoimitukseen ei vesi
asetuksen 6 luvun 79 §:n 2 momentin mukaan

saa toimitusinsinööriksi määrätä asian laadunja
laajuuden huomioonottaen muuta henkilöä kuin
vesiasioihin perehtyneen insinöörin. Jos mää
räys on annettu muulle henkilölle, hänen on
ojitustoim ituksen sisällön todettuaan ilmoitet
tava asiasta vesi- ja ympäristöpiirille toimitus
määräyksen pemuttaniista ja uuden määräyksen
antamista varten. Kun edellä tarkoitettu järjes
telyn tai ojituksen lupahakemus on vesioikeu
dessa lainvoimaisesti ratkaistu, voi toimitusinsi
nööri sen jälkeen jatkaa ojitustoimitusta.

2.5 LOPPUKOKOUS

2.51 Loppukokouksen
kuuluttaminen sekä asiakirjojen
lähettäminen ja nähtävänä pitäminen

Kun ojitussuunnitelma on tehty tai ojitustoimi
tuksessa on tarkastettu valmis suunnitelma, on
toimitusinsinöörin pidettävä paikalla loppuko
kous, Toimitusinsinöörin on kuulutettava lop
pukokouksen pitämisestä vesilain 19 luvun 6 ja
7 §:ssä määrätyllä tavalla. Kutsu loppuko
koukseen on annettava vähintään neljätoista
päivää ennen kokousta tiedoksi julkisella kuulu
tuksella (liite 7) niissä kunnissa, joiden alueelle
ojituksen vaikutukset ulottuvat. Milloin ojitus
koskee VL 6 luvun 10 §:n 1 tai 2 kohdassa
mainittuja tapauksia, taikka, jos ojitus koskee
laajahkoa aluetta, on loppukokouksen kuulutus
lähetettävä tiedoksi samassa ajassa myös läänin-
hallitukselle ja ympänistönsuojelulautakunnal
le. Lisäksi on loppukokouksen kuulutus lähe
tettävä aina tiedoksi vesi- ja ympänistöpiirille,
hakijalle, uskotuille miehille ja tiedossa olevalla
postiosoitteella niille maanomistajille, joita oji
tusasia koskee, sekä, milloin ojitus koskee toisen
maalla olevaa puroa, jossa on voimalaitos tai
muu rakennelma, laitoksen tai rakennelman
omistaj alle. Jos purossa, jota ojitus koskee,
harjoitetaan uittoa, on loppukokouksesta kir
jeellä ilmoitettavavesi-jaympäristöhallituksdlle
ja, jos uittoyhdistys huolehtii uitosta, myös sil
le. Jos ojitus vaikuttaa yleiseen tiehen, rauta
tiehen tai muuhun kiskorataan, on asianomaisil
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le viranomaisille tai kiskoradan omistajalle
lähetettävä kuulutus ja tarvittavilta osin tiedot
suunnitelmasta. Samoin on kuulutus ja suunni
telma taivittavilta osin lähetettäva kalasmspn
riin, jos ojitus vaikuttaa kalojen elinolosuhtei
sim

Muissa tapauksissa ratkaisea kuuiutukep
lähettämisen toimitusinsinööii,

Toimitusinsinöörin on postitettava kuuiutuk
setja suurmitelmakappaieet niin ajoissa, että ne
ehditään panna kunnissa nähtäväksi neljätoista
päivää ennen loppukokousta, Tähan ne] jäntoista
päivän maäraaikaan ci kuitenkaan lueta mukaan
nähtäväksipanopäiväa Nähtivaksipanopäivan
ja loppukokouspäivien väliin on siis jäätäva
neljätoista päivää, mikä] i nähtäväksipanopäivä
ja kokouspäivä ovat keskellä viikkoa olevia
arkipäiviä. Muussa tapauksessa on nähtävänä
oloalka vastaavasti pitempi.

Myös loppukokouksen osalta saattaa kuulut
tamisen sijasta joskus tulla kysymykseen vesi-
lain 16 luvun 9 §:ssä mainittu tiedoksianto
menettely (VL 19:7.2).

Kuulutuksen yhteydessä on toimitusinsinöö
tim lähetettävä kappale suunnitelmaa asianomai
seen kuntaan yleisesti nähtävänä pidettäväksi
sekä tiedoksi vesi- ja y upätistöpi riile ja haki
jaile Mifiom ojitus kosk e VL u un 10 § n
1 tai2kohdasamainutuja apa k ra, taikk ,jos
ojitus koskee laajahkea aluetta kuuiutuk en
yhteydessä lähetettäva kappale suunnitelmaa
myös lääninhailitukseile a ympäristön
suojelulautakunnalle.

2.52 Loppukokouksen pitäminen
Loppukokouksessa on asianosaisilla ja viran
omaisilla tilaisuus esittää mahdolliset ojitussuun
niteimaa koskevat huornautukset sekä sellaiset
vaatimukset ja selvitykset, joiden esittämiseen
he katsovat olevan aihetta.

Loppukokouksesta on toini usinsinöönn
pidettävä pöytakiijaa itc 8), osia tulee ihrcta
ojitushankkeen nimi, loppukokouksen pitoaika,
kokouksen pitopaikka, kylä, kunta, toimtius
miesten nimet, kokouksen laililsuus ja toimitus-
miesten esteettömyys sekä paikalle saapuneet

asianosaiset, heidän edustamiensa tilojen nimet,
rekisterinumerotja muut läsnäolijat. Kun edel
lä mainitut asiat on todettu ja merkitty pöytäkir
jaan, on toimitusinsinöörin selostettava ojitus
toiirituksen pääkohdat ja muut kysymyksessä
olevaa ojitussuunnitelmaa, kustannusarviota,
kustarausositteiua yms. koskevat asiat siinä
laajuudessa kuin katsoo sen kokouksen pidon ja
asian hoidon kannalta tarpeelliseksi. Pöytäkir
jasta rulee käydä lyhyesti ilmi kokouksessa esi
tetyt mielipiteet Toirnitusinsinööri ailekiijoit
taa loppukokouksen pöytäkirjan.

2.6 TOIMITUSKOKOUS

Milloin ojitustoimituksessa ei ole laadittava
ojitussuunnitelmaa, on siinä pidettävä alku- ja
loppukokousten sijasta vain yksi kokous, jota
kutsutaan toimituskokoukseksi (VL 19:8).
Kokous on pidettävä ojitettavan alueen lähei
syydessä, ja sitä voidaan jatkaa eri paikoissa ja
eri paivinä. Muutoin on toimituskokouksesta
voimassa, mitä vesilain 19 luvun 6ja 7 §:ssä on
säädetty loppukokouksesta.

Ojitussuniteimaa ei ole tarpeen laatia, mil
loin on kysymys esimerkiksi ojitusyhtiön perus
tami’esta (VL 6 25, 27 ja 32) tai ojitusta koske-
vi m osakkaidem keskinaisten nitaisuuksien rat
kaisemisesta, jo a tarkoituksessa esimerkiksi
ymparistönsuojelulautakunta on osoittanut asi
anomaisen hakemaan ojhustoimitusta (VL
20:22).

2 7 OJITUSTOIMITUKSES$A
ÄNNE1TA PÄÄTÖS
Ojitustoimituksessa on toimitusmiesten annet
tava ;oppukokouksen tai toirnituskokouksen
tultua pidetyksi päätös (liite 9). Päätöksestä,
johon on Intettävä valitusosoitus, on kolmen-
kymmenen päivän kuluessa loppukokouksesta
tai to n ituskokouk esta annettava kappale haki
jalle ji riuulle sita pyytaneelle asianosaiselle.
Tälanen kappale on myös lahetettävä ympätis
tönsuoclulautakuniialie, vesi- ja ympätistöpii
rille ja lääninhaliitukselle ja mikäli päätös sisäl
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tää kalataloutta koskevia vaikutuksia myös ka
lastuspiirille. Päätöksen antamisesta on samalla
tiedotettava kunnan ilmoitustaululle julki
pantavalla kuulutuksella (liite 10). Kuulutus on
pidettävä kunnan ilmoitustaululla kol
menkymmenen päivän ajan, Tähän määräai
kaan ei lueta mukaan kuulutuksen julldpano
päivää. Kuulutuksen julldpanopäivää seuraa
vat kolmekymmentä päivää ovat päätökseen tyy
tymättömän kannalta ensiarvoisen tärkeitä, sifiä
valituskiijelmä ja valituksenalainen päätös on
toimitettava vesioikeuteen viimeistään kolman
tenakymmenentenä päivänä Siitä, kun päätöksen
antamisesta on kunnan ilmoitustaululla kuulu
tuksella tiedotettu.

Toimitusmiesten on päätöksessä vahvistetta
va ojitussuunnitelma, milloin sellainen on oji
tustoimituksessa laadittu ja annettava ratkaisu
loppukokouksessa tehdyistä muistutuksista ja
vaatimuksista sekä tarvittavat määräykset siitä,
miten ojitusyritys muutoin on pantava toimeen.
Päätöksessä on myös, vaikkei koiwausvaatimus
ta ole tehty, määrättävä, onko havaitusta vähin
gosta suoritettava korvausta. Päätöksestä tulee
siis ilmetä korvauksen määrä ja vahingon toiju
miseksi tarpeelliset toimenpiteet sekä toimenpi
teiden suorittamisaika niissä tapauksissa, joissa
toimitusmiehet ovat määränneet vahingot tai
osan vahingoista toimenpitein torjuttavaksi.
Mikäli ojitusasiassa on kysymys kustannusten
osittelusta yms., on päätöksessä esitettävä arvi
oidut ojituskustannukset sekä niiden ja muiden
menojen osittelu. Lisäksi on päätöksessä an
nettava määräykset ojituksesta aiheutuvien sil
tojenja rumpujen uusimisesta, korjaamisesta tai
muuttamisesta, kaivumaiden levityksestä ja läji
tyksestä, kaapelienjajohtojen siirtämisestä yms.
sekä päätöksen nojalla tehtävien rakenteiden,
laitteiden ja ojien vastaisesta kunnossapidosta
sekä todettava mahdollinen vanhan ojitusyhtiön
purkaminenja uuden perustaminen. Päätöksen
loppuun on liitettävä valitusosoitus, josta on
selvästi käytävä ilmi, mistä, missä ajassaja miten
päätökseen tai sen osaan tyytymättömien on
haettava siihen muutosta. Toimitusmiesten on
lain mukaan annettava päätöksessä ratkaisut
loppukokouksessa tehdyistä muistutuksista ja

huomautuksista. Asianosaisten kannalta olisi
suotavaa, että ratkaisujen perustelut käyvät ilmi
päätöksestä. Jos kysymyksessä on sellainen toi
mitus, johon joitain osin tarvitaan VL 19:5
kohdassa mainittu vesioikeuden lupa, ei toimi
tusmiesten päätöstä saa antaa ennen kuin vesioi
keus on asian lainvoimaisesti ratkaissut (VL
19:5.2).

Jos yhteisen ojituksen tarkoittamafia alueella
toimitetaan VL 19:5a mukainen tilusjäijestely,
ei ojitustoimituksessa saa antaa toimitusmiesten
päätöstä ennen kuin tilusjärjestelytoimitus on
tullut lainvoimaiseksi.

Vesilain 19 luvun 10 §:n mukaan saa ojitus
toimituksessa tehtyyn päätökseen hakea muu
tosta se,jonka oikeutta tai etua asia koskee, sekä
vesi- ja ympäristöpllri ja lääninhallitus valitta
maila päätöksestä vesioikeuteen. Päätökseen
tyytymättömän on siis toimitettava valitus
kiijelmä ja valituksenalainen päätös vesioikeu
teen viimeistään koim antenakymmenentenä
päivänä siitä, sanottua päivää mukaan lukemat
ta, kun päätöksen antamisesta on kunnan iimoi
tustaululla vesilain 19 luvun 9 §:n 2 momentin
mukaisesti tiedotettu. Mikäli valitusajan viimei
nen päivä on lauantai, sunnuntai tai viikolla
oleva pyhäpäivä, jatkuu valitusaika vastaavasti.
Valitusajan jatkumisen iaskemisessa noudate
taan lakia säädettyjen määräaikain laskemisesta
25.4.1930 nro 150.

Ojitustoimitus katsotaan päättyneeksi silloin,
kun toimitusinsinööii on antanut tai lähettänyt
päätöksen tiedoksi edellä mainituille ja ilmoitta
nut päätöksen antamisesta kuulutukselia kunnan
ilmoitustaululla.
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3 Tehtävät ojitustoimituksen päätyttyä

Ojitustoimituksen asiakiij at luovutetaan ojitus
toimituksen päätyttyä vesi- ja ympäristöpiiriin
arldstoitavaksi. Mikäli ojitustoimituksen pää
töksestä valitetaan, pyytää vesioikeus asiakirjat

vesi-ja ympäristöpiiriltä. Vesioikeus voi myös
pyytää toimitusinsinööriltäja vesi-ja ympäristö
piiriltä vesioikeudelle tehtyjen valitusten joh
dosta lausunnon.

Lähteet

Vesilaki 19.5.1961/264
Laki vesilain muuttamisesta 30.4.1987/467
Vesiasetus 6.4.1962/282
Laki valtion osanotosta eräiden maa- ja vesirakennustöiden kustannuksiin 30,8.1963/433
Maankuivatuksen suunnittelu, VH:n Tiedotus nro 278, Hki 1986
V - H. Eronen: Katselmustoimitus vesiasiassa
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LIITE 1/1

Toimitusnumero 200 Hevy 1.]

Yhtiö perustettu ojitustoimituksessa
15. pnä maalis kuuta 1988

OJITUSYHTIÖN YHTIÖSOPIMUS

Me alleidijoittaneet, joiden tarkoituksena on yhteisenä yrityksenä toimeenpanna
Haaraojan perkaushanke Hausjärven kunnassa Insinööri Kari Kasken

4J.1988 laatiman suunnitelman mukaisesti, olemme perustaneet sen toteuttamista varten vesilain
(264/61) luvun 25 §:n 1 momentissa tarkoitetun ojitusyhtiönja hyväksyneet sille oheiset säännöt.

Kuivatus- Kunta/kylä
alue Kiinteistön nimi RN:o Omistajan allekiljoitusx) Huomautuksia

1. 2. 3. 4. 5.

NN jne

x) Myöhempien allekiijoiwsten päiväys sarakkeeseen 5

VYH 44. 02/87 17
3 402014X



LIITE 1/2

Yhtiön nimi: gpjgnotuh Tnro 99jjjv1]

_________________________________________

Pvm 15,3i988

YHTIÖSOPIMUKSEN ALLEKIRJOITUKSET (j a&)

Kuivatus Kunta/kylä
alue Kiinteistön nimi RN:o Omistajan allekirjoitus Huomautuksia
1. 2. 3. 4. 5.

K2

1$



LIITE 1/3

OJITUSYHTIÖN SÄÄNNÖT Tnro 200 Hevy 1:1
Pvm 15.3.1988

1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka

Yhtiön nimi on Haaraojan ojitusyhtiö
ja sen kotipaikka on Hausiärven kunta.

2 § Yhtiön tarkoitus

Yhtiön tarkoituksena on toimeenpanna Haaraofan perkaushanke

lainvoimaisen lupapäätöksen mukaisesti sekä huolehtia sen vastaisesta lioidostaja kunnossapidos

Suunnitelmaan kuukm/kuuluvat seuraavat 2 kuivatusaluetta
KJjaK2.
Hanke voidaan toimeenpanna kunkin kuivatusalueen osalta erikseen toisista kuivatusalueista
riippumatta.

3 § Yhtiön osakkaat

Yhtiön osakkaita ovat ne, jotka em. suunnitelman mukaan saavat hankkeesta vesilain 6 luvun 16 § :n
tarkoittamaa hyötyä tai jotka myöhemmin asiamriukaisessa jäijestyksessä otetaan yhtiön osakkaik

Sellaisen osakkaille kuuluvan päätöksen tekoon, joka koskee yksinomaan määrättyä kuivatusaluet
ta, voivat osallistua vain tämän kuivatusalueen osakkaat, ja heidän päätöksensä ja sen toimeenpa
non osalta on noudatettava, mitä jäljempänä yhtiökokouksen päätöksestä määrätään. Kuivatusalu
een osakkaiden edellä tarkoitettu päätös tehdään joko yhtiökokouksessa tai sanottujen osakkaiden
pitämässä erillisessä kokouksessa, josta tällöin soveltuvin osin on voimassa, mitä yhtiökokouksessa
naissa saannoissa on maaratty.

4 § Kustannusten jakaminen

Yhtiön osakkaat vastaavat yrityksen kustannuksista vesilain mukaisen kustannusosittelun osoitta
massa suhteessa ja muutenkin sanotussa laissa säädetyin tavoin.

Vastuu yhtiön hallintoon kuuluvista erilaisista menoista sekä muista usealle kuivatusalueelle
yhteisistä kustannuksista jakaantuu kuivatusalueiden kesken kunkin kuivatusalueen hyödyn suh
teessa hankkeen kokonaishyötyyn.

Yhtiökokouksen määräämät ennakkomaksut suoritetaan kustannusosittelun osoittamassa suhtees
sa huomioon ottaen, mitä vesilain 6 luvun 29 §:ssä on säädetty.
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LIITE 1/4

5 § Yhtiökokous

Yhtiön asioista päättää yhtiökokous. Varsinainen yhtiökokous pidetään joka kolmas vuosi ennen
huhtikuun loppua.

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään, milloin toimitsijat katsovat yhtiön asioiden sitä vaativan tai
milloin osakkaat, jotka edustavat vähintään yhtä viidettäosaa (1/5) yhtiön äänimäärästä, ilmoitta
maansa asiaa varten sitä toimitsijalta klijallisesti pyytävät.

Varsinaisten yhtiökokousten välistä aikaa kutsutaan toimintakaudeksi.

6 § Yhtiön toimitsijat

Yhtiön asioita hoitaa päätoimitsija ja 2 muuta toimitsijaa, jotka yhtiökokous valitsee toiminta-
kaudeksi kerrallaan, Samoin valitaan tarvittaessa varatoimitsijoita. Toimitsijat valitsevat keskuu
destaan päätoimitsijan varamiehen, joka hänen estyneenä ollessa hoitaa hänelle kuuluvat tehtävät.

Toimitsijat voivat päättää, että päätoimitsija hoitaa vähäiset yhtiön toimintaan kuuluvat asiat
itsenäisesti. Toimitsijat voivat lisäksi päättää muiden tarpeellisten toimihenkilöiden nimittämises
tä.

Mikäli toimitsija laiminlyö tehtävänsä tai muutoin toiminnallaan aiheuttaa haittaa tai vahinkoa
yhtiölle tai sen osakkaille, voidaan hänet yhtiökokouksen päätöksellä erottaa tehtävästään kesken
toimikautta.

7 § Toimitsijain kokous

Päätoimitsija kutsuu toimitsijat kokoon tarvittaessa heidän keskenään päättämällä tavalla. Toirnit
sijain kokous on päätösvaltainen, kun päätoimitsija ja vähintään puolet muista toimitsijoista on
saapuvilla, Päätökset kokouksessa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, Äänten mennessä
tasan ratkaisee päätoimitsijan ääni. Toimitsijain kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa.

8 § Yhtiön nimen kirjoittaminen

Yhtiön nimen khjoittaa päätoimitsija yhdessä jonkun toisen toimitsijan kanssa, elleivät toimitsijat
erikseen toisin päätä,

9 § Yhtiön tilikausi, tilinpito ja tilien tarkastus

Yhtiön tilikausi on kalentetivuosi. Toimintakautta koskeva vuosittainen eritelty tilinpäätös tulee
toimittaatilintarkastajille viimeistään viikkoa ennen varsinaista yhtiökokousta. Ellei tilintarkastajia
ole valittu, tilit tarkastetaan yhtiökokouksessa. Tarvittaessa yhtiökokouksessa voidaan tarkastaa
tilit myös tilinpäätöksen jälkeiseltä toimintakauden osalta.
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LIITE 1/5

10 § Yhtiökokouksen koollekutsuminen ja tiedonannot osakkaille

Yhtiökokouksesta ja siellä käsiteltävistä asioista on toimitsijain tiedotettava osakkaille__________
kirleetiä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Muut tiedot
osakkaille toimitetaan samalla tai muulla asian vaatimalla tavalla.

Yhtiön sääntöjen mukaan koollekutsuttu yhtiökokous on päätösvaltainen.

11 § Osakkaiden äänivalta

Yhtiökokouksessa on kullakin osakkaalla sellainen äänivalta, joka vastaa hänen maksettavakseen
määrättyä osuutta ojitushankkeen kustannuksista, kuitenkin niin, että kokouksen toimihenkilöitä
valittaessa äänet lasketaan pääluvun mukaan. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmis
töllä. Yhtiökokouksen päätös hankkeen raukeamisesta voidaan kuitenkin tehdä vain, jos kokous
kutsussa on ilmoitettu sanotun asian käsiteltäväksi ottamisesta ja kaikki ne, jotka ovat vaatineet
ojitusta tai yhtyneet sellaiseen vaatimukseen, Sitä kannattavat.

12 § Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään:
1) toimintakautta koskeva toiminta ja tilikertomus
2) yhtiön tilit ja tilinpäätös sekä tilintarkastuslausunto

ja päätetään:
3) tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä toimitsijoffle
4) talousarviosta
5) tiintarkastajien määrästä ja heidän valitsemisestaan
6) toimitsijain valitsemisesta, milloin se on tarpeen
7) toimitsijain ja tilintarkastajien palkkioista
8) kokouskutsussa mainituista muista asioista.

Tarvittaessa voidaan varsinaisen yhtiökokouksen asioita käsitellä ja niistä päättää myös ylimääräi
sessä yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekiijoittavat puheenjohtaja ja kokouksessa
valitut pöytäkiijantarkastajat.

13 § Täydentäviä säännöksiä

Yhtiökokouksen päätös, jolla näitä sääntöjä muutetaan siten, että jokin vesilain 6 luvun 27 § :ssä
2 momentissa tarkoitettu seikka jätetään säännöistä pois, on mitätön. Yhtiökokouksella ei myös
kään ilman asianomaisen suostumusta ole valtaa tehdä sellaista päätöstä, joka loukkaa yksityisen
osakkaan oikeutta tai etua yhtiössä.
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LIITE 1/6

Näiden sääntöjen ja hanketta koskevan lupapäätöksen lisäksi on noudateilava, mitä vesilaissa
ojitusyhtiöstä, toimitsijoista sekä ojituksesta muutoinkin on säädetty.

Jos työtä varten myönnetään valtion varoja, on lisäksi noudatettava, mitä tätä koskevassa rahoitus
lainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa päätöksissä on säädetty.
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LIITE 2/1

TOIMITUSMIESTEN JA ASIJANTUNTUAIN ESTEELLISYYS

Toimitusmiestenja asiantuntijan esteellisyyteen ojitustoimituksessa sovelletaan tuomaria koskevia
esteellisyyssäännöksiä. Oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 6 § :n nojalla ensinnäkään isäja poika, appi
ja vävy, kaksi veljestä tahi langosta eivät saa olla määrättyinä tai kutsuttuina samaan toimitukseen.
Eräiden tuomarin ja valtuutetun esteellisyyttä koskevain säännösten soveltamisesta naiseen anne
tun lain (113/26) nojalla periaate on voimassa myös samassa suhteessa toisiinsa olevista naislien
kilöistä sekä mies ja naishenkilöistä, niin myös aviosuhteen perusteella puolisoista.

Oikeudenkäymiskaaren 13 luvun 1 §:n nojalla esteellisyys syntyy lisäksi

1. niin läheisestä sukulaisuudesta tai lankoudesta asianosaisen kanssa, että se vuoden 1734 lain
naimiskaaren mukaan muodosti esteen avioliiton solmimiselle (käytännössä tämä merkitsee
esteen olemassaoloa vielä serkkuuden perusteella sukulaisuuden muttei enää lankouden
kannalta)

2. asianosaisen vastapuolena tai hänen julkisena vihamiehenä olemisesta
3. erinomaisesta hyödystä tai vahingosta, jota henkilöllä itsellään tai hänen 1. kohdassa tarkoi

tetulla sukulaisellaan on asiassa odotettavana
4. toimimisesta aikaisemmin samassa asiassa tuomarina, asianajajana tai todistajana taikka

jostakin asiaan kuuluvan päättämisestä virkamiehenä
5. henkilöä itseään koskevan samanlaisen asian vireilläolosta viranomaisessa.

Jos toimitusinsinööri ennen toimituksen aloittamista havaitsee itsensä esteelliseksi, hänen tulee
viipymättä ilmoittaa siitä sille vesi- ja ympäristöpiirille, jolta hän on saanut määräyksen. Vesi ja
ympäristöpiiri määrää tällöin toisen henkilön toimitusinsinööriksi. Uskottu mies taas on velvollinen
ilmoittamaan esteeffisyydestään toimitusinsinöörille, jonka on viipymättä kutsuttava esteellisen
tilalle toinen henkilö uskotuksi mieheksi. Jos asiantuntija huomaa olevansa esteellinen, hänen on
ilmoitettava siitä metsähallitukselle, joka määrää toisen henkilön hänen tilalleen.

Esteelliseksi itsensä ilmoittanut toimitusmies ei vapaudu suorittamasata toimituksen säännönmu
kaiseen kulkuun kuuluvia tehtäviä ennen uuden toimitusmiehen määräämistä tai kutsumista. Jos
toimitus on jo kuulutettu, toimitusinsinöörin on huolehdittava alkukokouksen järjestämisestä ja
muista toimituksen aloittamiseen kuuluvista tehtävistä. Esteeffinen toimitusmies osallistuu myös
alkukokoukseen toimitusmiehenä, jollei toista ole hänen tilalleen määrätty tai kutsuttu. Alkuko
kous joudutaan tällöin kuitenkin heti keskeyttämäänja siirtämään toiseen ajankohtaan. Esteellinen
toimitusmies osallistuu myös alkukokouksen siirtämistä koskevan asian käsittelyyn. Esteellisen
toimitusinsinöörin tulee niin ikään ilmoittaa aika ja paikka kokouksen jatkamiselle.

Toimitusmies,joka toimituksen alettua havaitsee olevansa esteellinen, on velvollinen ilmoittamaan
esteellisyydestä toisille toimitusmiehille. Tämän jälkeen hän ei enää voi ratkaisijana olla muussa
kuin toimituksen lykkäämistä koskevassa asiassa. Asiantuntijan on esteellisyytensä havaittuaan
ilmoitettava siitä toimitusmiehille ja metsähallitukselle.

Asianosaisen tulee tehdä estemuistutus ensimmäisessä kokouksessa, jossa ao. toimitusmies tai
asiantuntija on toimessaan. Myöhemmin estemuistutusta ei enää saa tehdä, ellei muistutuksen
tekemiseen ole ollut laillista estettä tai ellei esteen aihe ole vasta myöhemmin syntynyt tai tullut
hänen tietoonsa. Muistutus on tällöin esitettävä ensimmäisessä kokouksessa sen jälkeen, kun este
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lakkasi taikka sen aihe syntyi tai tuli tietoon, Siitä huolimatta, että asianosainen on menettänyt
oikeutensa tehdä estemuistutus, toimitusmies tai asiantuntija on Illan myöhään tehdyn estemuistu
tuksen perusteella esteellisyytensä havaittuaan velvollinen menettelemään edellisessä kappaleessa
sanotulla tavalla uuden henkilön hankkimiseksi hänen tilalleen.

Jos asianosainen tekee estemuistutuksen, toimitusmiesten on se yhdessä heti ratkaistava, Jos
asiantuntija havaitaan esteelliseksi, toimitusta voidaan jatkaa, mutta hänen tilalleen on ensi tilassa
hankittava toinen asiantuntija. Siinä tapauksessa, että estemuistutus tehdään toimitusmiestä vas
taan, myös hän osallistuu ratkaisun tekemiseen. Jos estemuistutus hylätään, toimitustajatketaan. Jos
muistutus taas hyväksytään, toimitus keskeytetään esteettömän toimitusmiehen hankkimista var
ten.

Estemuistutuksen hyväksyminen ei aiheuta muutosta siihen, mitä toimituksessa on ennen estemuis
tutuksen tekoa tapahtunut. Kokouksen siirtämisestä ei ole tarpeen erikseen kuuluttaa. Asianosaisen,
joka ei ole ollut saapuvilla kokouksessa, on tällöin itse hankittava tieto siirretyn kokouksen ajasta
ja paikasta.
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MAANMITFAUSHALLITUS PÄÄTÖS 695/121/
$9, 5599

4.5.1989

JAKOLAIN 264 §:SSÄ TARKOITETUN USKOTUN MIEHEN PALKKION PERUSTEIDEN
VAHVISTAMINEN

Maaiimittausliallitus on vahvistanut jakolain (32 1/72) 264 §:n nojalla maanmittaus
toimituksia varten valitun uskotun miehen pallddon perusteet seuraavilcsi.

Uskotun miehen pallddo toimituspäivältä on vähintään 250 markkaa.

Jos uskottu mies on osallistunut toimitukseen tai toimituksiin yli kuusi tuntia, on
palkido 375 markkaajajos uskottu mies on osallistunut toimitukseen tai toimituksiin
yli yhdeksän tuntia, on palkkio 500 markkaa.

Tätä päätöstä sovelletaan 1.6.1989 lukien ja tällä kumotaan maanmittaushallituksen
päätös 9.1.1986 n:o 94/1066. Maanmittaushallimksen päätös 4.12.1980 n:o 2456/
3589 on edelleen voimassa uskotuille miehelle maksettavien matkakustannusten ja
päivärahan määräämisperusteiden osalta.

LAURI KANTEE
Pääjohtaja Lauri Kantee

SUVI MARTflNEN
Esittelij ä Suvi Marttinen
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Maanmittaushallituksen päätös jakolain
N:o2456/3589 246 §:ssä tarkmtettujen perusteiden vah
DN,o 2456/14 80 vistamisesta.

Annettu maanmittaushaffituksessa 4. pdh
väriä joulukuuta 1980.

Maamnittaushallitus on vahvistanut jakolain 264 § ‘n nojalla, sellaisena kuin se on
2 5 1972 annctussa laissa (321/72), maanmittaustoimituksia vartcn valitun uskotun
miehen palkkion sekä matkakustannusten korvauksen ja päivärahan määräämispe
rusteet seuraaviksi

Uskotun miehen palkkio on 130 markkaa toimituspäivältä, jona hän osallistunut
yhteensa enintään neljä tuntia toimitukseen tai toimftuksiin, sekä muussa tapauksessa
195 markkaa

Matkustamiskustannusten korvaus, päiväraha, majoittumis- korvaus, ydmatkaraha
ja atenakorvaus maksetaan uskotulle miehelle samojen perusteiden mukaan kuin 1
matkaluokkaan kuuluvalle valtion virkamiehelle.

Tätä päätöstä sovelletaan 1.1 1981 lukien ja sillä kumotaan maanmittaushallituksen
päatös 1 58 1978 no 1732/2615 maaninfttaustoimituksiavarten vahtulle uskotulle
miehelle maksettavan palkkion sekä matkakustannustenja päivärahan määräämispe
mstcista

LAURI KANTEE
Laun Kantce

RAIJA OLKINUORA
Raija Olkinuora
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KUULUTUS
KUTSU OJTUSTOMTUKSEN
ALKUKOKOUKSEEN

Helsingin veso ja ympänstöpiinn annettua allekirjoittaneete optustomitusrnääräyksen

(VL 19:1), kutsun kakkr ne, joden oikeutta taI etua ojltusasia saattaa koskea, esIttämään mielipiteensä

atamalnltussa ojitustolmituksen alkukokouksessa,

HakIja Raimo Mattila ym.

Optusasla
Haaraojan paauoman ja sivuojien perkaus ja
mahdollinen Isoniityn pengerrys, Tnro
200 Hevy 1:1.

Hankkeen Myllyjoen ja Isoniityn välinen alue
sIjaIntI Haus järven kunnan Ryttylän ja Oitin

kylissä.

Kokousalka Perjantai 4. päivä joulukuuta 1987 alkaen klo 10.00
Ja-palkka Hausjärven kunnantalo, Oitti

Huomautan samata, että kenenkään poissaolo e estä kokouksen pitärnistä tai sen jatkamota,

Pälvays Helsingissä 16, päivä marraskuuta 1987

Toimitus-
insinööri Kari Kaski

Osoite ja Helsingin vesi— ja ympäristäpiiri
puhelinnumero 90 — 566 4055

JAKELU KAANT0PUOLELLA

ylH 4401

Julkipano— Parrrhl0äk 0104 0hl04040

todistus Tämä kuulutus on ollut nähtävänä
kunnan ilmoitustaululja seuraavasti: 19 19 asti

p 1S1I
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Tnro 200 Hevy 1:1

Hanke: Haaraojan perkaus
Kunta: Hausjärvi

PÖYTÄKWJA

Kokous: Ojitustoimituksen alkukokous

Aika: 4,12.1987

Paikka: Hausjäiwen kunnantalo

Läsnä: Toimitusmiehet:
toimitusinsinööri Kari Kaski Helsingin vesi- ja ympäristöpiiristä
uskotut miehet Lauri Mäki ja Pekka Järvi Hausjärven kunnasta

Viranomaiset:
Insinööri Esko Sipponen (valtakiija) Helsingin telepiiri stä
Tiemestari Pekka Paananan (valtaidija) Hämeen tie ja vesirakennuspiiristä
Rakennusmestari Reino Sormunen (vakakirja) Helsingin rautatiepiiristä
Martti Kuisma Hausjärven kunnan ympäristönsuojelulautakunnasta
Rakennusmestari Ilkka Käki Hausjärven kunnasta (valtakhja)

Maanomistajat:
Nimi Tila ja Rnro Kylä
Raimo Mattila Koukkari 2:24 Ryttylä
Simo Haavisto Vuorela 2:12 Ryttylä
Timo Tuominen Ojala 2:29 Ryttylä
Veijo Mäenpää Mäenpää 2:60 Ryttylä
Markku Haataja Lehtovuori 3:93 Oitti
Heikki Piilola Piilola 3:72 Oitti
Pentti Niktylä Niittylä 3:36 Oitti

1 § Laillisuus

Merldttiin, että kysymyksessä on Raimo Manilan 27.3.1985 vireifiepanerna
toimitus.

Merkittiin tiedoksi kokouksen kuulutus julkipanotodistuksineen. Kuuluttamis
en lisäksi kokouksesta oli kiijeitse ilmoitettu Hausjärven kunnanhallitukselle,
Hausj ärven kunnan ympäristönsuojelulautakunnalle, Hämeen lääninhallituk
selle, Helsingin vesi- ja ympäristöpiirille, Hämeen tie- ja vesirakennuspiirille,
Helsingin rautatiepiirille, Helsingin telepiirille, sekä asianosaisffle. Kuulutus on
julkaistu myös Hausjärven Sanomissa 27.11.1987.
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Todettiin läsnäolijat. Toimitusinsinöörin selostettua kokouksen lailiisuutta
koskevat säännökset ei kellään ollut huomauttamista kokouskutsun suhteen.
Samalla todettiin toimitusmiehet esteettömiksi.

2 § Yleistä

Toimitusinsinööri selosti toimitusta sekä hankkeeseen liittyviä yleisiä asioita.
Suunnittelussaja toteuttamisessa otetaan huomioon, mitäjäljempänä manitaan.

3 § Suunnittelu

- Ojituksen tarkoituksena on mahdollistaa tarkoituksenmukainen salaojakui
vatus peltojen osalla ja estää tulvien nousu hyötyalueelle

- Perkausta suoritetaan Haaraojassa tilan Koukkari RNo 2:24 salaojan laskuau
kolle asti n. paalulle 59 + 00.

- uomassa 2 paaluvälifiä 0 + 00 - 12 + 00
- uomassa3paaluvälffläl+00 - 10+00
- Samalla rakennetaan pumppuasema ojan 2 loppuosalla olevan alavan alueen

kuivattamiseksi. Simo Haavisto, Vuorela 2:12 esitti, että oja 2 on hänelle tar
peeton.

- yksityiset sillat tai rummut paaluilla 15 + 90/1, 28 + 00/1, 3 + 00/2 ja $ + 30/
3 muutetaan tai uusitaan tienpitäjän tarvikkeista sekä paalulla 9 + 60/1 oleva
yksityistien rumpu kokonaan hankkeen kustannuksella vähintään entisenve
roisiksi.

- Yleisen tien osalta vastaa tarvittavista toimenpiteistä tienpitäjäja vastaavasti
rautatien osalta rautatienomistaja.

Todettiin, että pi:lla 24 + 80/1 oleva telekaapeli ja pl:lla 7 + 60/3 olevat vesi-ja
viemärijohdot jouduttaneen alentamaan.

Insinööri Sipponen telepiiristä katsoi, että kaapelin alentaminen kuuluu ojitta
jalle,

Rakennusmestari Ilkka Käki ilmoitti, että kunta vastannee vesi- ja viemärijoh
tojen alentamisesta.

Toimitusinsinööri selvitti kustannusarvion ja kustannusosittelun perusteet.

4 § Toteuttaminen

- Raivauksia suoritetaan työalueella tarpeen mukaan, ja puut kootaan raivaus
paikalle omistajan käyttöön
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Kaivumaat levitetään pellon osalla, liaitalliset kivet poistetaan ja tasoitetaan
metsän osalla maastoon sopeutuvasti. Oikaisujen kohdalla kaivumaat siirre
tään vanhaan uomaan, Kaivumaita ajetaan pois työn niin vaatiessa.

- Työn johdosta vaurioituneet salaojan laskuaukot yms. korjataan hankkeen
toimesta. Ennen työn valmistumista suoritetaan tarvittavat siivouksetja muut
viimeistelytyöt.

- Rajamerkkien siirtämiseksi mahdollisine rajanoikaisuineen haetaan tarpeen
vaatiessa maanmittaustoimitusta.

- Aiheutunut vahinko korvataan, ei kuitenkaan liyötyalueen osalta uoman leve
nemisestä ja kaivumaiden sijoittamisesta mahdollisesti johtuvaa vahinkoa.

- Mahdolliset kunnossapitoa varten tarvittavat alueet tonttien kohdalla selvite
tään suunnitelmassa.

Työn toteuttamista ja kunnossapitoa varten tullaan perustamaan ojitusyhtiö,
Työn toteuttamiseksi voidaan hakea valtion rahoitusta, jota toimitusinsinööri
lähemmin selosti.

5 § Toimituksen jatko

Toimitusinsinööri ilmoitti, että asia tullaan vielä käsittelemään ojitustoirnituk
sen loppukokouksessa.

Loppukokouksesta ilmoitetaan kuuluttamalla vähintään 14 päivää ennen koko
usta. Lisäksi kokouksesta ilmoitetaan kiijeitse asianosaisilleja vanhalle ojitus
yhtiölle.

Kuuluwsajan suunnitelma on nähtävänä Hausjärven kurmantoimistossa. Lisäk
si suunnitelma lähetetään ympäristönsuojelulautakunnalle, Hämeen lääninhal
litukselle, sekä Helsingin vesi- ja ympäristöpiirille,

Tarvittavat otteet suunnitelmasta lähetetään Hämeen tie- ja vesirakemiuspiiril
le, Helsingin rautatiepiirille sekä Helsingin telepiitille ja Hausjäiwen kunnalle.

Yhteyshcnkilöksi nimettiin
- Raimo Mattila

os. 14300 Ryttylä,
puh. 917-12345,
jolle lähetetään kappale suunnitelmaa
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6 § Pöytäkiija

Tarkistettiin p5ytäkirjaan merkkyt asiat.

Toimitusinsinööii Kari Kaski
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VA6:78 §

Ojitussuunnitelmaan, joka laaditaan vesilain 6 luvun 10 §:n 1 momentin 1, 2 tai 4 kohdan mukaan
suoritettavassa ojitustoimituksessa, on tarpeen mukaan otettava:

1) kuivatettavan alueen sijaintia koskeva karttapiirros;

2) selostus kuivatettavasta alueesta ja alueen kuivattamiseksi aikaisemmin mahdollisesti suo
ritetuista toimenpiteistä samoin kuin suunnitellun ojituksen tarkoituksesta;

3) alueesta, jolle ojituksesta koituu hyötyä, viralliseen tai muuhun luotenavaan kartta-aineis
toon perustuva, tarkoituksenmukaiseen mittakaavaan laadittu kartta, kartasta tulee käydä
selville kuntien, kylien ja tilojen tai tilajärjestelmään kuulumattomien alueiden rajat, tilojen
nimet ja rekisterinumerot, karttakuvioiden tiluslajit, vaakituksessa käytetyn korkeustason
Idintopisteet, tiedot alueen korkeussuhteista ja painuvien maalajien syvyydestä, vallitsevan
ja suunnitelman mukaisen ylimmän veden tai keskiyliveden rajat, kuivatusalueen ja sen
osittelualueiden rajat, niin myös perattavien ja kaivettavien uomien sekä tehtävien raken
nelmien ja laitteiden sijainti;

4) pituus ja poilddleikkauspiirustukset 50 §:ssä tarkoitetuista uomista;

5) tiedot vallitsevista vedenkorkeuksista ja virtaamista;

6) rakennelmiaja laitteita koskevat, 54 §:ssä tarkoitetut tiedot;

7) perattavista ja kaivettavista uomista 51 § :n mukaiset tiedot;

8) tiedot suunnitelman mukaisista tulevista vedenkorkeuksista;

9) selvitys ojituksen johdosta tarpeellisista siltoja, rumpuja sekä muita rakennclmiaja laitteita
koskevista muutostöistä;

10) ehdotus ojituksesta mahdollisesti aiheutuvien vahinkojen ja haittojen estämisestä tai vähen
tämisestä;

11) ojituksen kustannusarvio;

12) laskelma ojituksella saatavasta hyödystä;

13) ojituksen kustannusosittelu, johon on osittelualueiden mukaan ryhmiteltynä merkitty kylit
täin tilojen nimet, rekisterinumerot ja omistajat, tilajärjestelmään kuulumattomat alueet
sekä tiloittainja alueittain karttakuvioiden tiluslaji ja pinta-ala samoin kuin tilalle ja alueelle
koituva hyöty ja sen perusteella tehty laskelma kustannusten jakamiseksi; sekä

14) ehdotus perattavien ja kaivettavien uomien sekä tehtävien rakennelmienja laitteiden hoidos
taja kuimossapidosta aiheutuvien kustannusten jakamisesta, milloin näiden kustannusten
osittelu poikkeaa ojituksen kustannusosittelun mukaisesta jaosta.
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Vesilain 6 luvun 10 §:n 3 kohdan mukaisessa ojitussuunnitelmassa tulee olla tarpeelliset
tiedot kaivettavasta uomasta tai uomassa suoritettavasta perkauksesta kysymyksessä olevan
tien, rautatien tai kiskoradan kohdalla sekä sillan tai mmmun aukon suuruudesta ja niiden
perustamissyvyydestä mitoitusta koskevine laskelmineen. Niin ikään on suunnitelmassa
selvitettävä ojimskustannuksetja ojituksesta saatava hyöty, sekä tarvittaessa yleisten teiden
rumpu ja siltakustannukset,
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___

KUULUTUS

_____

KUTSU OJITUSTOIMITUKSEN
LOPPUKOKOUKSEEN

Ojitussuunnitelman (VL 6:1 1) valmistuttua allamainitussa ojitusasiassa, kutsun ne, joiden oikeutta tai etua

ojitusasia saattaa koskea, esittämään mahdolliset huomautuksensa sekä aiheellisiksi katsomansa vaati

muksetja selvitykset (VL 19:6) ailamainitussa ojitustoimituksen loppukokouksessa

Hakija

Raimo Mattila ym.

Ojitusasia Haaraojan ja sivuojien 2 ja 3 perkaus ja Ojalan
alueen pengerrys, Tnro 200 Hevy 1:1, Kokouksessa
käsitellään myös 23.5.1953 perustetun vanhan ojitus—
yhtiön purkaminen.

Hankkeen Myllyjoen ja Isoniityn välinen alue Hausjärven
sijainti kunnan Ryttylän ja Oitin kylissä.

Kokousaika Tiistai 15, päivä maaliskuuta 1988 alkaen klo 10.00ja -paikka Haus järven kunnantalo, Oitti

Otussuun- Ojitussuunnitelman olen lähettänyt yleisesti nähtävänä pidettäväksi kunnantoimis—
nitelman tossa Oitissa
nähtävanä pito

Haustärven kunnassa.

Huornautan samalla, että kenenkään poissaolo e estä kokouksen pitämista tai sen jatkamista.

Paiväys
25. päivä helmikuuta 1988

Toimitus
insinööri Kari Kaski

Osoite ja Helsingin vesi— ja ympäristöpiiri
puhelinnumero 90 — 566 4055

Julkipano
todistus Tämä koulutus on ollut nähtävänä

kunnan lmoitustau)uIla seuraavasti 19 . 19 asti

JAKEL0 KÄANTÖPU0LELLA
000 4403 8??783M—13!6OGljPn
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Tnro 200 Hevy 1:1

Hanke: Haaraojan perkaus
Kunta: Hausjärvi

PÖYTÄKIRJA

Kokous: Ojitustoimituksen loppukokous

Aika: 15.3.1988

Paikka: Hausjärven kunnantalo

Läsnä: Toimitusmiehet:
toimitusinsinööri Kari Kaski Helsingin vesi- ja ympäristöpiiristä
uskotut miehet Lauri Mäki ja Pekka Järvi Hausjärven kunnasta

Viranomaiset:
Insinööri Esko Sipponen (valtakirja) Helsingin telepiiristä
Tiemestari Pekka Paananen (vallaldrja) Hämeen tie- ja vesirakennuspiiristä
Rakennusmestari Reino Sormunen (valtakiija) Etelä-Suomen rautatiepiiristä
Kunnaninsinööri Esko Lehtinen (valtakirja) Hausjärven kunnasta
Martti Kuisma Hausjäiwen kunnan ympäristönsuojelulautakunnasta

Maanomistaj at:
Nimi Tila ja Rnro Kylä
Raimo Mattila Koukkari 2:24 Ryttylä
Simo Haavisto Vuorela 2:12 Ryttylä
Timo Tuominen Ojala 2:29 Ryttylä
Veijo Mäenpää Mäenpää 2:60 Ryttylä
Kalevi Haapala Haapala 2:59 Ryttylä
Markku Haataja Lehtovuori 3:93 Oitti
Heikki Piilola Piilola 3:72 Oitti
Pentti Niittylä Niittylä 3:36 Oitti
Matti Salminen Salmela 4:18 Oitti
Risto Kangas Kangaskolkka 5:2 Oitti

1 § Laillisuus

Merkittiin tiedoksi kokouksen kuulutus julldpanotodistuksineen. Kuulutta
misen lisäksi kokouksesta oli ilmoitettu ympäristönsuojelulautakunnalle, vesi-
ja ympäristöpiirillejalääninhallitukselle, Helsingin (Etelä-Suomen) rautatie
piirille, Helsingin telepiirille, Hämeen tie- ja vesirakennuspiirille sekä maan
omistajille tiedossa olevalla osoitteella ja vanhalle ojitusyhtiölle (kuulutuksen
jakelu).
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Todettiin läsnäolijat. Toimitusinsinöörin selostettua kokouksen laillisuutta
koskevat säännökset ei kellään ollut huomauttamista kokouskutsun suhteen.
Samalla todettiin toimitusmiehet esteettömiksi.

2 § Yleisselostus

Toimitusinsinööri selosti toimitusta sekä alkukokouksen pöytälclijaa ja suun
nitelmaa pääkohdittain.

Merlättiin, että suunnitelma oli ollut kuulutusajan yleisesti nähtävänä Hausjär
ven kunnantoimistossa.

3 § Esitykset

Toimitusinsinööri kehotti asianosaisia esittämään mahdolliset huomautuksen
sa ja vaatimuksensa sekä selvityksensä suunnitelman johdosta.

3,1 Markku Haataja, Lehtovuori Rnro 3:93
- vastustaa uomassa 2 suunniteltua ojan siirtoa, koska se aiheuttaisi vahin

koa, eikä pysy kunnossa hänen tilansa kohdalla

3.2 Matti Salminen, Salmela Rnro 4:18
- ilmoitti, että tilalla on tapahtunut lohkominen, mikä tulee vaikuttamaan

kustannusositteluun

3.3 Yleinen huomautus
- osakkaat katsoivat, että hanke tulisi toteuttaa mahdollisimman pian.

4 § Ojiwsyhtiö

Työn toteuttamista ja kunnossapitoa varten perustettiin ojitusyhtiö ja hyväk
syttiin sen säännöt huomioonottaen, että
- yhtiön nimi on Haaraojan ojitusyhtiö
- toimitsijoita on 3
- yhtiön kokouksista ilmoitetaan osakkaille kirjeellä

Samalla merkittiin vanha yhtiö (perustettu v. 1953) purkautuneeksi.

Toimitsijoiksi valittiin
Raimo Mattila
Simo Haavisto
Timo Tuominen
joista ensinmainittu päätoimitsijaksi
os. 14300 Ryttylä, puh. 9 17-12345
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Toimitusinsinööri jätti yhtiösopimuksen allekiijoitettavaksi. Merkittiin, että
työn toteuttamiseksi ojitusylitiö hakee valtion rahoitusta.

5 § Päätöksen antaminen

Toimitusinsinööri ilmoitti, että toimitusmiesten päätös, johon sisältyy valitus-
osoitus, annetaan 30 päivän kuluessa loppukokouksesta. Päätöksen antamises
ta tiedotetaan kunnan i]moimstaululla.

Kappale päätöksestä lähetetään päätoimitsij alle sekä ympäristönsuojelulauta
kunnalle, vesi- ja ympäristöpiirille ja lääninhafiitukselle. Lisäksi päätöksestä
lähetetään kappale Hämeen tie-ja vesirakennuspiirille, Etelä-Suomen rautatie
piirille, Helsingin telepiirille ja Hausjäwen kunnanhallitukselle sekä sitä pyy
täneelle Markku Haatajalle.

6 § Pöytäkiija

Tarkistettiin pöytäldrjaan merkityt asiat

Toimitusinsinööri Kari Kaski
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Tnro 200 Hevy 1:1 TOIMITU$MIESTEN PÄÄTÖS
ojftustoimituksessa, joka koskee Haaraojan
perkausta Hausjärven kunnassa, Annettu
Hausjärvellä 5 päivänä huhtikuuta 1988

1 Toimituksen vaiheet

1.1 Hausjärven kunnasta olevan maanviljelijä Raimo Mattilan 27.3,1985 päivätyn hake
muksen johdosta on Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri 30.10.1987 määrännyt alleldr
joittaneen insinööri Kari Kasken toimitusinsinöörinä pitämään asiassa ojitustoimi
tuksen, Uskotuiksi miehiksi on kutsuttu Lauri Mäki ja Pekka Järvi Hausjärven
kunnasta.

1,2 Toimituksen alkukokous on pidetty 4 päivänä joulukuuta 1987

1,3 Toimitusinsinööti on laatinut 18 päivänä tammikuuta 1988 päivätyn ojitussuunnitel
man, joka koskee Haaraojan perkausta Hausjäiven kunnassa. Kaivua on 3 ojalla
yhteensä 8,1 kmja 25 000 m3. Ojitukseen liittyen rakennetaan yksi pumppuasema,
yksi pohjapato sekä pengertä ja tien korotusta 0,9 km. Hyötyalue on 105 ha ja
muunnettu pinta-ala 43 mha. Hankkeen kustannusarvio on 670 000 mk ja hyöty
1 300000 mk. Hanke käsittää kaksi kuivatusaluetta. Suunniteltu kuivatus edellyttää
yhden yleisen tien ja yhden rautatierummun uusimisen sekä yleisen vesi ja viemä
rijohdon ja telekaapelin alentamisen,
Suunnitelma kustannusarvioineen ja ositteluineen on pidetty Hausjärven kunnassa
yleisesti nähtävänä 26 päivästä helmikuuta 1988 maaliskuun 15 päivään 198$.

1.4 Toimituksen loppukokous on pidetty 15 päivänä maaliskuuta 198$

2 Muistutukset ja vaatimukset sekä selvitykset

2.1 Loppukokouksessa esitetyt muistutukset ja vaatimukset käyvät lähemmin ilmi lop
pukokouksen pöytäkiijasta.

2.2 Yhteenveto ja ratkaisujen perustelut

- Pöytäkiijan kohta 3:1: Ojan siirto uomassa 2, mitä asiaa on lähemmin tarkasteltu
kohdassa 2.3 Lisäselvitykset. Ratkaisun osalta viitataan päätöksen kohtiin 3.1, 4.1
sekä 4.3.
- Pöytäkiijan kohta 3:2: Tilalla Salmela Rnro 4:18 suoritettu lohkominen ja sen
vaikutus kustannusositteluun. Muutos ei edellytä korjausta tässä vaiheessa, vaan se
huomioidaan lopullisessa kustanriustenjaossa. Ratkaisun osalta viitataan päätökseen
kohtaan 4.7.
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2.3 Lisäselvitykset

Ojan siirto uomassa 2

Uomaa 2 linjattaessa on selvitetty kahta vaihtoehtoa.

Vaihtoehto 1 merkitsee siirtouoman kaivamista n. 400 m:n matkalla peltojen poikki
ja Haapalan tilan pihapiirin reunaan sekä kahden ylimääräisen rummun tekemistä.
Seurauksena olisi huomattavia pirstoutumis- ja muita haittoja.

Vaihtoehto 2 noudattelee pääosiltaan tiluskuvion rajoja ja sähkölinjaa, jolloin pirs
toutumishaittaa ei synny, vaikkakin matka hieman pitenee. Ojan syvyys on alle 2,5
m. Mikäli ojan kunnossapysyminen niin vaatii, uoman vahvistusta suoritetaan
tawittavin osin. Tällöin voidaan ojan luiskia mahdollisuuksien mukaan jyrkentää
ojan pintaleveyden pienentämiseksi. Tämä vaihtoehto ei vaadi myöskään sähkölin
jan siirtoa.

3 Ratkaisut

Toimitusmiehet ovat tutkineet tämän asian. Viitaten ratkaisujen perusteluihinja lisä
selvityksiin otetaan esitetyt muistutukset ja vaatimukset huomioon sikäli kuin
jäljempänä käy ilmi, mutta muutoin ne hylätään osittain aiheettomina, osittain lakiin
perustumattomina.

Vesilain ojitusta koskevien säännösten nojalla vahvistetaan Haaraojan perkausta
koskeva ojitussuunnitelma sellaisena kuin se on ollut yleisesti nähtävänä, kuitenkin
seuraavalla täydennyksellä
- ojan siirto uomassa 2 tehdään vaihtoehdon 2 mukaisesti.

Täten vahvistetun suunnitelman mukaisen yrityksen kustannusarvio on kuivatusalu
eittain Ki 400 000 mk ja K2 270 000 mk eli yhteensä 670 000 mk.

3.2 Tähän liittyen merkitään ojitustoimituksessa perustetuksi Haaraojan ojitusyhtiö,
jonka säännöt on otettu toimituksen asiakiijoihin. Samalla merkitään 23.5.1953
perustettu Haaraojan perkausyhtiö purkautuneeksi.

4 Ojitusta koskevat määräykset

Ojitus on pantava toimeen Haaraojan ojitusyhtiön toimesta, Ojitusta toimeenpanta
essa voidaan vahvistetusta suunnitelmasta vähäisessä määrin poiketa. Tämä päätös
raukeaa, ellei työtä ole olennaisilta osiltaan suoritettu kymmenen vuoden kuluessa
päätöksen saatua lainvoiman. Yritystä toimeenpantaessa on sen lisäksi, mitä vesilais
sa on säädetty, noudatettava seuraavia määräyksiä.

Ojitukseen liittyen perataan uomat 1 - 3, joista uomaa 3 myös putkitetaan ja raken
netaan Ojalan pumppuasema tarpeellisine pengerrysjärjestelyineen siten kuin suun-
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nitelmasta lähemmin ilmenee. Pumppuaseman kulkuyhteys voidaan tehdä läheiseltä
yksityistieltä Ojalan tilan puolelle ojan varteen.

4.2 Ojituksen johdosta tehdään suunnitelmassa tarkoitetulla tavalla seuraavat yksityiset
sillat tai rummut ojittajan toimesta vähintään entisen veroisiksi ao. tienpitäjän
hankkimista taivikkeista.

- viljelystien silta p115 + 90/1
- viljelystien rumpu p1 2$ + 00/1
- viljelystien rumpu p1 3 + 00/2
- viljelystien rumpu p1 8 + 30/3
sekä kokonaan ojittajan kustannuksella

yksityistien rumpu p1 9 ÷ 60/1

4.3 Uomasta nostettava maa saadaan kaivun yhteydessä panna uoman viereen siten, ettei
se estä veden valumista uomaan eikä aiheuta luiskan sortumista. Pellon osalla
kaivumaat levitetään ojittajan toimesta viivytyksettä siten, ettei niistä aiheudu
kohtuutonta haittaa pellon käylölle. PY-vähllä 10 - 15/1 poistetaan kaivumaista
haitalliset kivet ja pi-välillä 5 15/3 kaivumaat kalldtaan välittömästi levityksen
jälkeen (5000 kg/ha). Metsän osalla kaivumaat tasataan riittävälle etäisyydelle
uomasta siten, etteivät ne aiheuta kaivumaiden taakse jäävän alueen vettymistä.

Mikäli työn suorittaminen niin vaatii, kaivumaita ajetaan tarvittaessa pois. Oikaisu
jen osalla kaivumaat käytetään vanhan uoman täyttämiseen. Kaivumaita ei saa
sijoittaa uoman 1 paaluvälillä 1$ + 00 - 21 + 00 uoman oikealla puolella olevalle
tonttialueelle.

4.4 Ojittaja saa suorittaa raivausta ojituksen edellyttämässä laajuudessa huomioon
ottaen, että puut kasataan raivauspaikalle maanomistajan käyttöön. Ojittaja vastaa
työn suorittamisesta johwvista tarpeellisista kunnostus- ja korjaustöistä. Ojitukseen
liittyen tyokohteet on joko ojituksen aikana tai senjälkeen viimeisteltäväja siistittävä
ympäristöön sopiviksi.

4.5 Työ tulee suorittaa tarpeellista varovaisuutta noudattaen ja mahdollisuuksien mu
kaan siten, että työstä ei aiheudu vältettävissä olevaa vahinkoa tai haittaa.

Pl-välillä 1$ + 00 21 + 00 tonttialueella uoman oikealla puolella olevat puuryhmät
on säilytettävä.

4.6 Ojittaja on vastuussa ojituksesta ja sen suorittamisesta mahdollisesti johtuvasta
vahingosta huomioon ottaen kuitenkin, ettei uoman levenernisestäja kaivumaiden si
joittamisesta hyötyalueen osalta katsota aiheutuvan korvattavaa vahinkoa.
- Pumppuaseman kulkuyhteyden tekemisestä on Ojalan tilalle maksettava kerta

kaikkisena korvauksena 1200 mk.
- Tonttien kohdalla maksetaan uoman leventämisestä korvausta 5 mk/m2.
- Kuimossapitoa varten tarvittavasta alueesta pi-välillä 1$ + 00 - 21 + 00, ojan

vasemmalla puolella maksetaan metsämaan osalta korvausta 1 mk/m2.
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Muutoin korvaus suoritetaan työnaikaisten mittausten ja selvitysten perusteella, ja
ellei muuta sovita, kahden asiantuntevan henkilön tekemän arvion perusteella.

4.7 Ojimskustannuksetjaetaan suunnitelman kustannusosittelun mukaisesti hyödynsaa
jien kesken,kuitenkin niin, että hyödynsaaja, joka ei ole yhtynyt ojitukseen on
velvollinen osallistumaan kustannuksiin enintään sitä hyötyä vastaavalla määrällä,
jonka ojitus tuottaa hänen maalleen. Ojitusyhtiön toimitsijain on työn valmistuttua
huolehdittava tarkistetun laskelman laatimisesta kustannusten jakamiseksi, jolloin
ositteluun voidaan tehdä muuttuneista olosuhteista johtuvat tarkistukset.

4.8 Töiden valmistuttua on ojitusyhtiön pidettävä tämän lupapäätöksen mukaiset ojat,
rakenteetja laitteet kunnossa. Kunnossapftokustannuksetjaetaan samalla tavoin kuin
ojituskustannukset.

Siltojenja rumpujen kunnossapidosta vastaa niiden omistaja tai tienpitäjä. P1 -välillä
18 + 00 - 21 + 00 saadaan ojan vasenta puolta käyttää kunnossapitoon.

Kunnossapidossa noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä työn toimeenpanosta
on mainittu.

4.9 Työn aloittamisesta on ilmoitettava vesi ja ympäristöpiirille ja ympäristönsuojelu
lautakunnalle, jolle on samalla kiijallisesti ilmoitettava ojitusyhtiön toimitsijat.

Yleiseen tai yksityiseen tiealueeseen kohdistuvista toimenpiteistä on hyvissä ajoin
ennen niiden aloittamista ilmoitettava ao. tienpitäjälle.

Työn valmistumisesta on viivytyksettä ilmoitettava ympäristönsuojelulautakunnal
le sekä vesi ja ympäristöpiirille.

Yrityksen toimeenpanossa on lisäksi noudatettava seuraavia erityisiä määräyksiä.

Ojitusylitiön tai, jos työ toteutetaan valtion toimesta ao. viranornaisen on jakolain
säännökset huomioon ottaen hyvissä ajoin ryhdyttävä toimenpiteisiin ojituksen
johdosta tarpeellisen maanmittaustoimituksen suorittamiseksi.

4.11 Vesilain 6 luvun 33 §:n nojalla määrätään, että tienpitäjä on velvollinen kustannuk
sellaan, suunnitelmassa tarkoitetulla tavalla uusimaan p1 25+00/1 olevan maantien
rummun(Ø= 1,6m,k=N60+ $1,00).

Vastaavasti on rautatien omistaja velvollinen kustannuksellaan uusimaan p125 + 00/
1 olevan rautatierummun (0 = 1,8 m, k = N60 + 79,70).

Silta tai rumputyö on tehtävä ojitusta viivyttämättä. Uomankaivu silta tai rumputyön
ulkopuoliselta osalta kuuluu ojittaj alle.

4.12 Vastaavasti määrätään, että posti- ja telelaitos yleistä teleliikennettä palvelevan
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kaapelin omistajana on velvollinen alentamaan p124 + 80/1 olevan puhelinkaapelin
ja Hausjäiven kunta yleisen vesi- ja viemäfijohdon omistajana tekemään p1 7 + 60/
3 oleville vesi- ja viemärijohdoille tarpeelliset toimenpiteet ojitusta viivyttämättä
siten, että suunniteltu kuivatus on mahdollinen.

Seuraa valitusosoitus
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Valitusosoitus

Muutosta tähän päätökseen saa se, jonka oikeutta tai etua asia koskee, hakea
valittamalla siitä Länsi-Suomen vesioikeuteen.

Valituskirjelmä mahdollisine liitteineen sekä valituksenalainen päätös on valittajan
itsensä tai hänen valiuuttamansa asiamiehen annettava vesioikeudelle viimeistään
ennen sen virka ajan päättymistä, kolmantenakymmenentenä (30) päivänä siitä, kun
päätöksen antamisesta on kunnan ilmoitustaululla tiedotettu, sanottua päivää kuiten
kaan lukuun ottamatta, osoite:
Länsi-Suomen vesioikeus
Kasanninkatu 14 B
00130 HELSINKI.

Valittaja tai hänen asiamiehensä, joka näyttää valmutuksen tai toimeksiannon
nojalla olevansa oikeutettu toimimaan valittajan puolesta, saa myös lähettää valitus
asiakirjat omalla vastuullaan vesioikeudelle maksettuna postilähetyksenä tai lähetin
välityksellä. Jos valitusasiakirjat lähetetään postitse, ne on annettava postiin niin
ajoissa, että ne ehtivät saapua perille edellä mainittuna määräpäivänä ennen virka-
ajan päättymistä, postiosoite:
Länsi-Suomen vesioikeus
PL 115
00131 HELSII’1K1.

Jos valittaja ei edellä sanotuin tavoin aja perille muutoksenhakemustaan eikä näytä
laillista estettä taikka jos hän on laiminlyönyt toimittaa vesioikeuteen valituksenalai
sen päätöksen eikä kukaan muukaan ole sitä toimittanut, on puhevalta päätöstä
vastaan menetetty.

Toimitusinsinööri Kari Kaski

Lauri Mäki Pekka Järvi
Uskottu mies Uskottu mies
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KUULUTUS
OJTUSTOMTUKSEN
PÄÄTÖKSEN ANTAMISESTA

Allamainittua ojitusasiaa koskevassa ojitustoimituksessa, jonka loppukokous on pidetty 15 .3 1988

on annettu 5. 4 1988 toimitusmiesten päätös (VL 19:9). Se, jonka oikeutta tai etua asia kos

kee, saa hakea muutosta päätökseen valittamalla siitä Länsi
— Suomen vesioikeuteen 30 päivän kuluessa.

Vahtusajan laskeminen alkaa sitä seuraavasta päivästä, kun tämä kuulutus on pantu nähtäväksi kunnan

ilmoitustaululle (VL 19:10). Päätökseen liitetystä valitusosoituksesta käy ilmi, miten valitusta tehtäessä muu

toin on meneteltävä.

Hakija

Raimo Mattila ym.

Ojitusasia
Haaraoan perkaus, Tnro 200 Hevy 1:1

Hankkeen
sijainti ,,,

Hausjarven kunnan Ryttylan ja Oitin kylat

Päätöksen Päätöksen olen lähettänyt tiedoksi ojitusyhtiöl le, asianomaisil lelahettäminen viranomaisille ja sitä pyytäneille

sekä yleisesti nähtävänä pidettäväksi Haus j ärven kunna ssa.

Päiväys
5 päivänähuhtikuuta_1988

Kari Kaski

Osoheja Helsingin vesi- ja ympäristöpiiri
puhelinnumero 90 — 566 4055

Julkipano
todistus Tama kuulutus on ollut nahtavana

kunnan ilmoitustaululla seuraavasti: . . 19 . . 19 asti
0tttt

JAKELU KAÄNTÖPU0LELLA
VYH 4404 877781K—13/6084/P0,
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